






 

 

 
UCHWAŁA  NR  39/2006 

Naczelnej Rady Adwokackiej 
z dnia 25 marca 2006 r. 

 
 

 
Na podstawie art. art. 3  pkt. 4 i 58 pkt 12 lit. „h” Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku 

„Prawo o Adwokaturze” (tekst jednolity  Dz. U. z 2002 roku, nr 123, poz. 1058, zmiana nr 126, 
poz. 1069) uchwala si, co nastpuje: 
 
 

Wykonywanie zawodu adwokata jako wolnego zawodu zaufania publicznego wymaga 
najwyszej starannoci oraz profesjonalizmu, których podstaw oraz gwarancj jest ustawiczne 
doskonalenie zawodowe. Potrzeb doskonalenia determinuje rola społeczna adwokata, zakres 
adwokackiej pomocy prawnej wiadczonej osobom fizycznym i prawnym, jego udział w 
postpowaniu przed sdami, urzdami i organami władz pastwowych i samorzdowych oraz 
organami organizacji gospodarczych.  

Wobec zmieniajcego si systemu prawa oraz koniecznoci jego cigłego 
dostosowywania do wymogów Unii Europejskiej – adwokat, konfrontowany ze społecznym 
oczekiwaniem wiadczenia pomocy prawnej wedle najwyszych standardów, nie moe 
ogranicza si do wiedzy uzyskanej w czasie studiów oraz aplikacji, lecz staje przed 
koniecznoci ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji, zarówno poprzez samokształcenie, 
jak równie poprzez udział w rónych formach szkolenia, organizowanych przez samorzd 
adwokacki.  

Dc do wzmocnienia prestiu zawodu adwokata, ustanawia si – obok samokształcenia 
zawodowego jako trwałej zasady wykonywania zawodu – take zasad obowizkowego udziału 
w doskonaleniu zawodowym. 

Postanowienia niniejszej uchwały, okrelajce zakres oraz sposób wykonywania 
obowizku doskonalenia zawodowego, w aden sposób nie ograniczaj adwokatów w 
podejmowaniu działa zmierzajcych do uzyskania wiedzy specjalistycznej z poszczególnych 
dziedzin prawa we własnym zakresie.  
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
     Obowizkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przez  aktualizacj 
oraz rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa i orzecznictwa. Wykonywanie tego obowizku nie 
moe ogranicza si do samokształcenia, ale winno obejmowa take czynny lub bierny udział w 
rónych formach szkolenia zawodowego, studiów, studiów podyplomowych i kursów według 
uznania i wyboru adwokata, a take w zajciach zalecanych przez Naczeln Rad Adwokack i 
okrgowe rady adwokackie. 

§ 2 









 

 

 
Doskonalenie zawodowe moe polega na: 
a) uczestnictwie w studiach podyplomowych prowadzonych przez wydziały prawa 

uniwersytetów lub innych uczelni wyszych, 
b) prowadzeniu zaj dydaktycznych dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych, 
c) prowadzeniu zaj szkoleniowych z dziedziny prawa z aplikantami sdziowskimi, 

adwokackimi, radcowskimi, notarialnymi lub przedstawicielami innych zawodów 
prawniczych przewidzianych przez właciwe przepisy prawa, 

d) publikowaniu artykułów, komunikatów, studiów i innych prac z dziedziny nauki 
prawa i jego stosowania, 

e) uczestnictwie w szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez 
samorzd adwokacki oraz inne instytucje zapewniajce prawidłowy poziom szkolenia 
i doskonalenia zawodowego. 

 
§ 3 

 
1. Adwokaci wykonujcy zawód w formach przewidzianych właciwymi przepisami s 

zobowizani do udziału w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez okrgowe 
rady adwokackie oraz  Naczeln Rad Adwokack.  

2. Od obowizku udziału w doskonaleniu zawodowym adwokaci mog by zwolnieni w 
uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji dziekanów okrgowych rad 
adwokackich. 

 
§ 4 

 
Uchybianie obowizkowi doskonalenia zawodowego przez adwokatów stanowi 

przewinienie dyscyplinarne. 
 

ROZDZIAŁ II 
DOSKONALENIE ZAWODOWE 

 
§ 5 

 
     Obowizkowe doskonalenie zawodowe adwokatów odbywa si w formach: 

a) szkolenia organizowanego przez okrgow rad adwokack;  
b) szkolenia organizowanego przez komisje doskonalenia zawodowego adwokatów, o 

których mowa w rozdziale III niniejszej uchwały, 
c) szkolenia organizowanego przez inne instytucje rekomendowane przez władze 

adwokatury; 
d) w formach okrelonych w § 2 niniejszej uchwały; 

 
 
 
 

§ 6 









 

 

 
     Obowizek doskonalenia zawodowego w formie szkolenia organizowanego przez okrgow 
rad adwokack wynosi 10 godzin w stosunku rocznym.  
 

