
Pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych  na kolokwium ustne w 

2012r.  

- I rok aplikacji radcowskiej  

 

1. Proszę omówić istotne cechy samorządu zawodu zaufania publicznego. 

2. Na czym polega konstytucyjne umocowanie zawodu zaufania publicznego i jego 

samorządu - konstytucyjne podstawy tworzenia samorządu zawodu zaufania publicznego? 

3. Dlaczego przyjmuje się, iŜ samorząd zawodu zaufania publicznego jest podmiotem prawa 

publicznego (czy i w jakim zakresie samorząd zawodowy radców prawnych sprawuje 

władzę publiczną, wykonując zadania z zakresu administracji publicznej)? 

4. Na czym polega niezaleŜność samorządu zawodowego radców prawnych w wykonywaniu 

swoich zadań? Dodatkowo proszę omówić zasady składania informacji o działalności 

samorządu radcowskiego. 

5. Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad samorządem zawodowym radców prawnych w 

świetle ustawy o radcach prawnych - przedstaw regułę ogólną i instrumenty prawne 

nadzoru. 

6. Jakie są uprawnienia Ministra Sprawiedliwości w zakresie nadzoru nad postępowaniem 

dyscyplinarnym? 

7. Omów środki nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad wpisami na listę radców prawnych. 

8. WskaŜ właściwe organy oraz omów środki i tryb sprawowania nadzoru nad działalnością 

uchwałodawczą samorządu radców prawnych. 

9. Czy Minister Sprawiedliwości moŜe wystąpić do Krajowego Zjazdu Radców Prawnych lub 

KRRP o podjęcie konkretnej uchwały w określonej sprawie, jakie obowiązki po stronie 

organów samorządu rodzi takie wystąpienie? 

10. Czy przynaleŜność osób wykonujących zawód radcy prawnego do samorządu zawodowego 

jest obowiązkowa? Jeśli tak, to z czego to wynika i jakie jest tego uzasadnienie? Jak się 

zakończyła przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawa objęta pytaniem? 



11. Konstytucyjne i ustawowe zadania samorządu radców prawnych oraz instrumenty prawne 

ich realizacji. 

12. Jednostki organizacyjne samorządu zawodowego radców prawnych i ich osobowość 

prawna.  

13. Tworzenie, określanie liczby i terenu działania okręgowych izb radców prawnych. 

14. Wymień organy okręgowej izby radców prawnych, ze wskazaniem organów pełniących 

funkcje stanowiące, wykonawcze i kontrolne. 

15. Wymień organy Krajowej Izby Radców Prawnych, ze wskazaniem organów pełniących 

funkcje stanowiące, wykonawcze i kontrolne. 

16. Krajowa Rada Radców Prawnych – skład, tryb wyłaniania, kompetencje. 

17. Krajowy Zjazd Radców Prawnych – skład, tryb wyłaniania, kompetencje, zwoływanie. 

18. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych.  

19. WyŜsza Komisja Rewizyjna – skład, tryb wyłaniania, ustawowe zadania. 

20. Rada okręgowej izby radców prawnych – skład, tryb wyłaniania, kompetencje. 

21. Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych – skład, tryb wyłaniania, kompetencje, 

zwoływanie. 

22. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych. 

23. Okręgowa komisja rewizyjna – skład, tryb wyłaniania, ustawowe zadania. 

24. Proszę omówić zasady tworzenia rejonów w okręgowych izbach radców prawnych oraz 

zasady zwoływania i kompetencje zebrań rejonowych radców prawnych.  

25. Organy i funkcje w samorządzie związane ze sprawowaniem przez samorząd orzecznictwa 

dyscyplinarnego (organy i funkcje, sposób powoływania, kompetencje). 

26. Komisje, zespoły problemowe i komitety jako struktury wewnętrzne organów samorządu 

radcowskiego. 

27. Prezydium rady okręgowej izby radców prawnych – pozycja ustrojowa, skład, sposób 

wyboru i zadania. 

28. Dziekan rady okręgowej izby radców prawnych - pozycja ustrojowa, sposób wyboru, 



zadania, w tym własne kompetencje dziekana przewidziane ustawą o radcach prawnych. 

29. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych – pozycja ustrojowa, skład, sposób wyboru i 

zadania. 

30. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych - pozycja ustrojowa, sposób wyboru, zadania, w 

tym własne kompetencje Prezesa przewidziane ustawą o radcach prawnych. 

31. Czynne prawo wyborcze do organów i funkcji w samorządzie radcowskim. 

32.  Bierne prawo wyborcze do organów i funkcji w samorządzie radcowskim. 

33. Kadencyjność w samorządzie radcowskim.  

34. Uprawnienia wyborcze aplikantów radcowskich. Udział aplikantów radcowskich w 

organach i funkcjonowaniu samorządu. 

35. Podstawowe zasady przeprowadzania wyborów w samorządzie radcowskim (tryb 

głosowania – tajne/jawne, liczba kandydatów, wymogi dotyczące kworum oraz większości, 

jaką mają być wybierani kandydaci). 

36. Zgłaszanie kandydatów w wyborach do organów samorządu radcowskiego. 

37. Kto, kiedy i jakie informacje obowiązany jest przedstawić o kandydacie w wyborach do 

organów samorządu radcowskiego oraz do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego, 

Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i ich zastępców oraz czy, kto i kiedy ma prawo 

zadawać kandydatom pytania. 

38. Ustalanie wyników wyborów w wyborach do organów samorządu radcowskiego oraz do 

pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i ich 

zastępców. Postępowanie w przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez dwóch 

lub więcej kandydatów. 

