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USTAWA

z dnia 5 lipca 2002 r.

o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki Êwiad-
czenia pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
przez prawników zagranicznych.

2. Pomoc prawna oznacza dzia∏alnoÊç w zakresie
odpowiadajàcym uprawnieniom adwokata lub radcy
prawnego i obejmuje w szczególnoÊci udzielanie po-
rad prawnych, sporzàdzanie opinii prawnych, opraco-
wywanie projektów aktów prawnych oraz wyst´powa-
nie przed sàdami i urz´dami.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) prawnik zagraniczny — prawnika z Unii Europej-
skiej i prawnika spoza Unii Europejskiej,

2) prawnik z Unii Europejskiej — osob´ b´dàcà obywa-
telem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
uprawnionà do wykonywania zawodu przy u˝yciu
jednego z tytu∏ów zawodowych uzyskanych w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, okreÊlonych
w wykazie stanowiàcym za∏àcznik do ustawy, 

3) prawnik spoza Unii Europejskiej — osob´ nieb´dà-
cà obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, uprawnionà do wykonywania zawodu
przy u˝yciu jednego z tytu∏ów zawodowych, o któ-
rych mowa w pkt 2, a tak˝e ka˝dà osob´, która przy
u˝yciu tytu∏u zawodowego uzyskanego w paƒ-
stwie nieb´dàcym cz∏onkiem Unii Europejskiej jest
uprawniona do wykonywania zawodu odpowiada-
jàcego — pod wzgl´dem wykszta∏cenia i upraw-
nieƒ oraz podstawowych zasad jego organizacji
i wykonywania — zawodowi adwokata lub radcy
prawnego,

4) us∏uga transgraniczna — jednorazowà lub majàcà
charakter przejÊciowy czynnoÊç z zakresu pomocy
prawnej, wykonywanà w Rzeczypospolitej Polskiej
przez prawnika zagranicznego wykonujàcego sta∏à
praktyk´ w innym paƒstwie,

5) sta∏a praktyka — sta∏e i systematyczne Êwiadczenie
pomocy prawnej przez prawnika zagranicznego
w Rzeczypospolitej Polskiej,

6) paƒstwo macierzyste — paƒstwo, w którym prawnik
zagraniczny uzyska∏ prawo do u˝ywania jednego
z tytu∏ów zawodowych, o których mowa w pkt 2 i 3.

DZIA¸ II

Wykonywanie sta∏ej  praktyki

Rozdzia∏ 1

Przepisy wspólne

Art. 3. Na zasadzie wzajemnoÊci, o ile umowy mi´-
dzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolità Pol-
skà lub przepisy organizacji mi´dzynarodowych, któ-
rych Rzeczpospolita Polska jest cz∏onkiem, nie stano-
wià inaczej, prawnicy zagraniczni sà uprawnieni do
wykonywania sta∏ej praktyki, na zasadach okreÊlonych
w przepisach niniejszego dzia∏u, po wpisaniu na jednà
z list prawników zagranicznych, prowadzonà odpo-
wiednio przez okr´gowe rady adwokackie lub rady
okr´gowych izb radców prawnych, zwanà dalej „listà”.

Art. 4. 1. Na list´ prowadzonà przez okr´gowe rady
adwokackie wpisuje si´ prawników z Unii Europejskiej
zamierzajàcych Êwiadczyç pomoc prawnà w zakresie
odpowiadajàcym zawodowi adwokata oraz prawników
spoza Unii Europejskiej, których tytu∏ zawodowy



uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadajàcego
zawodowi adwokata.

2. Na list´ prowadzonà przez rady okr´gowych izb
radców prawnych wpisuje si´ prawników z Unii Euro-
pejskiej zamierzajàcych Êwiadczyç pomoc prawnà
w zakresie odpowiadajàcym zawodowi radcy prawne-
go oraz prawników spoza Unii Europejskiej, których ty-
tu∏ zawodowy uprawnia do wykonywania zawodu od-
powiadajàcego zawodowi radcy prawnego.

3. Okr´gowe rady adwokackie i rady okr´gowych
izb radców prawnych corocznie do dnia 31 marca prze-
sy∏ajà odpisy prowadzonej przez siebie listy w∏aÊci-
wym prezesom sàdów apelacyjnych, okr´gowych i ad-
ministracyjnych oraz w∏aÊciwym prokuratorom apela-
cyjnym i okr´gowym. Okr´gowe rady adwokackie
przesy∏ajà ponadto odpis listy Naczelnej Radzie Adwo-
kackiej, a rady okr´gowych izb radców prawnych —
Krajowej Radzie Radców Prawnych. Zawiadamiajà tak-
˝e o zmianach na tych listach w terminie 14 dni od do-
konania tych zmian.

Art. 5. 1. Lista sk∏ada si´ z cz´Êci, na którà wpisuje
si´ prawników z Unii Europejskiej, i z cz´Êci, na którà
wpisuje si´ prawników spoza Unii Europejskiej.

2. Na liÊcie podlegajà ujawnieniu nast´pujàce dane
dotyczàce prawników zagranicznych: imi´ i nazwisko,
data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres,
siedziba zawodowa, tytu∏ zawodowy uzyskany w paƒ-
stwie macierzystym. Ponadto na liÊcie podlega ujawnie-
niu nazwa i adres grupy zawodowej, do której prawnik
zagraniczny nale˝y w paƒstwie macierzystym, oraz na-
zwa w∏aÊciwego organu paƒstwa macierzystego, który
wystawi∏ zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e prawnik za-
graniczny jest zarejestrowany w tym paƒstwie jako oso-
ba uprawniona do wykonywania zawodu przy u˝yciu
jednego z tytu∏ów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lub 3.

3. Szczegó∏owy sposób prowadzenia listy okreÊla-
jà regulaminy uchwalane przez Naczelnà Rad´ Adwo-
kackà oraz Krajowà Rad´ Radców Prawnych.

Art. 6. 1. Wpis na list´ nast´puje na wniosek zain-
teresowanego. 

2. Prawnik zagraniczny ubiegajàcy si´ o wpis na li-
st´ prowadzonà przez okr´gowà rad´ adwokackà sk∏a-
da wniosek do rady w∏aÊciwej ze wzgl´du na wskaza-
nà we wniosku przysz∏à siedzib´ zawodowà. Prawnik
zagraniczny ubiegajàcy si´ o wpis na list´ prowadzonà
przez rad´ okr´gowej izby radców prawnych sk∏ada
wniosek do rady w∏aÊciwej ze wzgl´du na wskazanà
we wniosku przysz∏à siedzib´ zawodowà, a je˝eli prak-
tyka ma byç wykonywana w ramach stosunku pracy —
do rady w∏aÊciwej ze wzgl´du na wskazanà we wnio-
sku siedzib´ przysz∏ego pracodawcy.

