




Uchwała nr 54/2009
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 wrzenia 2009 roku.
w sprawie „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata
w kancelarii indywidualnej lub spółkach”
Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. h) i lit. k) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 2002 r. Nr 123, z pón. zm.) uchwala si, co nastpuje:
§1
Wykonywanie zawodu adwokata – postanowienia ogólne
1. Adwokat zobowizany jest przestrzega zasad wykonywania zawodu ustalonych w
Regulaminie zarówno wtedy, gdy wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, jak i
wtedy, gdy wykonuje zawód w spółce, oraz w wypadku wykonywania zawodu za granic
– w dopuszczalnej tam formie.
2. Z zastrzeeniem postanowie niniejszego Regulaminu, filie kancelarii adwokackich oraz
oddziały spółek, w których adwokat wykonuje zawód, mog by zakładane na terenie
całego kraju. Warunkiem dopuszczalnoci załoenia filii lub oddziału jest wiadczenie
pomocy prawnej w filii lub oddziale przez osob wykonujc zawód adwokata lub radcy
prawnego.
3. Adwokat winien wstrzyma si od wykonywania przez niego osobicie lub przez spółk,
w której wykonuje zawód, działalnoci, która nie licuje z zasadami etyki i godnoci
zawodu oraz postanowieniami Regulaminu. Uywanie tytułu zawodowego „adwokat” lub
„aplikant adwokacki” w zwizku z tak działalnoci jest zabronione. Zabronione jest
take uywanie tytułu zawodowego „adwokat” lub „aplikant adwokacki” oraz nazwy
„kancelaria adwokacka”, „spółka adwokacka” i tosamych, w celu promowania
działalnoci adwokata lub aplikanta adwokackiego, innej osoby lub podmiotu, która to
działalno nie jest wykonywana w formach przewidzianych przez przepisy ustawy Prawo o adwokaturze.






