Uchwała Nr 78/VIII/2012
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie określenia zasad wypełniania
przez radcę prawnego obowiązku brania udziału
w szkoleniach zawodowych
Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców praw
nych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008
Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego
organów, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do
niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej
Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia za
sad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szko
leniach zawodowych, uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Nr 46/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia
21 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad wy
pełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szko
leniach zawodowych;
2) uchwałą Nr 74/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia
9 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia za
sad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału
w szkoleniach zawodowych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Skarbnik				
Wiceprezes
Krajowej Rady Radców Prawnych
Krajowej Rady Radców Prawnych
(–) 					
(–)
Bazyli Zacharczuk			
Dariusz Sałajewski
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Załącznik do uchwały Nr 78/VIII/2012
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 30/B/VII/2008
Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie określenia zasad wypełniania
przez radcę prawnego obowiązku brania udziału
w szkoleniach zawodowych
Na podstawie art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach praw
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) oraz w celu wykona
nia art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego – Krajowa Rada Radców
Prawnych uchwala, co następuje:
§ 1.
Radca prawny wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ko
deksu Etyki Radcy Prawnego poprzez:
1) branie udziału, jako słuchacz lub wykładowca, w szkoleniach orga
nizowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz rady okrę
gowych izb radców prawnych,
2)1 branie udziału jako słuchacz lub wykładowca w szkoleniach zawo
dowych organizowanych dla radców prawnych przez pracodawcę,
lub takich, na które został przez niego skierowany, oraz w szkole
niach zawodowych organizowanych przez inne instytucje szkole
niowe,
3) branie udziału w charakterze wykładowcy w szkoleniu aplikantów
radcowskich lub adwokackich,
4) publikowanie: opracowań z zakresu prawa, artykułów w czasopi
smach fachowych, w tym wydawanych przez organy samorządu
radców prawnych, adwokatów i notariuszy, głos do orzeczeń są
dów oraz Trybunałów, a także komentarzy prawniczych,
1

W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 74/VIII/2011 Krajowej Rady
Radców Prawnych z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie okre
ślenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szko
leniach zawodowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
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5)2 ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa,
6)2 branie udziału w szkoleniu zawodowym w formie e-learningu lub
w formie wykładu internetowego, organizowanych przez organy
samorządu, jeżeli zawierają system sprawdzalności uczestnictwa
w tych formach szkolenia.
§ 2.
1. W celu wypełnienia obowiązku brania udziału w szkoleniach zawo
dowych, radca prawny obowiązany jest uzyskać co najmniej 40 punktów
szkoleniowych, w ciągu każdych kolejnych trzech lat, zwanych dalej Cy
klem Szkoleń Zawodowych.
2. Pierwszy Cykl Szkoleń Zawodowych rozpoczyna się w dniu 1 stycz
nia 2009 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2011 r.
3

§ 3.
1. Za udział w każdej z form szkolenia wymienionych w § 1, radca praw
ny otrzymuje liczbę punktów szkoleniowych, określoną w ust. 2.
2. Radca prawny, otrzymuje następującą liczbę punktów szkoleniowych
za udział w szkoleniu:
1) 2 punkty jako słuchacz, a 4 punkty jako wykładowca, za każdą go
dzinę szkoleniową w szkoleniu, o którym mowa w § 1 pkt 1,
2) 1 punkt jako słuchacz, a 2 punkty jako wykładowca, za każdą go
dzinę szkoleniową w szkoleniu, o którym mowa w § 1 pkt 2,
3) 1 punkt za każdą godzinę szkoleniową szkolenia, o którym mowa
w § 1 pkt 3,
4) 6 punktów za każdą publikację, o której mowa w § 1 pkt 4,
5)4 40 punktów za ukończenie studiów podyplomowych, o których
mowa w § 1 pkt 5,
6)5 2 punkty za każdą godzinę szkoleniową w tej formie, nie więcej niż
6 punktów za jedno szkolenie w formie e-learningu lub wykładu
internetowego, o których mowa w § 1 pkt 6. Za 1 godzinę uważa
się moduł składający się łącznie z minimum 40 ekranów, w tym
przynajmniej 4 ekranów interaktywnych oraz z 10.000 znaków.
2

