
Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r.  

- I rok aplikacji radcowskiej 

1. Proszę omówić istotne cechy zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania 

publicznego. 

2. Na czym polega – w świetle ustawy o radcach prawnych – wykonywanie zawodu 

radcy prawnego? 

3. Jak ustawa o radcach prawnych definiuje świadczenie pomocy prawnej i cel jej 

świadczenia przez radcę prawnego? 

4. Jaki jest dopuszczalny zakres świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego? 

5. Rozszerzenie uprawnień radcy prawnego od 1982 r. do 2010 r. 

6. Na czym polega ochrona prawna tytułu zawodowego „radca prawny”? 

7. Jak prawidłowo radca prawny ma poświadczać za zgodność z oryginałem odpisy 

dokumentów? 

8. Jakie formy wykonywania zawodu radcy prawnego przewiduje ustawa o radcach 

prawnych? 

9. Jakie są obowiązki informacyjne wobec rady okręgowej izby radców prawnych 

związane z podjęciem wykonywania i wykonywaniem zawodu radcy prawnego. 

10. Wykonywanie zawodu radcy prawnego w formie spółek prawa handlowego. 

11. Wykonywanie zawodu radcy prawnego w kancelarii radcy prawnego. 

12. Jakie gwarancje niezaleŜności radcy prawnego wykonującego zawód na podstawie 

stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego przewiduje ustawa o radcach prawnych? 

13. Jakie, w świetle ustawy o radcach prawnych, są zasady wynagradzania radcy 

prawnego zatrudnionego na podstawie stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego, w 

tym jak kształtuje się prawo do wynagrodzenia dodatkowego? 

14. Czas pracy radcy prawnego wykonującego zawód na podstawie stosunku pracy lub 

stosunku słuŜbowego. 



15. Rozwiązanie z radcą prawnym stosunku pracy przez jednostkę organizacyjną za 

wypowiedzeniem. 

16. Tryb rozwiązania stosunku pracy z radcą prawnym z powodu nienaleŜytego 

wykonywania zawodu. 

17. Usytuowanie stanowiska radcy prawnego wykonującego zawód na podstawie 

stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego w strukturze organizacyjnej obsługiwanej 

jednostki. 

18. Jaki jest zakres przedmiotowy tajemnicy zawodowej? Jakie elementy są nią objęte? 

Przedstaw kontrowersje wynikające z porównania przepisów ustawy o radcach 

prawnych oraz KPK, a takŜe stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. 

19. Czy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej oznacza wyłącznie zakaz 

ujawniania lub upubliczniania informacji objętych tą tajemnicą, czy teŜ takŜe inne 

zakazy i obowiązki? 

20. Co oznacza, Ŝe obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w 

czasie? 

21. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych radca prawny nie moŜe być zwolniony z 

obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się 

udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Jak kwestię tę reguluje Kodeks 

postępowania karnego? Jaki jest wzajemny stosunek przepisów ustawy o radcach 

prawnych i KPK w tym zakresie? 

22. Jaki jest tryb zwalniania radcy prawnego o statusie świadka z zachowania tajemnicy 

zawodowej w postępowaniu karnym. Jakie środki obrony tajemnicy zawodowej 

przysługują radcy? 

23. Powoływanie się przez radcę prawnego na tajemnicę zawodową w postępowaniu 

cywilnym. 

24. Ma miejsce uprawnione w świetle KPK przeszukanie kancelarii radcy prawnego. Jak 

powinien się on zachować gdy znaleziono dokumenty zawierające wiadomości objęte 

tajemnicą zawodową: 

1. jeśli dotyczy to sprawy, w której jest podejrzanym; 



2. jeśli dotyczy to sprawy, w której nie jest podejrzanym; 

3. jeśli dokumenty obejmują okoliczności związane z wykonywaniem funkcji 

obrońcy. 

25. Jakiej odpowiedzialności podlega radca prawny, który naruszył obowiązek 

dochowania tajemnicy zawodowej? 

26. Jakie są - ustawowe i wynikające z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego - granice 

wolności słowa przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego? Jaką odpowiedzialność 

poniesie radca prawny przy ich przekroczeniu, a jakiej odpowiedzialności uniknie? 

27. Ochrona prawna radcy prawnego przy wykonywaniu czynności zawodowych. 

28. Zasady sporządzania opinii prawnych przez radcę prawnego. 

29. Zasady prowadzenia spraw przez radcę prawnego przed organami orzekającymi – w 

świetle ustawy o radcach prawnych. 

30. Obowiązek wyłączenia się radcy prawnego od czynności zawodowych – w świetle 

ustawy o radcach prawnych. 

31. Sporządzanie oceny pracy zawodowej radcy prawnego przez kierownika jednostki 

organizacyjnej. 

32. Przyjmowanie zleceń w świetle ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego (umowa jako podstawa świadczenia pomocy prawnej „z wyboru”). 