4. Adwokat lub spółka, w której adwokat wykonuje zawód moe by członkiem
midzynarodowej sieci kancelarii, której przedmiotem działalnoci jest wiadczenie
pomocy prawnej.
5. Adwokat po wyznaczeniu siedziby zawodowej wykonuje czynnoci na terenie całego
kraju oraz za granic, jeeli jest to dopuszczalne według prawa miejscowego lub
przewiduj to umowy midzynarodowe.
6. Adwokat moe wykonywa zawód w rónych formach jednoczenie oraz w wicej ni
jednej spółce. Umowa spółki, w której adwokat wykonuje zawód powinna by zgodna z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Adwokaci wykonujcy zawód w kancelarii adwokackiej oraz w spółkach, a take spółki
prawa handlowego, w których adwokaci wykonuj zawód, mog pozostawa ze sob, jak
te z zespołami adwokackimi lub radcami prawnymi wykonujcymi zawód w kancelarii
radcy prawnego oraz w spółkach, ze spółkami prawa handlowego, w których zawód
wykonuj radcowie prawni, w stałym stosunku zlecenia, jak równie zawiera umowy
dotyczce wspólnego prowadzenia poszczególnych spraw.
8. Adwokaci wykonujcy zawód w kancelarii adwokackiej lub w spółkach, a take spółki
prawa handlowego, w których adwokaci wykonuj zawód, mog zawiera z prawnikami
zagranicznymi umowy okrelajce szczegółowe warunki i sposób jednorazowego lub
stałego współdziałania, zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Kodeksu
Etyki Adwokackiej.
9. Adwokat przed rozpoczciem wykonywania zawodu zobowizany jest zgłosi
wykonywanie zawodu w kadej formie oraz w kadej spółce okrgowej radzie
adwokackiej właciwej ze wzgldu na jego siedzib zawodow. Zgłoszenie winno
zawiera dane podlegajce wpisowi do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów
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Adwokackich, w tym imi i nazwisko adwokata, miejsce zamieszkania, adres pod którym
prowadzona jest kancelaria, a jeeli adwokat wykonuje zawód w spółce - równie form,
nazw, siedzib i adres spółki. Jeeli adwokat wykonuje zawód poza siedzib (w filii), w
zgłoszeniu naley wskaza równie adres filii. Obowizek zgłoszenia moe by
wykonany przez spółk. Jeeli spółka posiada oddziały, w zgłoszeniu naley wskaza
równie adres oddziałów.
10. O zmianach podlegajcych wpisowi do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów
Adwokackich, w tym o wykonywaniu zawodu w innych, przewidzianych prawem,
formach, naley zgłosi w terminie tygodniowym od dnia dokonania zmiany. Niezalenie
od innych skutków niedopełnienia obowizku zgłoszenia, skierowanie korespondencji
przez organa samorzdu adwokackiego na dotychczasowy adres kancelarii lub spółki, w
której adwokat wykonuje zawód, wywołuje skutek dorczenia.
11. Odpis umowy spółki oraz odpis prawomocnego postanowienia o wpisie do właciwego
rejestru lub jego kopia powiadczona za zgodno z oryginałem przez adwokata powinny
by przekazane okrgowej radzie adwokackiej właciwej ze wzgldu na siedzib spółki
lub siedzib zawodow adwokata w terminie tygodniowym od uprawomocnienia si
postanowienia, a jeeli spółka nie podlega wpisowi do rejestru - od dnia podpisania
umowy. Powysze stosuje si odpowiednio w razie utworzenia oddziału spółki lub filii
kancelarii.
12. Jeeli okrgowa rada adwokacka dysponuje ju odpisem umowy spółki z tytułu
zgłoszenia innego adwokata, wystarcza powołanie si na to zgłoszenie.
13. O rozpoczciu działalnoci filii kancelarii adwokackiej lub oddziału spółki, zgodnie z
postanowieniami §1 ust. 10 zawiadamia si zarówno okrgow rad adwokack właciw
ze wzgldu na siedzib zawodow adwokata lub siedzib spółki, w której adwokat
wykonuje zawód, jak i okrgow rad adwokack właciw ze wzgldu na miejsce
działania filii lub oddziału. Postanowienia § 1 ust. 11 i 12 stosuje si odpowiednio.
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14. Postanowienia dotyczce obowizku zgłoszenia oraz złoenia właciwej okrgowej radzie
adwokackiej odpisu umowy stosuje si odpowiednio do wspólnoty biurowej.
15. Umowa spółki z udziałem adwokata powinna zawiera nastpujce postanowienia:
a) wstpi do spółki w miejsce wspólnika bdcego adwokatem moe wyłcznie
adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny wpisany na list prawników
zagranicznych,
b) podstaw do wystpienia przez adwokata ze spółki jest naruszenie przez spółk lub
innych wspólników przepisów ustawy - Prawo o adwokaturze oraz postanowie
niniejszego Regulaminu i Kodeksu Etyki Adwokackiej,
c) w wypadku utraty przez wspólnika uprawnie do wykonywania zawodu adwokata
lub radcy prawnego lub skrelenia z listy prawników zagranicznych, powinien on
wystpi ze spółki przed kocem roku obrachunkowego, w którym utracił prawo
wykonywania zawodu,
d) zapis na sd polubowny.
16. Adwokat zatrudniajcy osoby nie bdce adwokatami, aplikantami adwokackimi, radcami
lub aplikantami radcowskimi lub zlecajcy okrelone czynnoci takim osobom, przed
udostpnieniem takim osobom danych objtych tajemnic zawodow adwokata uzyskuje
od takich osób na pimie zobowizanie do przestrzegania tej tajemnicy w zakresie nie
mniejszym ni ten, w jakim tajemnica wie adwokata.