3
4

5

Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 46/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Praw
nych z dnia 21 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wy
pełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodo
wych, która weszła w życie z dniem 21 maja 2011 r.
W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu nada
nym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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§ 4.
1. Niezależnie od wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 1,
radca prawny wpisany na listę radców prawnych, na innej podstawie niż
odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego, obowią
zany jest uczestniczyć w szkoleniu z zakresu zasad etyki radcy prawnego
i historii zawodu radcy prawnego, w wymiarze co najmniej 5 godzin szko
leniowych, w ciągu pierwszych dwóch lat po wpisaniu go na listę radców
prawnych. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zdały egzamin radcow
ski przed ukończeniem aplikacji radcowskiej, ale uczestniczyły w ramach
jej odbywania w zajęciach z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii
zawodu radcy prawnego co najmniej w wymiarze, o którym mowa w zda
niu poprzednim.
2. Radca prawny, o którym mowa w ust. 1, który został wpisany na listę
radców prawnych, w okresie od dnia 10 września 2005 r. do dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały, obowiązany jest uczestniczyć w takim szkole
niu, nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 r.
6

§ 5.
Szkolenie zawodowe odbyte w krajach członkowskich Unii Europejskiej
uważa się odpowiednio za równoznaczne z wypełnieniem obowiązku
szkolenia zawodowego w rozumieniu niniejszej uchwały, jeżeli odpowia
da ono jednej z form szkolenia przewidzianych w § 1.
§ 6.
1. W celu udokumentowania wypełnienia obowiązku, o którym mowa
w § 2 ust. 1, radca prawny obowiązany jest złożyć w radzie okręgowej izby
radców prawnych zaświadczenia zawierające informacje o formie i zakre
sie szkolenia oraz o ilości godzin szkolenia oraz dowody publikacji, o któ
rych mowa w § 1 pkt 4.
2. W przypadku szkoleń, o którym mowa w § 1 pkt 1, zaświadczenie
powinno obejmować liczbę punktów.
3. Radca prawny, o którym mowa w § 4, jest obowiązany złożyć w ra
dzie okręgowej izby radców prawnych dowód wypełnienia obowiązku,
o którym mowa w tamtym przepisie.
§ 7.
1. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w okresie trwania
Cyklu Szkoleń Zawodowych, obowiązany jest do wypełnienia obowiązku
6

Zdanie drugie dodane przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1, który
wszedł w życie z dniem 9 grudnia 2011 r.
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brania udziału w szkoleniu zawodowym, w wymiarze proporcjonalnym
pozostałym do końca tego okresu.
2. Okres zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu, trwający
w czasie Cyklu Szkoleń Zawodowych, zmniejsza proporcjonalnie wymiar
obowiązku udziału w szkoleniu zawodowym.
§ 8.
Radcowie prawni emeryci i renciści niewykonujący zawodu są zwolnieni
z obowiązku udziału w szkoleniach zawodowych.
§ 9.
Rada okręgowej izby radców prawnych może, w drodze uchwały:
1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmniejszyć, z urzędu
lub na wniosek radcy prawnego, wymaganą liczbę punktów, o któ
rej mowa w § 2 ust. 1, a w szczególności w razie: choroby (chorób)
trwającej co najmniej dziewięć miesięcy, okresu pobytu (pobytów)
za granicą trwającego co najmniej dziewięć miesięcy w okresie Cy
klu Szkoleń Zawodowych,
2) zaliczyć jako odpowiednio równoznaczne z wypełnieniem obowiąz
ku szkolenia zawodowego, szkolenie zawodowe odbyte w jednej
z form przewidzianych w § 3, za granicą w innym kraju niż kraju
członkowskim Unii Europejskiej, a także szkolenie zawodowe od
byte w kraju członkowskim Unii Europejskiej, w innej formie niż
przewidziana w § 1.
§ 10.
Punkty szkoleniowe uzyskane przez radców prawnych, w okresie od dnia
wejścia w życie uchwały do dnia 31 grudnia 2008 r., podlegają zaliczeniu
do Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia
2009 r.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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