Wykaz dokumentów składanych przez osoby, które nie odbyły aplikacji
adwokackiej celem uzyskania wpisu na listę adwokatów

Osoby zainteresowane wpisem na listę adwokatów, które nie odbyły aplikacji
adwokackiej i nie złożyły egzaminu adwokackiego, powinny złożyć w biurze ORA
lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej dokumenty zgodnie z wykazem
poniżej. Wnioski o wpis na listę adwokatów rozpoznawane są raz w miesiącu na
posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej.
Wykaz dokumentów:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

wniosek o wpis na listę adwokatów z podaniem podstawy prawnej
kwestionariusz osobowy (2 egz.)
cv lub życiorys( podpisany)
zdjęcia (kolorowe, legitymacyjne 3 szt.)
informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą
nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku
oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów
prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów
prawniczych uznanych w Polsce
oryginał
lub
urzędowy
odpis
świadectwa
złożenia
egzaminu
sędziowskiego/radcowskiego/prokuratorskiego/notarialnego,
zaświadczenie o rodzaju odbytej aplikacji i okresie jej trwania
zaświadczenie z OIRP o wpisie na listę radców prawnych (dot. osób po aplikacji
radcowskiej)
świadectwa pracy
rekomendacje, opinie (np. od adwokatów)
oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia
18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów albo
informacje, o której mowa w art.7 ust.3a tej ustawy ( dot. osób urodzonych
przed 1 sierpnia 1972r.)
ORAZ DODATKOWO

•
•

dla osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 , P.o.a
umowy o prace wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków
lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków
lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji
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•

•
•
•

•

•

do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego
z tytułu tych umów.
zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie,
że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej
czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez
adwokata lub radcę prawnego
- w przypadku osób, o których mowa
w art.66 ust.1 pkt.4 lit.b i pkt.5 lit b P.o.a
dla osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.5 , P.o.a
dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk
prawnych
umowy o prace wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków
lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków
lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji
do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego
z tytułu tych umów
zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie,
że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej
czynności bezpośrednio związane zaświadczeniem pomocy prawnej przez
adwokata lub Radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa
w art.66 ust.1 pkt.4 lit.b i plt.5 lit.b P.o.a
opłata za postępowanie kwalifikacyjne zgodna z uchwałą podjętą przez
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