§2
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Stała współpraca z adwokatami i radcami prawnymi oraz ze spółkami, w których zawód
wykonuj adwokaci lub radcowie prawni
1. Stał współprac z adwokatami i radcami prawnymi oraz ze spółkami, w których
wykonuj zawód adwokaci i radcowie prawni prowadzi si na podstawie umowy.
2. Adwokat współpracujcy z kancelari adwokack lub spółk, o której mowa w § 2 ust. 1,
zobowizany jest do lojalnoci i zachowania tajemnicy zawodowej zarówno w
odniesieniu do informacji dotyczcych odpowiednio kancelarii lub spółki, jak i ich
klientów.
3. Adwokat lub spółka, o której mowa w § 2 ust. 1 zlecajca prac odpowiada za zapłat
umówionego honorarium niezalenie od uzyskania wynagrodzenia od klienta, chyba e co
innego wynika z umowy.
§3
Kierowanie spółk
1. Prowadzenie spraw spółek, w których adwokaci wykonuj zawód okrela Kodeks spółek
handlowych, Kodeks cywilny oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Wspólnicy mog - zgodnie z przepisami - powierzy prowadzenie spraw spółki jednemu
lub kilku wspólnikom.
3. Jeeli umowa spółki partnerskiej przewiduje powołanie zarzdu, członkami zarzdu
spółki mog by adwokaci lub radcowie prawni albo prawnicy zagraniczni prowadzcy
działalno na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o wiadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 126,
poz. 1069 z pón. zm.), w tym take nie wykonujcy zawodu.
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4. Jeeli umowa spółki komandytowej przewiduje prowadzenie spraw spółki przez
komandytariusza, to komandytariuszem prowadzcym sprawy spółki powinien by
adwokat lub radca prawny albo prawnik zagraniczny prowadzcy działalno na
podstawie ustawy o wiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym take nie wykonujcy zawodu.
§4
Lokal, w którym adwokat wykonuje zawód
1. Lokal, w którym adwokat wykonuje zawód, powinien by odpowiedni. Powinien w
szczególnoci odpowiada wymogom godnoci i zasad wykonywania zawodu oraz
zapewnia klientom dyskrecj. Zaleca si stosowanie identyfikacji wizualnej okrelonej
przez organy samorzdu adwokackiego.
2. Lokal powinien by zabezpieczony przed dostpem osób niepowołanych, zarówno w
godzinach urzdowania, jak i poza tymi godzinami. Szczególnej starannoci naley
dołoy przy zabezpieczaniu pomieszcze, w których przechowywane s dokumenty
zawierajce informacje objte tajemnic adwokack.
3. Lokal powinien by wyposaony w odpowiedni sprzt umoliwiajcy komunikacj z
klientem.
4. Lokal powinien by oznaczony zgodnie z obowizujcymi przepisami, z tym e
oznaczenie winno wskazywa w sposób nie budzcy wtpliwoci na wykonywanie w tym
lokalu zawodu adwokata, przez uycie słów „adwokat”, „adwokaci”, „adwokacki” w
dowolnej formie gramatycznej. W odniesieniu do spółek z niewyłcznym udziałem
adwokatów wystarczajce jest podanie firmy spółki z oznaczeniem „spółka prawnicza”
lub podobnym, chyba e firma spółki, ze wzgldu na jej brzmienie lub utrwalon renom,
nie wprowadza w błd co do charakteru prowadzonej przez spółk działalnoci.
Powysze oznaczenia moliwe s równie w jzyku obcym.
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5. Lokal filii powinien by oznaczony nazw kancelarii adwokackiej z dodaniem słowa
„filia”. Lokal oddziału powinien by oznaczony firm spółki, której jest oddziałem z
dodaniem słowa „oddział”.
6. Oznaczenie lokalu nie powinno stwarza wraenia, jakoby adwokat lub spółka, w której
wykonuje on zawód, prowadzili działalno inn ni wiadczenie pomocy prawnej ani
jakoby ich działalno była w jakikolwiek sposób zwizana z działalnoci podmiotu,
który nie jest adwokatem lub spółk z udziałem adwokata. Zabrania si adwokatowi
wyraania zgody na firmowanie działalnoci zarobkowej innej ni wykonywanie zawodu
adwokata, radcy prawnego lub prawnika zagranicznego prowadzcego działalno na
podstawie ustawy o wiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Postanowienia dotyczce lokalu, w którym adwokat wykonuje zawód stosuje si
odpowiednio do filii kancelarii adwokackiej i oddziału spółki z udziałem adwokata.
8. Prawnik zagraniczny w rozumieniu ustawy o wiadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany na list prawników
zagranicznych prowadzon przez okrgow rad adwokack, umieszcza w oznaczeniu
lokalu, w którym wykonuje stał praktyk, tytuł zawodowy uzyskany w pastwie
macierzystym wyraony w jzyku urzdowym tego pastwa.
9. Adwokat moe wykonywa zawód z wykorzystaniem wspólnego lokalu i urzdze
technicznych wspólnie z innym adwokatem, radc prawnym oraz prawnikiem
zagranicznym bez utworzenia spółki (wspólnota biurowa).
10. Umowa wspólnoty biurowej powinna by zawarta na pimie i okrela sposób rozliczania
wydatków zwizanych z wykonywaniem zawodu we wspólnocie biurowej.
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11. Umowa wspólnoty biurowej powinna zawiera zapis na sd polubowny.
§5
Dokumentacja spraw klienta
1. Umowa o wiadczenie usług adwokackich na rzecz klienta powinna by sporzdzona na
pimie, chyba e dotyczy to porady prawnej lub innej czynnoci jednorazowej.
2. Adwokat powinien przechowywa dokumenty zwizane z prowadzeniem sprawy przez
okres jednego roku od wykonania zlecenia, chyba e w umowie o wiadczenie usług
adwokackich strony postanowiły inaczej. Jednak dokumenty mogce stanowi podstaw
odpowiedzialnoci