3. Do wniosku o wpis nale˝y za∏àczyç:

1) zaÊwiadczenie wystawione przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa macierzystego, stwierdzajàce, ˝e osoba
ubiegajàca si´ o wpis jest zarejestrowana w tym
paƒstwie jako uprawniona do wykonywania zawo-
du przy u˝yciu jednego z tytu∏ów zawodowych,

o których mowa w art. 2 pkt 2 lub 3; organ, do któ-
rego sk∏ada si´ wniosek, mo˝e odmówiç przyj´cia
zaÊwiadczenia, je˝eli od daty jego wystawienia
up∏ynà∏ okres d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce,

2) dokument potwierdzajàcy obywatelstwo osoby
ubiegajàcej si´ o wpis.

4. Wniosek o wpis powinien byç sporzàdzony w j´-
zyku polskim. Pozosta∏e dokumenty, o ile nie sà sporzà-
dzone w tym j´zyku, nale˝y przed∏o˝yç wraz z t∏uma-
czeniem na j´zyk polski, poÊwiadczonym przez t∏uma-
cza przysi´g∏ego.

Art. 7. 1. O wpisie na list´, a tak˝e o skreÊleniu z li-
sty decyduje okr´gowa rada adwokacka lub rada okr´-
gowej izby radców prawnych. Odmowa wpisu mo˝e
nastàpiç tylko wtedy, gdy zainteresowany nie spe∏nia
wymogów okreÊlonych w ustawie.

2. Do post´powania i uchwa∏ podejmowanych
przez okr´gowà rad´ adwokackà w przedmiocie wpisu
na list´ lub skreÊlenia z niej stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 12, 46, 47, 69 oraz przepisy dzia∏u VI usta-
wy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058). Do post´powania
i uchwa∏ podejmowanych przez rad´ okr´gowej izby
radców prawnych w przedmiocie wpisu na list´ lub
skreÊlenia z niej stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 24 ust. 2, art. 29, 31 i 311 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1059).

3. SkreÊlenie z listy, niezale˝nie od przyczyn okre-
Êlonych w przepisach wymienionych w ust. 2, nast´pu-
je tak˝e wtedy, gdy prawnik zagraniczny utraci∏ na sta-
∏e lub czasowo w paƒstwie macierzystym uprawnienie
do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 2
pkt 2 lub 3, albo gdy zosta∏ wpisany na list´ adwoka-
tów lub na list´ radców prawnych.

4. Celem stwierdzenia, czy zawód, do którego wy-
konywania w paƒstwie macierzystym jest uprawniona
osoba ubiegajàca si´ o wpis na list´, odpowiada zawo-
dowi adwokata lub radcy prawnego, rada, o której mo-
wa w ust. 1, mo˝e zwróciç si´ do Ministra Sprawiedli-
woÊci o udost´pnienie tekstu w∏aÊciwego prawa obce-
go. Rada mo˝e zwróciç si´ do Ministra Sprawiedliwo-
Êci równie˝ wtedy, gdy chodzi o stwierdzenie stosowa-
nia wzajemnoÊci, o której mowa w art. 3, przez paƒ-
stwo macierzyste osoby ubiegajàcej si´ o wpis na list´.

5. Okr´gowa rada adwokacka i rada okr´gowej izby
radców prawnych niezw∏ocznie zawiadamiajà w∏aÊci-
wy organ w paƒstwie macierzystym prawnika zagra-
nicznego o dokonaniu wpisu tego prawnika na list´,
o odmowie jego dokonania oraz o skreÊleniu go z listy.

Art. 8. Przy wykonywaniu sta∏ej praktyki prawnik
zagraniczny wpisany na list´ u˝ywa tytu∏u zawodowe-
go uzyskanego w paƒstwie macierzystym, wyra˝one-
go w j´zyku urz´dowym tego paƒstwa, ze wskazaniem
organizacji zawodowej w paƒstwie macierzystym, do
której nale˝y, albo sàdu, przed którym ma prawo wy-
st´powaç zgodnie z prawem tego paƒstwa, oraz infor-
macjà, czy prawnik zagraniczny wykonuje sta∏à prakty-
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k´ w zakresie odpowiadajàcym zawodowi adwokata
czy zawodowi radcy prawnego. W tym celu nale˝y
wskazaç list´, na którà prawnik zagraniczny jest wpisa-
ny, z podaniem prowadzàcego jà organu.

Art. 9. 1. Prawnik zagraniczny, który w paƒstwie ma-
cierzystym nale˝y do grupy zawodowej majàcej na celu
prowadzenie wspólnej praktyki w zakresie Êwiadczenia
pomocy prawnej, jest uprawniony do u˝ywania — obok
tytu∏u zawodowego — nazwy tej grupy zawodowej.

2. O przynale˝noÊci do grupy zawodowej, o której
mowa w ust. 1, prawnik zagraniczny jest obowiàzany
poinformowaç organ prowadzàcy list´, na którà jest
wpisany. Informacja powinna wskazywaç nazw´ grupy
zawodowej i jej form´ prawnà oraz adres, a na ̋ àdanie
organu prowadzàcego list´ — tak˝e imiona i nazwiska
innych cz∏onków grupy zawodowej.

Art. 10. 1. Prawnik zagraniczny, w zale˝noÊci od te-
go, na którà list´ jest wpisany, podlega odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej wed∏ug przepisów o odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej adwokatów lub odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej radców prawnych. 

2. W miejsce kary zawieszenia w czynnoÊciach za-
wodowych adwokata i kary zawieszenia prawa do wy-
konywania zawodu radcy prawnego stosuje si´ kar´
zawieszenia prawa do Êwiadczenia pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej na czas od trzech miesi´cy
do pi´ciu lat. Zamiast kary wydalenia z adwokatury
i kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego stosuje si´ kar´ zakazu Êwiadczenia
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sàd dyscyplinarny dor´cza niezw∏ocznie w∏aÊci-
wemu organowi w paƒstwie macierzystym prawnika
zagranicznego odpisy:

1) aktu oskar˝enia lub wniosku uprawnionego rzeczni-
ka dyscyplinarnego o wszcz´cie post´powania dys-
cyplinarnego, wraz z powiadomieniem o uprawnie-
niach wynikajàcych z ust. 4,

2) orzeczeƒ i postanowieƒ wydanych w toku post´po-
wania dyscyplinarnego,

3) Êrodków odwo∏awczych.