33. Zasady udzielania substytucji i upowaŜnień. 

34. Trwała niezdolność radcy prawnego do wykonywania zawodu. 

35. Jakie, z punktu widzenia obowiązków radcy prawnego, są konsekwencje zaliczenia 

działalności zawodowej do działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej? 

36. Radca prawny w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

37. Jakie są obowiązki radcy prawnego w świetle roty ślubowania radcowskiego? 

38. Czy i na jakich zasadach radca prawny ma obowiązek brania udziału w szkoleniach 

zawodowych? 



39. Kiedy następuje uzyskanie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego? 

40. Z wykonywaniem jakich zawodów lub z jakim zatrudnieniem nie moŜna łączyć 

wykonywania zawodu radcy prawnego w świetle ustawy o radcach prawnych? 

41. Wyznaczanie w trybie ustawy o radcach prawnych przez dziekana zastępcy radcy 

prawnego- przesłanki i skutek. 

42. Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego – jako instrument sprawowania 

pieczy nad naleŜytym wykonywaniem zawodu oraz jako gwarancja niezaleŜności 

radców prawnych. 

43. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego. 

44. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej aplikanta radcowskiego. 

45. Katalog kar dyscyplinarnych stosowanych wobec radców prawnych. 

46. Katalog kar dyscyplinarnych stosowanych wobec aplikantów radcowskich. 

47. Przedawnienie dyscyplinarne. 

48. Wykonanie kar dyscyplinarnych i zatarcie skazania. 

49. Odpowiedzialność dyscyplinarna, a inne rodzaje odpowiedzialności, w szczególności 

odpowiedzialność karna, za ten sam czyn. 

50. Przebieg (fazy) postępowania dyscyplinarnego oraz strony tego postępowania. 

51. Postępowanie dyscyplinarne jako postępowanie o charakterze represyjnym. 

52. Formy rozstrzygnięć zapadających w postępowaniu dyscyplinarnym i środki 

odwoławcze w tym postępowaniu (z wyłączeniem kasacji). 

53. Kasacja od orzeczeń WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego – regulacje ustawy o radcach 

prawnych. 

54. Kasacja od orzeczeń WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego – jako środek realizacji 

gwarantowanego konstytucyjnie prawa do sądu oraz środek nadzoru państwa nad 

postępowaniem dyscyplinarnym. 

55. W jakim przypadku moŜe zostać udzielone ostrzeŜenie dziekana okręgowej izby 

radców prawnych? Tryb odwołania od „ostrzeŜenia dziekańskiego”. 



56. Czy za ubliŜenie przez radcę prawnego pełnomocnikowi strony przeciwnej 

spotkanemu na Pikniku Radcowskim moŜna pociągnąć tego radcę prawnego do 

odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, czy tylko do jednej z nich? 

57. Kto i za jaki czyn popełniony w jakim okresie ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną? Uwzględnij regulacje ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki 

Radcy Prawnego. 

58. Czy radca prawny, który nie wykonuje zawodu, moŜe być pociągnięty do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej? Czy radca prawny moŜe być pociągnięty do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyn popełniony w trakcie zawieszenia prawa do 

wykonywania zawodu?  

59. Czy radca prawny moŜe ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną za działania 

podejmowane nie w ramach wykonywania zawodu? JeŜeli tak, to w jakich 

przypadkach? 

60. Którzy radcowie prawni z uwagi na formę wykonywania zawodu zaliczeni zostali do 

„instytucji obowiązanych” w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?  

61. Kiedy na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu radca prawny obowiązany jest rejestrować 

transakcje? 

62. W jakich przypadkach wyłączony jest obowiązek radcy prawnego polegający na 

przekazywaniu informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi Informacji 

Finansowej – w świetle ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem stanowiska zajętego przez 

Trybunał Konstytucyjny? 

63. Odpowiedzialność radcy prawnego za naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 

listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

64. Wykonywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stałej praktyki przez prawników 

zagranicznych z Unii Europejskiej. 

65. Wykonywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stałej praktyki przez prawników 

zagranicznych spoza Unii Europejskiej. 



66. Świadczenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usługi transgranicznej przez 

prawników zagranicznych z Unii Europejskiej. 

67. Świadczenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usługi transgranicznej przez 

prawników zagranicznych spoza Unii Europejskiej. 

68. Radca prawny występujący jako pełnomocnik w postępowaniu cywilnym zamierza 

postawić zarzut niewłaściwej reprezentacji przeciwnika procesowego przez prawnika 

zagranicznego. Co powinien ustalić zwaŜywszy na dopuszczalny zakres świadczenia 

pomocy prawnej przez takiego prawnika i na jakie argumenty moŜe się powołać? 

69. Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników zagranicznych. 