adwokata

powinny

by

przechowywane

do

koca

okresu

przedawnienia ewentualnych roszcze przeciwko adwokatowi.
3. Do dokumentów zwizanych z prowadzeniem sprawy nale w szczególnoci dokumenty
przekazane adwokatowi przez klienta, pisma procesowe, pisma sdowe, korespondencja
przedsdowa z przeciwnikiem procesowym, korespondencja z klientem, w tym utrwalone
na elektronicznych nonikach danych.
4. Korespondencja elektroniczna musi by zabezpieczona

przed dostpem osób spoza

kancelarii lub spółki, co nie stoi na przeszkodzie zlecaniu czynnoci administrowania
systemem informatycznym przez osoby trzecie. Postanowienia § 1 ust. 16 stosuje si
odpowiednio.
5. Istotne informacje przekazane ustnie, a zwizane z prowadzeniem sprawy, powinny by
udokumentowane poprzez sporzdzenie notatki.
6. Adwokat powinien prowadzi dokładne zestawienie terminów czynnoci, w tym
terminów procesowych.
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7. Po wykonaniu zlecenia, naley wezwa klienta do odbioru powierzonych adwokatowi
dokumentów, jeeli wynika to z umowy bd innych ustale z klientem.
8. Na danie klienta, adwokat bez zbdnej zwłoki po zakoczeniu prowadzenia sprawy
zwraca dokumenty zwizane ze spraw, co nie stoi na przeszkodzie zachowaniu kopii
tych dokumentów przez adwokata lub spółk, w ramach której wiadczy on pomoc
prawn.
9. Jeeli dokumentów archiwalnych lub zabytkowych nie mona zwróci uprawnionej
osobie, terminy przechowywania okrelaj przepisy obowizujcego prawa.
10. Zaleca si, aby kadorazowe przekazanie dokumentów adwokatowi lub zwrot
dokumentów klientowi zostały udokumentowane pokwitowaniem.
11. Zasady powysze stosuje si odpowiednio do spółek, w których adwokat wykonuje
zawód.
§6
Dokumentacja rachunkowa
1. Adwokat powinien z naleyt starannoci dokumentowa czynnoci wykonywane na
rzecz klienta, a jeeli od tego uzalenione jest wynagrodzenie, take wymiar czasu pracy
na rzecz klienta.
2. Adwokat powinien dokumentowa wydatki ponoszone na rzecz klienta i sposób
dysponowania powierzonymi mu rodkami pieninymi. Przyjcie rodków pieninych
na konto przyszłych wydatków lub rozlicze w sprawach klienta wymaga umowy na
pimie okrelajcej okolicznoci i sposób, w jakich adwokat jest uprawniony lub
zobowizany dysponowa takimi rodkami.
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3. Adwokat, który wchodzi w posiadanie rodków finansowych nalecych do klienta lub do
osoby trzeciej na zasadzie powiernictwa lub depozytu (w dalszym cigu: „fundusze
klienta”), ma obowizek złoy je na rachunku prowadzonym w banku lub innej podobnej
instytucji podlegajcej nadzorowi władz publicznych (w dalszym cigu: „rachunek dla
rodków klientów”). Rachunek dla rodków klientów powinien by oddzielony od
wszelkich innych rachunków adwokata.
4. Adwokat powinien posiada pełne i dokładne zapisy ukazujce wszystkie czynnoci
podejmowane w odniesieniu do funduszy klienta, z wyodrbnieniem funduszy klienta od
wszelkich

innych

rodków

finansowych,

którymi

adwokat

dysponuje.