4. Organ, o którym mowa w ust. 3, na ka˝dym eta-
pie post´powania dyscyplinarnego mo˝e przedstawiaç
sàdowi dyscyplinarnemu swoje stanowisko w spra-
wie, a jego przedstawiciel mo˝e braç udzia∏ w rozpra-
wie tak˝e wówczas, gdy prowadzona jest z wy∏àcze-
niem jawnoÊci.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1
ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze
i w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych, dziekan rady adwokackiej, który wymierzy∏
prawnikowi zagranicznemu kar´ upomnienia, lub dzie-
kan rady okr´gowej izby radców prawnych, który
udzieli∏ ostrze˝enia, dor´cza organowi, o którym mowa
w ust. 3, odpis zawiadomienia o wymierzeniu kary
upomnienia lub udzieleniu ostrze˝enia oraz odpis od-
wo∏ania, je˝eli zosta∏o wniesione.

Art. 11. 1. Prawnik zagraniczny podlega obowiàzko-
wemu ubezpieczeniu od odpowiedzialnoÊci cywilnej
za szkody wyrzàdzone przy Êwiadczeniu pomocy praw-
nej, na zasadach obowiàzujàcych adwokatów lub na
zasadach obowiàzujàcych radców prawnych, w zale˝-
noÊci od tego, na którà list´ jest wpisany.

2. Od obowiàzku wskazanego w ust. 1 zwolnione sà
osoby, które wyka˝à, ˝e obj´te sà ubezpieczeniem lub
gwarancjà zgodnie z przepisami swojego paƒstwa ma-
cierzystego, a warunki i zakres tego ubezpieczenia lub
gwarancji sà równowa˝ne warunkom i zakresowi ubez-
pieczenia, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy
równowa˝noÊç jest tylko cz´Êciowa, prawnik zagra-
niczny jest obowiàzany zawrzeç umow´ uzupe∏niajàce-
go ubezpieczenia lub uzupe∏niajàcej gwarancji.

3. Dowód ubezpieczenia lub gwarancji, o których
mowa w ust. 2, prawnik zagraniczny obowiàzany jest
przedstawiaç co roku organowi prowadzàcemu list´,
na którà jest wpisany. Do przedk∏adanych dokumen-
tów, je˝eli nie sà sporzàdzone w j´zyku polskim, nale-
˝y za∏àczyç ich t∏umaczenie na j´zyk polski, poÊwiad-
czone przez t∏umacza przysi´g∏ego.

Art. 12. Prawnik zagraniczny jest obowiàzany
przedstawiaç co roku organowi prowadzàcemu list´,
na którà jest wpisany, zaÊwiadczenie wystawione przez
w∏aÊciwy organ paƒstwa macierzystego stwierdzajàce,
˝e jest on zarejestrowany w tym paƒstwie jako osoba
uprawniona do wykonywania zawodu przy u˝yciu jed-
nego z tytu∏ów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lub 3.

Rozdzia∏ 2

Wykonywanie sta∏ej praktyki przez prawników
z Unii Europejskiej 

Art. 13. 1. Prawnik z Unii Europejskiej wpisany na
list´ prowadzonà przez okr´gowà rad´ adwokackà jest
uprawniony do wykonywania sta∏ej praktyki w zakresie
odpowiadajàcym zawodowi adwokata, a wpisany na li-
st´ prowadzonà przez rad´ okr´gowej izby radców
prawnych — w zakresie odpowiadajàcym zawodowi
radcy prawnego.

2. Wybór listy nale˝y do prawnika z Unii Europejskiej.

Art. 14. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, prawnik
z Unii Europejskiej wpisany na list´ prowadzonà przez
okr´gowà rad´ adwokackà ma takie same prawa i obo-
wiàzki jak adwokat, a wpisany na list´ prowadzonà przez
rad´ okr´gowej izby radców prawnych — ma takie sa-
me prawa i obowiàzki jak radca prawny. Dotyczy to rów-
nie˝ obowiàzku przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Art. 15. 1. Prawnik z Unii Europejskiej wpisany na
list´ prowadzonà przez okr´gowà rad´ adwokackà mo-
˝e wykonywaç sta∏à praktyk´ w kancelarii indywidual-
nej, w zespole adwokackim, spó∏ce jawnej, spó∏ce cy-
wilnej, spó∏ce komandytowej lub spó∏ce partnerskiej.

2. Prawnik z Unii Europejskiej wpisany na list´ pro-
wadzonà przez rad´ okr´gowej izby radców prawnych
mo˝e wykonywaç sta∏à praktyk´ w ramach stosunku
pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kance-
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larii indywidualnej, spó∏ce jawnej, spó∏ce cywilnej,
spó∏ce komandytowej lub spó∏ce partnerskiej.

3. Prawnik z Unii Europejskiej wpisany na list´ pro-
wadzonà przez rad´ okr´gowej izby radców prawnych
mo˝e Êwiadczyç pomoc prawnà osobom fizycznym 
tylko w ramach wykonywania sta∏ej praktyki w kance-
larii indywidualnej lub w spó∏kach, o których mowa
w ust. 2, bez jednoczesnego pozostawania w stosunku
pracy.

4. Wy∏àcznym przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ek,
o których mowa w ust. 1 i 2, mo˝e byç Êwiadczenie po-
mocy prawnej. Wspólnikami w spó∏kach: cywilnej
i partnerskiej mogà byç wy∏àcznie prawnicy z Unii Eu-
ropejskiej, adwokaci lub radcowie prawni, a wspólni-
kami w spó∏ce jawnej oraz komplementariuszami
w spó∏ce komandytowej mogà byç ponadto prawnicy
spoza Unii Europejskiej.

Art. 16. 1. Z chwilà wpisu na list´ prawnik z Unii Eu-
ropejskiej staje si´ cz∏onkiem w∏aÊciwej izby adwokac-
kiej lub w∏aÊciwej izby radców prawnych.

2. Jako cz∏onek izby adwokackiej lub izby radców
prawnych prawnik z Unii Europejskiej wykonuje
wszystkie obowiàzki i prawa przys∏ugujàce cz∏onkom
samorzàdu zawodowego, z wyjàtkiem biernego prawa
wyborczego do organów samorzàdu.

Art. 17. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci polegajàcej
na reprezentowaniu klienta w post´powaniu, w którym
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami wymagane jest,
aby strona by∏a reprezentowana przez adwokata lub
radc´ prawnego, prawnik z Unii Europejskiej ma obo-
wiàzek wspó∏dzia∏aç z osobà wykonujàcà jeden z tych
zawodów. W przypadkach, w których reprezentacja
klienta przez radc´ prawnego nie jest dopuszczalna,
prawnik z Unii Europejskiej obowiàzany jest wspó∏-
dzia∏aç z adwokatem.

