
 

UCHWAŁA Nr 119/IX/2016 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

z dnia 12 marca 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia 

zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących 

zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku  

 

 

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 233) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r.  

w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez 

radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego 

obowiązku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Punkty szkoleniowe uzyskane przez radców prawnych w roku 2015 r. na zasadach 

dotychczasowych stanowią punkty szkoleniowe w cyklu szkoleniowym 2015-2017,  

w rozumieniu przepisów Regulaminu, o którym mowa w § 1.”; 

2) w załączniku: 

a) w § 6 w ust. 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „następujące” dodaje się wyraz „liczby”, 

– w pkt 6 skreśla się wyrazy „lub publicystyczno-prawnym”, 

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) 4 punkty za tekst publicystyczno-prawny ze wskazaniem w publikacji, że autor 

jest radcą prawnym;”, 

b) w § 7: 

– ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym 

cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimalną liczbę 40 punktów 

szkoleniowych.”, 



– w ust. 2 po wyrazie „kalendarzowych” dodaje się wyrazy „począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek doskonalenia zawodowego.”, 

c) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. Organizatorami form doskonalenia zawodowego, za które przysługują punkty 

szkoleniowe, oprócz organów samorządu radców prawnych mogą być: 

1) inne samorządy zawodowe prawników; 

2) uniwersytety i inne szkoły wyższe; 

3) krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników; 

4) podmioty organizujące szkolenia dla zatrudnionych lub współpracujących z nimi 

radców prawnych; 

5) podmioty specjalizujące się w organizacji form doskonalenia zawodowego dla 

prawników. 

2. Uczestnicy form doskonalenia zawodowego organizowanych przez podmioty 

wymienione w ust. 1 pkt 1-5, w celu potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych, 

powinni przedłożyć we właściwej dla siebie okręgowej izbie radców prawnych 

dokument potwierdzający fakt uczestnictwa, tematykę, liczbę godzin oraz liczbę 

uzyskanych punktów szkoleniowych.”, 

d) w § 16 uchyla się ust. 2, 

e) uchyla się § 19. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że § 1 pkt 1 z mocą od dnia 1 stycznia 

2016 r. 

 

 

 

 

  Wiceprezes                 Prezes 

Krajowej Rady Radców Prawnych                       Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

 

 

      Ewa Stompor-Nowicka          Dariusz Sałajewski 

 

 