Czas

przechowywania tych zapisów moe by ograniczony, jeeli tak przewiduj przepisy.
5.

rodki na rachunku dla rodków klientów nie mog si sta przedmiotem potrcenia
bd połczenia z jakimkolwiek innym rachunkiem bankowym, ani te nie mona z nich
regulowa nalenoci adwokata.

6. Fundusze klienta powinny by przekazywane włacicielom tych funduszy bd to w
najkrótszym moliwym czasie, bd te niezwłocznie po zaistnieniu okrelonych dla nich
warunków.
7. Adwokatowi nie wolno przekazywa rodków z rachunku dla rodków klientów na
własny rachunek w celu pokrycia honorarium – bez zgody klienta lub orzeczenia, które
podlega wykonaniu.

§7
Zasady dostpu do informacji objtych tajemnic zawodow adwokata
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1. Adwokat jest zobowizany postpowa z informacjami objtymi tajemnic zawodow
adwokata (dalej: informacje poufne) w sposób uniemoliwiajcy zapoznanie si z nimi
osobom trzecim.
2. Adwokat powinien przechowywa dokumenty i noniki zawierajce informacje poufne w
miejscu i w sposób uniemoliwiajcy ich zniszczenie, zniekształcenie lub zaginicie.
3. Dokumenty o szczególnej doniosłoci, w szczególnoci oryginały takich dokumentów,
powinny by starannie chronione przez adwokata przy pomocy adekwatnych do tego
sposobów zabezpieczania przed utrat lub zniszczeniem.
4. Adwokat powinien kontrolowa dostp pracowników kancelarii do informacji poufnych.
Adwokat powinien dopuci do informacji poufnych wyłcznie osoby zajmujce si
prowadzeniem sprawy klienta, z któr zwizana jest informacja poufna.
5. Dokumenty zawierajce informacje poufne mog by przechowywane równie w formie
elektronicznej, z uwzgldnieniem poniszych postanowie.
6. W wypadku przechowywania informacji poufnych w elektronicznej bazie danych/
systemie informatycznym, adwokat zobowizany jest zapewni szczególne mechanizmy
kontroli dostpu do tych danych.
7. Jeeli dostp do danych przetwarzanych w systemie informatycznym obejmujcych
informacje poufne posiadaj co najmniej dwie osoby, wówczas naley zapewni, aby (i)
w systemie rejestrowany był dla kadego uytkownika odrbny identyfikator (np. hasło
dostpu) oraz naley zapewni, aby (ii) dostp do danych był moliwy wyłcznie po
wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia. Zaleca si zapewnienie
rejestrowania kadorazowego wgldu w informacje poufne.
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8. W działalnoci zawodowej adwokat lub spółka, w której adwokat wykonuje zawód
stosuje fizyczne i logiczne zabezpieczenia, które zapewniaj bezpieczestwo systemu
informatycznego i danych klientów w stopniu wynikajcym z rozwoju techniki w danym
czasie. W szczególnoci system informatyczny słucy do przechowywania informacji
poufnych powinien by zabezpieczony przed (i) działaniem oprogramowania, którego
celem jest zakłócenie działania lub uzyskanie nieuprawnionego dostpu do systemu
informatycznego oraz (ii) utrat danych spowodowan awari zasilania lub zakłóceniami
w sieci zasilajcej.
9. Informacje poufne przechowywane w systemie informatycznym zabezpiecza si przez
wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych elektronicznych, które powinny by
przechowywane w miejscach zabezpieczajcych je przed nieuprawnionym przejciem,
modyfikacj, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do kopii zapasowych stosuje si
postanowienia niniejszego paragrafu odpowiednio.
§8
Sprawozdawczo wobec organów izb adwokackich
1.