2. Szczegó∏owe warunki i sposób wspó∏dzia∏ania,
o którym mowa w ust. 1, okreÊla umowa zawarta przez
prawnika z Unii Europejskiej z adwokatem lub radcà
prawnym. Zawierajàc umow´, strony powinny mieç na
uwadze, ˝e celem wspó∏dzia∏ania jest umo˝liwienie
prawnikowi z Unii Europejskiej prawid∏owego wykony-
wania jego obowiàzków wobec klienta i wobec organu
prowadzàcego post´powanie, w szczególnoÊci zapew-
nienie przestrzegania przez niego obowiàzujàcych
przepisów post´powania i zasad etyki zawodowej.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, nie rodzi ˝ad-
nych obowiàzków adwokata lub radcy prawnego wo-
bec klienta prawnika z Unii Europejskiej, chyba ˝e stro-
ny umowy postanowi∏y inaczej.

4. Prawnik z Unii Europejskiej jest obowiàzany przy
pierwszej podejmowanej czynnoÊci przed∏o˝yç orga-
nowi prowadzàcemu post´powanie umow´, o której
mowa w ust. 2. W przypadku niedope∏nienia tego obo-
wiàzku organ wyznaczy prawnikowi z Unii Europejskiej
stosowny termin do uzupe∏nienia braku. Do okreÊlenia
skutków nieuzupe∏nienia w terminie tego braku stosu-
je si´ odpowiednio przepisy dotyczàce braku pe∏no-
mocnictwa lub upowa˝nienia do obrony.

Rozdzia∏ 3

Wykonywanie sta∏ej praktyki przez prawników spoza
Unii Europejskiej 

Art. 18. Prawnik spoza Unii Europejskiej wpisany
na list´ prowadzonà przez okr´gowà rad´ adwokackà
jest uprawniony, w ramach wykonywania sta∏ej prak-
tyki, jedynie do udzielania porad prawnych i sporzà-
dzania opinii prawnych dotyczàcych prawa paƒstwa
macierzystego lub prawa mi´dzynarodowego, w za-
kresie odpowiadajàcym zawodowi adwokata, a praw-
nik spoza Unii Europejskiej wpisany na list´ prowadzo-
nà przez rad´ okr´gowej izby radców prawnych jest
uprawniony, w ramach wykonywania sta∏ej praktyki,
jedynie do udzielania porad prawnych i sporzàdzania
opinii prawnych dotyczàcych prawa paƒstwa macie-
rzystego lub prawa mi´dzynarodowego, w zakresie od-
powiadajàcym zawodowi radcy prawnego.

Art. 19. W celu wykonywania sta∏ej praktyki praw-
nicy spoza Unii Europejskiej mogà tworzyç:

1) spó∏ki jawne, w których wspólnikami sà wy∏àcznie:

a) prawnicy zagraniczni lub

b) adwokaci, lub

c) radcowie prawni, albo

2) spó∏ki komandytowe, w których komplementariu-
szami sà wy∏àcznie:

a) prawnicy zagraniczni lub

b) adwokaci, lub

c) radcowie prawni.

Art. 20. 1. Przy wykonywaniu sta∏ej praktyki prawnik
spoza Unii Europejskiej, w zale˝noÊci od tego, na którà
list´ jest wpisany, podlega warunkom wykonywania za-
wodu i zasadom etyki zawodowej, jakie obowiàzujà ad-
wokatów lub jakie obowiàzujà radców prawnych.

2. Prawnik spoza Unii Europejskiej jest obowiàzany
uiszczaç na rzecz okr´gowej rady adwokackiej lub rady
okr´gowej izby radców prawnych, prowadzàcej list´,
na którà jest wpisany, sk∏adk´ w wysokoÊci po∏owy
sk∏adki cz∏onkowskiej obowiàzujàcej odpowiednio ad-
wokatów lub radców prawnych.

DZIA¸ III

Wpis na l ist´ adwokatów lub l ist´ radców
prawnych prawnika z Unii  Europejskiej  lub
obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego Unii  Eu-
ropejskiej  posiadajàcego kwalif ikacje zawo-
dowe wymagane do wykonywania zawodu
przy u˝yciu jednego z tytu∏ów, o których

mowa w art.  2 pkt 2

Art. 21. W zakresie nieuregulowanym przepisami ni-
niejszego dzia∏u, do post´powania w przedmiocie wpi-
su na list´ adwokatów lub list´ radców prawnych praw-
nika z Unii Europejskiej lub obywatela paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, posiadajàcego kwalifika-
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cje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu
przy u˝yciu jednego z tytu∏ów, o których mowa w art. 2
pkt 2, stosuje si´ przepisy ustawy — Prawo o adwokatu-
rze lub przepisy ustawy o radcach prawnych.

Art. 22. 1. Prawnik z Unii Europejskiej lub obywatel
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, posiadajà-
cy kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywa-
nia zawodu przy u˝yciu jednego z tytu∏ów, o których
mowa w art. 2 pkt 2, mo˝e byç wpisany na list´ adwo-
katów lub list´ radców prawnych, je˝eli:

1) spe∏nia warunki okreÊlone w art. 65 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze lub
w art. 24 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych, 

2) w∏ada j´zykiem polskim w mowie i w piÊmie,

3) zda test umiej´tnoÊci.

2. Je˝eli kwalifikacje zawodowe prawnika z Unii Eu-
ropejskiej lub obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, o którym mowa w ust. 1, zosta∏y uzyskane
w wyniku kszta∏cenia, które w ca∏oÊci lub w przewa˝ajà-
cej cz´Êci mia∏o miejsce poza terytorium paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej, do wpisu na list´ adwoka-
tów lub list´ radców prawnych wymagane jest ponadto
co najmniej trzyletnie wykonywanie zawodu przy u˝yciu
jednego z tytu∏ów, o których mowa w art. 2 pkt 2, po-
twierdzone przez w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej, które uzna∏o te kwalifikacje.

Art. 23. 1. Do wniosku o wpis na list´ adwokatów
lub list´ radców prawnych nale˝y za∏àczyç:

1) dokument potwierdzajàcy, ˝e kandydat jest obywa-
telem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,

2) zaÊwiadczenie wystawione przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej stwier-
dzajàce, ˝e kandydat posiada kwalifikacje zawodo-
we wymagane w tym paƒstwie do wykonywania za-
wodu przy u˝yciu jednego z tytu∏ów, o których mo-
wa w art. 2 pkt 2, albo stwierdzajàce, ˝e kandydat
jest zarejestrowany w tym paƒstwie jako osoba
uprawniona do wykonywania zawodu przy u˝yciu
jednego z tytu∏ów, o których mowa w art. 2 pkt 2; or-
gan, do którego sk∏ada si´ wniosek o wpis, mo˝e od-
mówiç przyj´cia zaÊwiadczenia, je˝eli od daty jego
wystawienia up∏ynà∏ okres d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce,

3) w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 — za-
Êwiadczenie wystawione przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej po-
twierdzajàce, ˝e przez co najmniej trzy lata kandy-
dat wykonywa∏ w tym paƒstwie zawód przy u˝yciu
jednego z tytu∏ów, o których mowa w art. 2 pkt 2.