§ 7 
 

     Okrgowe rady adwokackie zobowizane s, w sposób umoliwiajcy wybór, organizowa 
szkolenia we własnym zakresie lub zleca ich przeprowadzenie stosownie do postanowie § 8 w 
rozmiarze nie mniejszym ni 20 godzin rocznie. 

 
§ 8 

 
     Prowadzenie szkole organizowanych przez okrgow rad adwokack w postaci kursów, 
konferencji, wykładów, seminariów moe by zlecone zarówno uniwersytetom, jak równie 
innym wyspecjalizowanym instytucjom. 
 

§ 9 
 
     Niezalenie od postanowie § 5 lit. a) ustala si obowizek uczestnictwa w szkoleniu z 
zakresu doskonalenia zawodowego obejmujcym jednorazowo 30 godzin w okresie 5 lat, 
organizowanym przez adwokack komisj doskonalenia zawodowego, o której mowa w 
rozdziale III niniejszej uchwały. 
 

§ 10 
 

1. Naczelna Rada Adwokacka, na wniosek Orodka Badawczego Adwokatury, w ramach 
swojej kadencji, uchwala zalecenia dotyczce tematyki doskonalenia zawodowego. 

2. Okrgowe rady adwokackie, uwzgldniajc zalecenia Naczelnej Rady Adwokackiej mog 
obj programem doskonalenia zawodowego dodatkowe zagadnienia, nie wymienione w 
zalecanym programie doskonalenia. 

 
§ 11 

 
     Naczelna Rada Adwokacka oraz okrgowe rady adwokackie zamieszczaj  informacje 
dotyczce organizowanych konferencji doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby 
powiadomi o nich wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich. 
 

§ 12 
 

     Doskonalenie zawodowe adwokata, realizowane w formach przewidzianych w § 2 lit. b-d, 
zaliczane jest na poczet obowizku szkolenia okrelonego w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, 
według nastpujcych zasad: 

a) przeprowadzenie dwugodzinnego wykładu z przedmiotów prawniczych traktuje si 
jako odpowiadajce czterem godzinom szkolenia;  

b) ogłoszenie publikacji w czasopimie prawniczym, dotyczcej nauki prawa lub 
praktyki wymiaru sprawiedliwoci traktuje si jako odpowiadajce dziesiciu 









 

 

godzinom szkolenia, przy czym objto publikacji nie moe by mniejsza ni 8 stron 
standaryzowanego tekstu; 

c) przeprowadzenie jednogodzinnych zaj z dziedziny popularyzacji prawa traktuje si 
jako odpowiadajce półtorej godziny szkolenia. 

 
§ 13 

 
Adwokaci zobowizani s w terminie do koca lutego kadego roku złoy właciwej 

okrgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowizku doskonalenia zawodowego 
w roku poprzednim. Załcznikami sprawozdania winny by dokumenty potwierdzajce realizacj 
obowizku doskonalenia zawodowego.   

 
ROZDZIAŁ III. 

REGIONALNE KOMISJE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADWOKATÓW 
 

§ 14 
 

1. Naczelna Rada Adwokacka powierzy Orodkowi Badawczemu Adwokatury utworzenie 
w porozumieniu z okrgowymi radami adwokackimi jedenastu adwokackich 
regionalnych komisji doskonalenia zawodowego przy okrgowych radach adwokackich: 
w Warszawie, w Białymstoku, w Gdasku, w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w 
Łodzi, w Poznaniu, w Szczecinie, we Wrocławiu i w Rzeszowie. Komisje te zostan 
utworzone w miar moliwoci we współpracy z wydziałami prawa miejscowych 
uniwersytetów. 

2. Właciwa dla siedziby adwokackiej regionalnej komisji doskonalenia zawodowego,  
okrgowa rada adwokacka zapewni obsług administracyjn i techniczn działalnoci 
komisji. 

 
§ 15 

 
Adwokacka regionalna komisja doskonalenia zawodowego adwokatów przy okrgowych 

radach adwokackich organizuje zajcia szkoleniowe take we współpracy z wydziałami prawa 
miejscowych uniwersytetów i innymi specjalistami na podstawie odrbnych umów z 
uwzgldnieniem potrzeby uzupełnienia wiedzy prawniczej, szkole specjalistycznych, 
aktualizacji ogólnej wiedzy prawniczej, adaptacji do wymaga klientów oraz rynku usług 
prawnych itp. 
 