Obowizkowi indywidualnej okresowej sprawozdawczoci wzgldem właciwej okrgowej
rady adwokackiej podlega kady adwokat wykonujcy zawód oraz prawnik zagraniczny
prowadzcy działalno na podstawie ustawy o wiadczeniu przez prawników zagranicznych
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, bez wzgldu na form jego wykonywania.
Powysze ma odpowiednie zastosowanie do oddziałów lub filii połoonych w izbie innej ni
izba, w której znajduje si siedziba adwokata.

2.

Sprawozdawczo adwokata wobec okrgowej rady adwokackiej obejmuje informacje
niezbdne dla realizacji przez organy izb adwokackich oraz organy adwokatury obowizków
wynikajcych z przepisów powszechnie obowizujcego prawa, w szczególnoci za z
przepisów o statystyce publicznej, nadto informacje niezbdne dla realizacji przez organy izb
adwokackich oraz organy adwokatury obowizków wynikajcych z regulacji uchwalanych
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przez organy adwokatury, z wyłczeniem jednak informacji objtych tajemnic adwokack i
niedostpnych publicznie informacji finansowych.
3.

W ramach realizacji powyszych obowizków, kady adwokat obowizany jest w
szczególnoci

do

corocznego

składania

właciwej okrgowej radzie adwokackiej

sprawozdania dotyczcego wykonywanych w danym roku czynnoci zawodowych,
obejmujcego dane liczbowe dotyczce prowadzonych spraw sdowych oraz innych zlece, z
podziałem na kategorie okrelone w trybie § 8 ust. 4 oraz na sprawy z urzdu i z wyboru, po
otrzymaniu stosownej ankiety z właciwej okrgowej rady adwokackiej.
4.

Szczegółowy zakres i form sprawozda przekazywanych na podstawie paragrafów
poprzedzajcych, o ile nie wynikaj one z przepisów prawa powszechnie obowizujcego ani
regulacji uchwalanych przez organy adwokatury, okrela samodzielnie kada okrgowa rada
adwokacka.
§9
Sprawy z urzdu i dyury w sdach

1. Adwokat moe zgłosi okrgowej radzie adwokackiej informacje o preferowanych przez
siebie dziedzinach prawa w celu umieszczenia tej informacji w Krajowym Rejestrze Adwokatów
i Aplikantów Adwokackich.
2. Adwokat moe zgłosi okrgowej radzie adwokackiej informacj w przedmiocie
preferowanych dziedzin prawa w celu umieszczenia tej informacji na licie adwokatów
prowadzonej przez okrgow rad adwokack. Zgłoszenie moe zawiera take informacj co
do gotowoci uczestniczenia w szczególnych formach wiadczenia pomocy prawnej z urzdu, w
tym w dyurach w postpowaniu przyspieszonym, co jest równie ujawniane na licie
prowadzonej przez okrgow rad adwokack.
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3. Jeli adwokat nie moe prowadzi danej sprawy z urzdu z wanych przyczyn, winien
niezwłocznie wystpi do organu, który go wyznaczył, o zwolnienie z obowizku wiadczenia
pomocy prawnej z urzdu i wyznaczenie innego adwokata.
4. W razie braku moliwoci wykonania przez adwokata wyznaczonego z urzdu czynnoci
zawodowych poza jego siedzib, adwokat jest obowizany niezwłocznie po uzyskaniu informacji
o planowanych czynnociach wystpi do właciwego organu o wyznaczenie innego adwokata
do wykonania tych czynnoci.
§ 10
Przepisy kocowe
1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej postanowienia Regulaminu odniesione do adwokata
stosuje si do prawnika zagranicznego wpisanego na list prawników zagranicznych na
podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r., o wiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy
prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., nr 126, poz. 1069 z pón. zm.).
2. Uchyla si Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub
spółkach (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 18/2003 z dnia 25 stycznia 2003 roku oraz
uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 21/2003 z dnia 29 marca 2003 roku).
3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem 31 padziernika 2009 roku.

Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Michałowski)
adw. Andrzej Michałowski
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