2. Wniosek o wpis powinien byç sporzàdzony w j´-
zyku polskim. Za∏àczone dokumenty, je˝eli nie sà spo-
rzàdzone w tym j´zyku, nale˝y przed∏o˝yç wraz z t∏uma-
czeniem na j´zyk polski, poÊwiadczonym przez t∏uma-
cza przysi´g∏ego.

3. Wniosek o wpis powinien byç rozpatrzony w ter-
minie czterech miesi´cy od jego z∏o˝enia, ∏àcznie ze

wszystkimi wymaganymi za∏àcznikami, a w przypadku,
o którym mowa w art. 30 ust. 2 — niezw∏ocznie po usta-
leniu wyniku powtórzonego testu umiej´tnoÊci.

Art. 24. Okr´gowa rada adwokacka, w∏aÊciwa do
podj´cia uchwa∏y w sprawie wpisu na list´ adwoka-
tów, lub rada okr´gowej izby radców prawnych, w∏a-
Êciwa do podj´cia uchwa∏y w sprawie wpisu na list´
radców prawnych, mo˝e zwróciç si´ do w∏aÊciwej or-
ganizacji zawodowej lub innego w∏aÊciwego organu
w paƒstwie, z którego pochodzi kandydat, w celu
sprawdzenia, czy kandydat spe∏nia warunki, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1.

Art. 25. Test umiej´tnoÊci dotyczy wiedzy zawodo-
wej kandydata i ma na celu ocen´ jego zdolnoÊci do
wykonywania zawodu adwokata lub zawodu radcy
prawnego, w nawiàzaniu do wymagaƒ stawianych ad-
wokatom i radcom prawnym wykonujàcym zawód na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ocena musi braç
pod uwag´, ̋ e kandydat posiada ju˝ kwalifikacje zawo-
dowe wymagane w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej do wykonywania zawodu przy u˝yciu jednego
z tytu∏ów, o których mowa w art. 2 pkt 2.

Art. 26. 1. Test umiej´tnoÊci dla kandydatów, którzy
ubiegajà si´ o wpis na list´ adwokatów, przeprowadza
okr´gowa rada adwokacka, a dla kandydatów, którzy
ubiegajà si´ o wpis na list´ radców prawnych — rada
okr´gowej izby radców prawnych, w okr´gu której kan-
dydat zamierza uzyskaç wpis na list´.

2. Regulamin przeprowadzania testu umiej´tnoÊci
dla kandydatów ubiegajàcych si´ o wpis na list´ adwo-
katów uchwala Naczelna Rada Adwokacka, a dla kan-
dydatów ubiegajàcych si´ o wpis na list´ radców praw-
nych — Krajowa Rada Radców Prawnych.

Art. 27. Test umiej´tnoÊci zdaje si´ przed komisjà.
Sk∏ad komisji, sposób powo∏ywania jej cz∏onków oraz
post´powanie komisji okreÊlajà regulaminy, o których
mowa w art. 26 ust. 2. W sk∏ad komisji wchodzi rów-
nie˝ przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci.

Art. 28. 1. Test umiej´tnoÊci przeprowadzany jest
w j´zyku polskim i sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej oraz ust-
nej.

2. Cz´Êç pisemna obejmuje opracowanie dwóch te-
matów: z prawa cywilnego oraz z drugiego przedmio-
tu wybranego przez kandydata. Sposób opracowania
tematu oraz list´ przedmiotów, z których kandydat do-
konuje wyboru drugiego przedmiotu, okreÊlajà regula-
miny, o których mowa w art. 26 ust. 2.

3. Cz´Êç ustna obejmuje: 

1) dwa przedmioty wybrane przez kandydata z listy,
o której mowa w ust. 2, z tym ̋ e kandydat mo˝e wy-
braç tylko te przedmioty, z których nie opracowy-
wa∏ tematu w cz´Êci pisemnej testu umiej´tnoÊci,

2) zasady organizacji i dzia∏ania samorzàdu zawodo-
wego, warunki wykonywania zawodu i zasady ety-
ki zawodowej. 

Dziennik Ustaw Nr 126 — 8129 — Poz. 1069



4. Warunkiem dopuszczenia do cz´Êci ustnej testu
umiej´tnoÊci jest uzyskanie przez kandydata pozytyw-
nej oceny z co najmniej jednego przedmiotu w cz´Êci
pisemnej. W przypadku uzyskania negatywnej oceny
z obu przedmiotów w cz´Êci pisemnej, ca∏y test uwa˝a
si´ za niezdany.

Art. 29. 1. Komisja uznaje test umiej´tnoÊci za zda-
ny albo niezdany, bioràc pod uwag´ oceny uzyskane
przez kandydata z poszczególnych przedmiotów w cz´-
Êci pisemnej i w cz´Êci ustnej.

2. Komisja uznaje test za niezdany, je˝eli kandydat
uzyska∏ oceny negatywne z co najmniej dwóch przed-
miotów. Uzyskanie przez kandydata oceny negatywnej
z jednego przedmiotu nie stoi na przeszkodzie uznaniu
testu umiej´tnoÊci za zdany, je˝eli wed∏ug komisji oce-
ny uzyskane przez kandydata z pozosta∏ych przedmio-
tów uzasadniajà przekonanie, ˝e jest on zdolny do wy-
konywania zawodu. 

Art. 30. 1. Wynik testu umiej´tnoÊci nie podlega za-
skar˝eniu.

2. W razie niepomyÊlnego wyniku testu umiej´tno-
Êci, na wniosek kandydata z∏o˝ony przed up∏ywem
dwóch tygodni od og∏oszenia wyników testu, test po-
wtarza si´ tylko jeden raz, nie wczeÊniej jednak ni˝ po
up∏ywie 6 miesi´cy od zakoƒczenia poprzedniego te-
stu.

Art. 31. 1. Okr´gowa rada adwokacka, w∏aÊciwa do
podj´cia uchwa∏y w sprawie wpisu na list´ adwokatów,
lub rada okr´gowej izby radców prawnych, w∏aÊciwa
do podj´cia uchwa∏y w sprawie wpisu na list´ radców
prawnych, zwalnia prawnika z Unii Europejskiej, na je-
go wniosek, od wymogu zdania testu umiej´tnoÊci, je-
˝eli wyka˝e on, ˝e przez okres co najmniej 3 lat wyko-
nywa∏, na zasadach okreÊlonych w przepisach rozdzia-
∏u 1 i 2 dzia∏u II, aktywnie i nieprzerwanie sta∏à prakty-
k´ w zakresie prawa obowiàzujàcego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w tym prawa Unii Europejskiej.

2. Nieprzerwane wykonywanie sta∏ej praktyki ozna-
cza jej wykonywanie bez ˝adnych przerw, z wyjàtkiem
tych, które wynikajà ze zdarzeƒ i wymogów ˝ycia co-
dziennego. 