39. Wygaśnięcie mandatu członka organu samorządu radcowskiego – zdarzenia powodujące 

wygaśniecie, skutki wygaśnięcia. 

40. Wygaśnięcie mandatu osoby sprawującej funkcje rzecznika dyscyplinarnego, Głównego 

Rzecznika Dyscyplinarnego i ich zastępców – zdarzenia powodujące wygaśniecie, skutki 

wygaśnięcia. 

41. Rezygnacja jako zdarzenie prowadzące do wygaśnięcia mandatu. 



42. Podstawy i tryb odwołania członka organu samorządu radcowskiego. 

43. Obowiązki radcy prawnego wobec organów samorządu zawodowego wynikające z 

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

44. Obowiązki radcy prawnego sprawującego funkcję w organach samorządu zawodowego- 

według Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

45. Działalność uchwałodawcza samorządu radcowskiego (inicjatywa uchwałodawcza, zasady 

podejmowania uchwał, natura prawna aktów wewnątrz-samorządowych, ogłaszanie 

tekstów jednolitych, obowiązek przestrzegania uchwał przez radców prawnych) 

46. Natura prawna zasad etyki zawodowej uchwalanych przez samorząd w świetle 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – koncepcja „złoŜonej normy ustawowej” i jej 

konsekwencje. 

47. Przesłanki wpisu na listę radców prawnych. Kto nie moŜe być wpisany na listę radców 

prawnych według ustawy o radcach prawnych? 

48. Przedstaw postępowanie w sprawie wpisu na listę radców prawnych, w tym takŜe w świetle 

Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich. Kto i w jakiej 

formie moŜe wnieść zastrzeŜenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych? 

49. Charakter prawny uchwały rady oirp w sprawie wpisu na listę radców prawnych. Tryb 

zaskarŜania uchwał rady oirp w sprawach wpisów na listę radców prawnych. 

50.  Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złoŜenia egzaminu radcowskiego. 

51. Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji radcowskiej. 

52. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu (ustawowe przesłanki, organ właściwy, 

rodzaj aktu zawierającego rozstrzygnięcie o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu, 

tryb postępowania, w tym takŜe w świetle Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i 

aplikantów radcowskich, tryb odwoławczy). 

53. Skreślenie z listy radców prawnych (ustawowe przesłanki, organ właściwy, rodzaj aktu 

zawierającego rozstrzygnięcie o skreśleniu, tryb postępowania, w tym takŜe w świetle 

Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich, tryb 

odwoławczy). 

54. Skreślenie z listy aplikantów radcowskich (ustawowe przesłanki, organ właściwy, rodzaj 



aktu zawierającego rozstrzygnięcie o skreśleniu, tryb postępowania, w tym takŜe w świetle 

Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich, tryb 

odwoławczy). 

55. Przeniesienie wpisu na listę radców prawnych. 

56. Przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich. 

57. Jaki organ samorządu prowadzi listę radców prawnych, jakie dane są ujawniane na tej 

liście, kto i na jakiej podstawie zarządza wpis danych na listę i czy lista ma charakter 

jawny? 

58. Jaki organ samorządu prowadzi listę aplikantów radcowskich, jakie dane są ujawniane na 

tej liście, kto i na jakiej podstawie zarządza wpis danych na listę i czy lista ma charakter 

jawny? 

59. Jakie są instrumenty prawne nadzoru organów samorządu zawodowego nad naleŜytym 

wykonywaniem zawodu? 

60. Okręgowe zespoły wizytatorów – skład, tryb powołania, zadania. 

61. Krajowy Zespół Wizytatorów – skład, tryb powołania, zadania. 

62. Kto, w jakich przypadkach i na jakiej podstawie przeprowadza wizytację? 

63. Tryb przeprowadzania wizytacji wykonywania zawodu radcy prawnego. 

64. Prawa i obowiązki wizytowanego radcy prawnego. 

65. Ustalenie wyników wizytacji – sprawozdanie z przeprowadzonej wizytacji, zalecenia 

powizytacyjne. 

66. Jakie są środki prawne nadzoru organów samorządu zawodowego nad świadczeniem 

pomocy prawnej przez prawników zagranicznych? 

67. Źródła finansowania samorządu radców prawnych i gospodarka finansowa okręgowej izby 

radców prawnych – w świetle ustawy o radcach prawnych. 

68. Źródła finansowania samorządu radców prawnych i gospodarka finansowa Krajowej Rady 

Radców Prawnych – w świetle ustawy o radcach prawnych. 

69. Zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki organizacyjne samorządu radcowskiego – w 

świetle Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów. 



70. Składka członkowska, w tym sankcje za nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie w świetle 

ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Charakter prawny 

(cywilnoprawny/publicznoprawny) składki. 

71. Lista prawników zagranicznych prowadzona przez okręgową izbę radców prawnych. 

Warunki wpisu. Wniosek o wpis na listę prawników zagranicznych. 

72. Prawnicy zagraniczni, a samorząd zawodowy radców prawnych. 

73. Wpis prawnika zagranicznego na listę radców prawnych. 

74. Czy i jakie środki prawne przysługują  samorządowi radcowskiemu w zakresie zwalczania 

nielegalnej działalności związanej ze świadczeniem pomocy prawnej? 

75. Odpłatność za aplikację radcowską – w świetle ustawy o radcach prawnych. 

76. Uprawnienia pracownicze aplikanta radcowskiego. 

77. Obowiązki aplikanta radcowskiego – w świetle ustawy o radcach prawnych. 

78. Zespół do przygotowania pytań na egzamin radcowski. 

79. Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. 

80. Egzamin radcowski. 

81. Komisja egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. 

82. Ponowne zdawanie egzaminu radcowskiego. 


