
Wykaz dokumentów niezbędnych do wpisu na listę adwokatów w 

trybie art. 66 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – 

Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 z późn. 

zm.) 
 

1. Wniosek. 

2. Kwestionariusz osobowy  - 2 egz. 

3. Zdjęcia (kolorowe, legitymacyjne) - 3 szt. 

4. Życiorys lub CV  (podpisany)           - 2 egz. 

5. Oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów 

prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych 

studiów prawniczych uznanych w Polsce. 

6. Dokument zaświadczający uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych – w 

przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy.  

7. Oryginał lub urzędowy odpis świadectwa złożenia egzaminu 

sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego. 

8. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy w 

składanych dokumentach są różne nazwiska). 

9. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą 

nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem. 

10. Oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, 

albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób 

urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.). 

11. Zaświadczenie o rodzaju odbytej aplikacji i okresie jej trwania. 

12.  Dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 68 ust. 

3 pkt 3, 5 i 6 Prawa o adwokaturze: 

- umowy o pracę ze wskazaniem wymiaru czasu pracy wraz z 

dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od 

pracodawcy określającymi zakres obowiązków, 

- 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 ze świadczeniem pomocy 

prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w wymiarze xxx godzin 

tygodniowo, 

- dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w 

urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach 

organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej 



czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, 

rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego 

13. Oświadczenie w trybie art. 75 § 2 kpa: 

-  czy ubiega się o wpis na listę w innych izbach adwokackich, radców 

prawnych lub notariuszy, 

- czy jest wpisany/a lub ubiega się o wpis na listę aplikantów 

adwokackich, 

- zapewnienie, że zna przepisy: ustawy Prawo o adwokaturze, aktów 

wykonawczych, regulaminów, Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i 

Godności Zawodu oraz orzecznictwa dotyczącego tych przepisów. 

14. Zgodnie z postanowieniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z 

dnia 25.08.2010 r. ustala się: 

- zryczałtowaną opłatę za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę 

adwokatów Izby Warszawskiej w wysokości 400 złotych. 

- że opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę adwokatów i 

prawników zagranicznych, którzy zostali wpisani na listę adwokatów Izby 

Warszawskiej z powodu przeniesienia siedziby wynosi 200 złotych. 

- że obowiązek wniesienia opłaty dotyczy osób, które złożyły wniosek o 

wpis na listę adwokatów począwszy od dnia 1 listopada 2010 r. 

 

Wpłaty można dokonać w kasie Okręgowej Rady Adwokackiej w 

Warszawie lub na konto: ING Bank Śląski 80 1050 1038 1000 0022 5530 

4103. 

 

  