3. W celu wykazania aktywnego i nieprzerwanego
wykonywania sta∏ej praktyki, o której mowa w ust. 1,
prawnik z Unii Europejskiej powinien za∏àczyç do wnio-
sku o zwolnienie z testu umiej´tnoÊci list´ prowadzo-
nych spraw, ze wskazaniem ich sygnatury albo innego
oznaczenia, przedmiotu, czasu trwania oraz podejmo-
wanych w sprawie czynnoÊci.

4. W∏aÊciwa okr´gowa rada adwokacka lub w∏aÊci-
wa rada okr´gowej izby radców prawnych mo˝e we-
zwaç prawnika z Unii Europejskiej do stawienia si´
osobiÊcie w celu udzielenia dodatkowych informacji
lub wyjaÊnieƒ odnoÊnie do wykonywania sta∏ej prakty-
ki, o której mowa w ust. 1.

Art. 32. 1. Rada, o której mowa w art. 31 ust. 1, na
wniosek prawnika z Unii Europejskiej, mo˝e zwolniç go
od wymogu zdania testu umiej´tnoÊci, je˝eli wyka˝e
on, ˝e wykonywa∏ na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach rozdzia∏u 1 i 2 dzia∏u II, aktywnie i nieprzerwanie,
sta∏à praktyk´ przez okres co najmniej 3 lat, jednak˝e
przez krótszy czas w zakresie prawa, o którym mowa
w art. 31 ust. 1.

2. Podejmujàc uchwa∏´ w przedmiocie zwolnienia
z testu umiej´tnoÊci, rada bierze pod uwag´ zakres
i przedmiot dotychczasowej praktyki prawnika z Unii
Europejskiej oraz jego wiedz´ i doÊwiadczenie w zakre-
sie prawa polskiego, w tym udzia∏ w szkoleniach z za-
kresu tego prawa.

3. Przepisy art. 31 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowied-
nio.

4. W∏aÊciwa okr´gowa rada adwokacka lub w∏aÊci-
wa rada okr´gowej izby radców prawnych przeprowa-
dza z prawnikiem z Unii Europejskiej rozmow´ kwalifi-
kacyjnà w celu sprawdzenia, czy aktywnie i nieprze-
rwanie wykonywa∏ sta∏à praktyk´, w szczególnoÊci
w zakresie prawa polskiego, i czy jest zdolny do wyko-
nywania tej praktyki w Êwietle posiadanej wiedzy i do-
Êwiadczenia z zakresu prawa polskiego. 

Art. 33. 1. Uchwa∏y okr´gowej rady adwokackiej
i uchwa∏y rady okr´gowej izby radców prawnych
w przedmiocie zwolnienia z testu umiej´tnoÊci powin-
ny zawieraç uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Od uchwa∏y odmawiajàcej zwolnienia z testu
umiej´tnoÊci prawnikowi z Unii Europejskiej przys∏u-
guje odwo∏anie:

1) od uchwa∏y okr´gowej rady adwokackiej — do Na-
czelnej Rady Adwokackiej,

2) od uchwa∏y rady okr´gowej izby radców prawnych
— do Krajowej Rady Radców Prawnych.

3. Termin do wniesienia odwo∏ania wynosi 30 dni
od dnia dor´czenia odpisu uchwa∏y. 

Art. 34. Prawnik z Unii Europejskiej, wpisany na li-
st´ adwokatów lub na list´ radców prawnych, jest
uprawniony do u˝ywania — obok tytu∏u adwokata lub
tytu∏u radcy prawnego — tytu∏u zawodowego uzyska-
nego w paƒstwie macierzystym, wyra˝onego w j´zyku
urz´dowym tego paƒstwa.

DZIA¸ IV

Âwiadczenie us∏ug transgranicznych

Rozdzia∏ 1

Âwiadczenie us∏ug transgranicznych przez prawników
z Unii Europejskiej

Art. 35. 1. Prawnik z Unii Europejskiej jest upraw-
niony do Êwiadczenia us∏ug transgranicznych przy u˝y-
ciu tytu∏u zawodowego uzyskanego w paƒstwie macie-
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rzystym, wyra˝onego w j´zyku urz´dowym tego paƒ-
stwa, z oznaczeniem organizacji zawodowej w paƒ-
stwie macierzystym, do której nale˝y, albo sàdu, przed
którym ma prawo wyst´powaç zgodnie z prawem tego
paƒstwa.

2. W ramach uprawnienia, o którym mowa w ust. 1,
prawnik z Unii Europejskiej mo˝e wykonywaç wszelkie
czynnoÊci, do których uprawniony jest adwokat lub
radca prawny.

Art. 36. 1. Przy wykonywaniu us∏ug transgranicz-
nych polegajàcych na reprezentowaniu klienta w po-
st´powaniu przed sàdami i innymi organami w∏adzy
publicznej prawnik z Unii Europejskiej podlega tym sa-
mym warunkom wykonywania zawodu, jakie stosuje
si´ do adwokata lub radcy prawnego, z wyjàtkiem wa-
runków dotyczàcych miejsca zamieszkania i wpisu na
list´ adwokatów lub radców prawnych.

2. Prawnik z Unii Europejskiej jest obowiàzany
przestrzegaç zasad etyki zawodowej, jakie obowiàzujà
adwokatów lub jakie obowiàzujà radców prawnych,
z uwzgl´dnieniem zasad etyki zawodowej, jakie obo-
wiàzujà w jego paƒstwie macierzystym. Jednak˝e
w przypadkach, w których reprezentacja klienta przez
radc´ prawnego nie jest dopuszczalna, prawnik z Unii
Europejskiej podlega zasadom etyki adwokackiej,
z uwzgl´dnieniem zasad etyki zawodowej, jakie obo-
wiàzujà w jego paƒstwie macierzystym.

Art. 37. 1. Przy wykonywaniu innych us∏ug trans-
granicznych ni˝ wymienione w art. 36 ust. 1 prawnik
z Unii Europejskiej obowiàzany jest przestrzegaç wa-
runków wykonywania zawodu obowiàzujàcych w jego
paƒstwie macierzystym, z uwzgl´dnieniem warunków
wykonywania zawodu obowiàzujàcych adwokatów lub
radców prawnych, o ile przestrzegania tych ostatnich
warunków mo˝na wymagaç od osoby, która nie wyko-
nuje sta∏ej praktyki, i je˝eli jest to uzasadnione dla w∏a-
Êciwego wykonywania czynnoÊci zawodowych oraz
zachowania godnoÊci zawodu.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do prze-
strzegania zasad etyki zawodowej. 