70. Ubezpieczenie OC prawników zagranicznych. 

71. Kiedy prawnik zagraniczny będący pełnomocnikiem przed polskim sądem ma 

obowiązek zawrzeć z radcą prawnym umowę o współdziałaniu? Czy radca prawny 

jest zobowiązany do zawarcia takiej umowy, jeŜeli zwróci się o to do niego prawnik 

zagraniczny? 

72. Co powinna zawierać umowa o współdziałanie pomiędzy prawnikiem zagranicznym a 

radcą prawnym?  

73. Jakie i wobec kogo obowiązki powstają po stronie radcy prawnego w wyniku podjęcia 

się współdziałania z prawnikiem zagranicznym? 

74. Jakie organy właściwe są do ustanowienia lub wyznaczenia radcy prawnego 

pełnomocnikiem lub obrońcą z urzędu w poszczególnych rodzajach postępowań? 

75. W jakim trybie następuje ustanowienie i wyznaczenie radcy prawnego do pełnienia 

funkcji pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym? 

76. Jaka jest róŜnica pomiędzy ustanowieniem a wyznaczeniem radcy prawnego do 

prowadzenia sprawy z urzędu? Która czynność jest równoznaczna, według KPC, z 

udzieleniem pełnomocnictwa i jak ten przepis naleŜy interpretować? 

77. W jakim trybie następuje ustanowienie i wyznaczenie radcy prawnego do pełnienia 

funkcji pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przed sądem administracyjnym? 

78. Jak kształtują się zasady wynagradzania radców prawnych występujących z urzędu? 



79. Jakie są podstawy i jaki organ właściwy do zwolnienia radcy prawnego od obowiązku 

pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym? 

80. Jakie są podstawy i jaki organ właściwy do zwolnienia radcy prawnego od obowiązku 

pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym? 

81. Jak moŜe postąpić radca prawny wyznaczony do zastępstwa z urzędu, w zaleŜności od 

rodzaju postępowania (postępowanie cywilne, a inne postępowania) gdy niektóre 

czynności procesowe mają być wykonane poza siedzibą sądu orzekającego? 

82. Kiedy, w świetle przepisów KPC i Regulaminu postępowania rad okręgowych izb 

radców prawnych przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z 

urzędu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ustaje obowiązek 

zastępowania strony przez radcę prawnego ustanowionego pełnomocnikiem z urzędu 

w związku z postępowaniem przed sądem powszechnym? Czy po uprawomocnieniu 

się wyroku moŜe on wystąpić z wnioskiem o doręczenie wyroku z uzasadnieniem i 

sporządzić skargę kasacyjną? 

83. Kiedy, w świetle przepisów KPC i Regulaminu postępowania rad okręgowych izb 

radców prawnych przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z 

urzędu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ustaje obowiązek 

zastępowania strony przez radcę prawnego ustanowionego pełnomocnikiem z urzędu 

w związku z postępowaniem kasacyjnym lub postępowaniem o stwierdzenie 

niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia? Czy radca prawny będący 

pełnomocnikiem z urzędu ma obowiązek wniesienia skargi kasacyjnej lub skargi o 

stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w kaŜdym 

przypadku? 

84. Jakie, w świetle przepisów KPC, Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i Regulaminu 

postępowania rad okręgowych izb radców prawnych przy wyznaczaniu radców 

prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie przepisów Kodeksu postępowania 

cywilnego, są obowiązki radcy prawnego, który nie stwierdza podstaw do wniesienia 

skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia? 



85. Jakie są, w świetle Regulaminu postępowania rad okręgowych izb radców prawnych 

przy wyznaczaniu radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz uchwały nr 152/VII/2010 Krajowej 

Rady Radców Prawnych z dnia 15.10.2010r. w sprawie wyznaczania radców 

prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, obowiązki radcy prawnego wnoszącego o 

zwolnienie z obowiązku zastępowania strony z urzędu i po uzyskaniu takiego 

zwolnienia oraz jakich rodzajów postępowań obowiązki te dotyczą? 

86. W jakich przypadkach wyznaczenie radcy prawnego do świadczenia pomocy prawnej 

z urzędu moŜe dotyczyć udzielenia pomocy prawnej przedprocesowej? 

87. Jaka jest podstawa prawna obowiązku ubezpieczenia radcy prawnego od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy 

prawnej? Jaki jest zakres minimalny tego ubezpieczenia? Jak to ubezpieczenie jest w 

samorządzie zorganizowane i kontrolowane? Czy – w świetle Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego - posiadanie ubezpieczenia minimalnego określonego w przepisach 

wydanych na podstawie ustawy o radcach prawnych zawsze będzie spełnieniem 

obowiązku ubezpieczenia się radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej?  

88. Jakie są obowiązki radcy prawnego w przypadku zgłoszenia przez klienta (byłego 

klienta) roszczenia o odszkodowanie związane  z nienaleŜytym świadczeniem pomocy 

prawnej? Jak moŜe przebiegać postępowanie w takich sprawach? 