§ 16 
 

1. W okresach picioletnich adwokacka regionalna komisja doskonalenia zawodowego 
organizuje dla wszystkich adwokatów zajcia z prawa sdowego, w wymiarze nie 
mniejszym ni 30 godzin, niezalenie od corocznego obowizku szkolenia.  

2. Tematyka zaj zostanie ustalona przez komisj, w skład której wchodzi co najmniej  5 
adwokatów delegowanych przez właciwe okrgowe rady adwokackie. 

3. Skład komisji nie moe by wikszy ni 9 osób. 
4. Komisja wybierze ze swojego grona przewodniczcego i sekretarza.  









 

 

5. Kadencja komisji trwa trzy lata. 
 

§ 17 
 

Udział adwokatów w szkoleniach zostanie potwierdzony wiadectwem.  
 

§ 18 
 

Szkolenia organizowane w ramach adwokackiej regionalnej komisji doskonalenia 
zawodowego mog by przeprowadzane poza siedzib samorzdu adwokackiego.  
 

§ 19 
 

1. Do zada adwokackich regionalnych komisji doskonalenia zawodowego naley take 
udzielanie opinii prawnych dla organów samorzdu adwokackiego oraz adwokatów, w 
zakresie aktualnych zagadnie zwizanych z wykonywaniem zawodu adwokata bd 
funkcjonowaniem Adwokatury. 

2. W zalenoci od potrzeb okrgowa rada adwokacka moe ad hoc uzupełnia skład 
komisji o specjalistów spoza Adwokatury w celu wydania zleconej ekspertyzy. 

3. Opinie powinny by wydawane w formie ekspertyzy lub opinii prawnych. Za wydanie i 
opracowanie ekspertyzy lub opinii członkowie zespołów opiniodawczych działajcych w 
ramach komisji powinni by wynagradzani z funduszy okrgowych rad adwokackich. 
Opinie takie powinny by prezentowane w taki sposób, aby mogły dotrze do szerokiego 
krgu adwokatów i aplikantów adwokackich. 
 
 

ROZDZIAŁ IV. 
KOSZTY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 
§ 20 

 
1. Podejmowane przez organy Adwokatury działania dotyczce doskonalenia zawodowego 

adwokatów maj charakter odpłatny, stanowicy koszt dla działalnoci zawodowej 
adwokatów w rónych formach przewidzianych przez prawo.  

2. Odpłatno za konferencje, kursy i seminaria powinna wyrównywa niezbdne koszty 
organizacyjne. 

 
§ 21 

 
Koszty działalnoci adwokackiej regionalnej komisji doskonalenia zawodowego oraz 

koszty szkolenia adwokatów ponosz okrgowe rady adwokackie, przy których działaj 
regionalna komisja lub adwokaci. Finansowanie działalnoci z zakresu doskonalenia 
zawodowego odbywa si z nastpujcych ródeł: 

a) ze składki adwokackiej,  
b) dodatkowych opłat od adwokatów uczestniczcych w zajciach,  
c) reklam,  









 

 

d) dotacji,  
e) wynagrodzenia płatnego z innych rodków okrgowej rady adwokackiej.  
f) ze rodków okrgowych rad adwokackich na rzecz których działa regionalna 

komisja doskonalenia zawodowego, proporcjonalnie do stanu osobowego danej 
izby, 

g) z innych ródeł finansowania szkole zawodowych m.in. z dotacji i subwencji,  
h) z własnych rodków adwokatów, które mog stanowi koszt uzyskania przychodu 

w prowadzonych przez nich formach działalnoci zawodowych. 
 

§ 22 
 

     Koszty doskonalenia zawodowego obciaj adwokatów i s one midzy innymi ponoszone 
przez uiszczanie składki adwokackiej. Przewiduje si take na zasadzie dobrowolnoci 
dodatkowe finansowanie przez adwokatów udziału w szkoleniach zawodowych. 

 
§ 23 

 
     Adwokaci jako pracodawcy, prowadzcy działalno zawodow w rónych formach 
przewidzianych przez prawo, mog take ponosi koszty szkolenia aplikantów adwokackich oraz 
innych zatrudnianych prawników. 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
PRZEPISY PRZEJCIOWE I KOCOWE 

 
§ 24 

 
     Uchwała wchodzi w ycie z upływem 6 miesicy od dnia jego uchwalenia z wyjtkiem § 13, 
który wchodzi w ycie w dniu 1 stycznia 2008 roku.  

 
 

 
Prezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej 
 (Stanisław Rymar) 

                    adw. Stanisław Rymar 
 

 
 

 
 
 