Art. 38. 1. Przy wykonywaniu us∏ugi transgranicz-
nej polegajàcej na reprezentowaniu klienta w post´po-
waniu, w którym zgodnie z obowiàzujàcymi przepisa-
mi wymagane jest, aby strona by∏a reprezentowana
przez adwokata lub radc´ prawnego, prawnik z Unii Eu-
ropejskiej ma obowiàzek wspó∏dzia∏aç z osobà wyko-
nujàcà jeden z tych zawodów. Jednak˝e w przypad-
kach, w których reprezentacja klienta przez radc´ praw-
nego nie jest dopuszczalna, prawnik z Unii Europejskiej
obowiàzany jest wspó∏dzia∏aç z adwokatem.

2. Przepisy art. 17 ust. 2—4 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 39. 1. Prawnik z Unii Europejskiej, reprezentu-
jàcy klienta w post´powaniu przed sàdami i innymi or-
ganami w∏adzy publicznej, obowiàzany jest wskazaç

organowi prowadzàcemu post´powanie osob´ upo-
wa˝nionà do odbioru pism w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W przypadku gdy prawnik z Unii Europejskiej
wspó∏dzia∏a z adwokatem lub radcà prawnym zgodnie
z art. 38, domniemywa si´, ˝e osobà upowa˝nionà jest
ten adwokat lub radca prawny.

2. W razie niewskazania osoby upowa˝nionej do
odbioru pism w Rzeczypospolitej Polskiej, pismo prze-
znaczone dla prawnika z Unii Europejskiej dor´cza si´
reprezentowanej przez niego stronie, je˝eli ma ona
miejsce zamieszkania lub siedzib´ w Rzeczypospolitej
Polskiej. W pozosta∏ych przypadkach pismo pozosta-
wia si´ w aktach sprawy ze skutkiem dor´czenia. Organ
prowadzàcy post´powanie ma obowiàzek pouczyç
o tym prawnika z Unii Europejskiej przy pierwszym do-
r´czeniu.

Art. 40. 1. Prawnik z Unii Europejskiej obowiàzany
jest przy pierwszej czynnoÊci w post´powaniu sàdo-
wym do∏àczyç do akt sprawy dokument stwierdzajàcy,
˝e jest on zarejestrowany w paƒstwie macierzystym ja-
ko osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy
u˝yciu jednego z tytu∏ów zawodowych, o których mo-
wa w art. 2 pkt 2, oraz poinformowaç dziekana okr´go-
wej rady adwokackiej lub dziekana rady okr´gowej
izby radców prawnych, w∏aÊciwej ze wzgl´du na siedzi-
b´ sàdu, o podj´ciu Êwiadczenia us∏ugi transgranicz-
nej.

2. Inny ni˝ sàd organ w∏adzy publicznej, przed któ-
rym prawnik z Unii Europejskiej wykonuje czynnoÊç,
dziekan okr´gowej rady adwokackiej lub dziekan rady
okr´gowej izby radców prawnych, w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce wykonywania czynnoÊci, mo˝e
w ka˝dej chwili za˝àdaç od prawnika z Unii Europej-
skiej przedstawienia dokumentu, o którym mowa
w ust. 1.

3. Je˝eli dokument nie jest sporzàdzony w j´zyku
polskim, prawnik z Unii Europejskiej powinien za∏àczyç
jego t∏umaczenie na j´zyk polski, poÊwiadczone przez
t∏umacza przysi´g∏ego. 

Art. 41. 1. Za zawinione naruszenie obowiàzku
przestrzegania warunków wykonywania zawodu i za-
sad etyki zawodowej, o których mowa w art. 36 i 37,
prawnik z Unii Europejskiej podlega odpowiedzialno-
Êci dyscyplinarnej wed∏ug przepisów o odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej adwokatów albo przepisów o od-
powiedzialnoÊci dyscyplinarnej radców prawnych.

2. Przepisy art. 10 ust. 2—5 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 2

Âwiadczenie us∏ug transgranicznych przez prawników
spoza Unii Europejskiej

Art. 42. Na zasadzie wzajemnoÊci, o ile umowy
mi´dzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolità
Polskà lub przepisy organizacji mi´dzynarodowych,
których Rzeczpospolita Polska jest cz∏onkiem, nie sta-
nowià inaczej, w ramach Êwiadczenia us∏ug transgra-
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nicznych prawnik spoza Unii Europejskiej jest upraw-
niony wy∏àcznie do reprezentowania w post´powaniu
cywilnym strony b´dàcej obywatelem lub przynale˝à-
cej do paƒstwa, w którym prawnik ten jest uprawniony
do wykonywania zawodu.

Art. 43. Do prawnika spoza Unii Europejskiej,
Êwiadczàcego us∏ug´ zgodnie z art. 42, stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 35 ust. 1 oraz art. 36—41.

DZIA¸ V

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i przepisy koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 44. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r.
Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r.
Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4,
poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34,
poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115,
poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105,
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348,
Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676 i Nr 84,
poz. 764) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w tytule tytu∏u I w ksi´dze drugiej, w cz´Êci trzeciej
skreÊla si´ wyrazy „ , Pe∏nomocnicy procesowi”;

2) skreÊla si´ art. 1118.

Art. 45. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwo-
kackiej, w zespole adwokackim oraz w spó∏ce
cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandyto-
wej, przy czym wspólnikami w spó∏kach cywil-
nej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariu-
szami w spó∏ce komandytowej mogà byç wy-
∏àcznie adwokaci lub adwokaci i radcowie
prawni, a tak˝e prawnicy zagraniczni wykonujà-

cy sta∏à praktyk´ na podstawie ustawy z dnia
5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069), 
a wy∏àcznym przedmiotem dzia∏alnoÊci takich 
spó∏ek jest Êwiadczenie pomocy prawnej.”;

2) w art. 21 skreÊla si´ ust. 1 i 2;

3) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. Okr´gowa rada adwokacka dokonuje wi-
zytacji:

1) zespo∏ów adwokackich,

2) kancelarii adwokackich,

3) spó∏ek z wy∏àcznym udzia∏em adwoka-
tów,

4) adwokatów w spó∏kach z udzia∏em ad-
wokatów, radców prawnych i prawni-
ków zagranicznych wpisanych na list´
prawników zagranicznych, 

5) prawników zagranicznych wpisanych
na list´ prawników zagranicznych, pro-
wadzonà przez okr´gowà rad´ adwo-
kackà.”;

4) w art. 58:

a) w pkt 12 po lit. j) dodaje si´ lit. k) w brzmieniu:

„k) zasad wspó∏dzia∏ania adwokata z prawni-
kiem zagranicznym reprezentujàcym klienta
w post´powaniu, w którym zgodnie z obo-
wiàzujàcymi przepisami wymagane jest, aby
strona by∏a reprezentowana przez adwokata
lub radc´ prawnego,”

b) w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 14 w brzmieniu:

„14) wykonywanie zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie o Êwiadczeniu przez prawników zagra-
nicznych pomocy prawnej w Rzeczypospo-
litej Polskiej.”;

5) w art. 66 skreÊla si´ ust. 2; 

6) w art. 90 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Sàd dyscyplinarny, który wszczà∏ post´powa-
nie dyscyplinarne, niezw∏ocznie zawiadamia
o tym w∏aÊciwy organ w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej, w którym adwokat
Êwiadczy pomoc prawnà na podstawie obowià-
zujàcych w tym paƒstwie przepisów o Êwiad-
czeniu pomocy prawnej przez prawników z Unii
Europejskiej, przesy∏ajàc temu organowi odpis
wniosku, o którym mowa w ust. 1.”

Art. 46. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Radca prawny wykonuje zawód w ramach sto-
sunku pracy, na podstawie umowy cywilno-
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prawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz
w spó∏ce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub ko-
mandytowej, przy czym wspólnikami w spó∏-
kach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz kom-
plementariuszami w spó∏ce komandytowej
mogà byç wy∏àcznie radcowie prawni lub rad-
cowie prawni i adwokaci, a tak˝e prawnicy za-
graniczni wykonujàcy sta∏à praktyk´ na podsta-
wie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu
przez prawników zagranicznych pomocy praw-
nej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126,
poz. 1069), a wy∏àcznym przedmiotem dzia∏al-
noÊci takich spó∏ek jest Êwiadczenie pomocy
prawnej.”;

2) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. Radca prawny mo˝e udzieliç dalszego
pe∏nomocnictwa (substytucji) innemu
radcy prawnemu, adwokatowi, prawniko-
wi zagranicznemu wykonujàcemu sta∏à
praktyk´ w zakresie wynikajàcym z usta-
wy o Êwiadczeniu przez prawników zagra-
nicznych pomocy prawnej w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a tak˝e aplikantowi rad-
cowskiemu.”;

3) art. 221 otrzymuje brzmienie:

„Art. 221. Rada okr´gowej izby radców prawnych
jest uprawniona do kontroli i oceny wy-
konywania zawodu przez radc´ prawne-
go i prawnika zagranicznego wpisanego
na list´ prawników zagranicznych, pro-
wadzonà przez rad´ okr´gowej izby rad-
ców prawnych. Kontrol´ przeprowadza-
jà i oceny dokonujà wizytatorzy powo∏a-
ni przez rad´ spoÊród radców praw-
nych.”;

4) w art. 25 skreÊla si´ ust. 3;

5) w art. 60:

a) w pkt 8 po lit. d) dodaje si´ lit. e) w brzmieniu:

„e) dotyczàcych zasad wspó∏dzia∏ania radcy
prawnego z prawnikiem zagranicznym re-
prezentujàcym klienta w post´powaniu,
w którym zgodnie z obowiàzujàcymi przepi-
sami wymagane jest, aby strona by∏a repre-
zentowana przez adwokata lub radc´ praw-
nego,”

b) w pkt 11 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) wykonywanie zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie o Êwiadczeniu przez prawników zagra-
nicznych pomocy prawnej w Rzeczypospo-
litej Polskiej.”;

6) w art. 681 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Sàd dyscyplinarny, który wszczà∏ post´powa-
nie dyscyplinarne, niezw∏ocznie zawiadamia

o tym w∏aÊciwy organ w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej, w którym radca prawny
Êwiadczy pomoc prawnà na podstawie obowià-
zujàcych w tym paƒstwie przepisów o Êwiad-
czeniu pomocy prawnej przez prawników z Unii
Europejskiej, przesy∏ajàc temu organowi odpis
wniosku, o którym mowa w ust. 1.”

Art. 47. W ustawie z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie
ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75,
poz. 471 i Nr 124, poz. 782 oraz z 1999 r. Nr 75, poz. 853)
skreÊla si´ art. 11.

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 48. Do dnia wejÊcia w ˝ycie art. 13—17
i art. 35—41 do prawników z Unii Europejskiej stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 18—20 i art. 42. 

Art. 49. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
spó∏ki z udzia∏em zagranicznym, utworzone w celu
Êwiadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy
z dnia 14 czerwca 1991 r. o spó∏kach z udzia∏em zagra-
nicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r.
Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 101,
poz. 1178):

1) które w terminie okreÊlonym w art. 10 ust. 2 usta-
wy, o której mowa w art. 47, spe∏ni∏y warunki okre-
Êlone w art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 tej usta-
wy albo

2) utworzone zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 47

— mogà nadal prowadziç dzia∏alnoÊç, z tym ˝e w cià-
gu szeÊciu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
wszyscy wspólnicy lub akcjonariusze tych spó∏ek, nie-
b´dàcy adwokatami lub radcami prawnymi, majà
obowiàzek uzyskania wpisu na list´ prawników zagra-
nicznych, o której mowa w art. 3, a spó∏ki te dostosu-
jà form´ i zakres dzia∏ania do art. 18 i 19 ustawy.

Art. 50. W przypadku prowadzenia przez spó∏k´,
utworzonà w celu Êwiadczenia pomocy prawnej na
podstawie ustawy o spó∏kach z udzia∏em zagranicz-
nym, dzia∏alnoÊci z naruszeniem art. 49, sàd na ˝àda-
nie okr´gowej rady adwokackiej lub rady okr´gowej
izby radców prawnych orzeka wyrokiem o rozwiàzaniu
spó∏ki.

Art. 51. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie szeÊciu
miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 13—17,
art. 21—41, art. 43, art. 45 pkt 5 i 6 i art. 46 pkt 4 i 6, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (poz. 1069)

WYKAZ TYTU¸ÓW ZAWODOWYCH UZYSKANYCH W PA¡STWACH CZ¸ONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
ODPOWIADAJÑCYCH ZAWODOWI ADWOKATA LUB RADCY PRAWNEGO

— w Republice Austrii — Rechtsanwalt,
— w Królestwie Belgii — Avocat/Advocaat/Rechtsan-

walt,
— w Królestwie Danii — Advokat,
— w Republice Finlandii — Asianajaja/Advocat,
— w Republice Francuskiej — Avocat,
— w Republice Greckiej — διχηγóϕος,
— w Królestwie Hiszpanii — Abogado/Advocat/Ad-

vogad/Abokatu,

— w Królestwie Niderlandów — Advocaat,
— w Republice Irlandii — Barrister/Solicitor,
— w Wielkim Ksi´stwie Luksemburga — Avocat,
— w Republice Federalnej Niemiec— Rechtsanwalt,
— w Republice Portugalii — Advogado,
— w Królestwie Szwecji — Advokat,
— w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Ir-

landii Pó∏nocnej — Advocate/Barrister/Solicitor,
— w Republice W∏oskiej — Avvocato.


