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ZAWÓD PROKURATORA - jak zostać prokuratorem

Podstawa prawna - USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
Chcąc wykonywać zawód prokuratora należy ukończyć studia prawnicze i odbyć aplikację
prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie .Dojście do
zawodu prokuratora jest ciężkie ze względu na wymóg wypełnienia różnych ustawowych
kryteria oraz czas poświęcony na zdobycie uprawnień.
Aplikacja prokuratorska trwa 36 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w terminie 3
miesięcy od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej listy przyjętych na tę
aplikację.
Celem aplikacji prokuratorskiej jest przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu
prokuratora. W związku z tym szkolenie i praktyki odbywają się nie tylko w sądach
powszechnych i prokuraturach, wojewódzkich sądach administracyjnych, ale także w
Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie, jednostkach policji, w tym w
Szkole Policji w Katowicach, jednostkach administracji skarbowej, a także w aresztach
śledczych i zakładach karnych.
Aplikant prokuratorski, po ukończeniu 12 miesięcy aplikacji prokuratorskiej może
występować przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o
przestępstwa zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności lub karą
łagodniejszego rodzaju oraz wykroczenia, a także przed tym sądem w postępowaniu
wykonawczym.
Aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego przeprowadzanego przez komisję
egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości nie później niż w terminie miesiąca
od dnia ukończenia aplikacji prokuratorskiej. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na jego część ustną opracowuje zespół
egzaminacyjny powoływany w tym samym trybie, co komisja egzaminacyjna. Do egzaminu
tego mogą również przystąpić asystenci prokuratora legitymujący się 5-letnim stażem na tym
stanowisku.
Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu sporządza i
przekazuje Prokuratorowi Generalnemu listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów
aplikacji prokuratorskiej. Warunkiem umieszczenia na tej liście jest złożenie egzaminu z
wynikiem pozytywnym.
Prokurator Generalny przedstawia egzaminowanemu aplikantowi propozycję pracy na
stanowisku asesora prokuratury w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury według
kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów. Asesorów
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury mianuje Prokurator Generalny. Asesor

uprawniony jest do wykonywania przewidzianych ustawą czynności prokuratorskich.
Odbycie asesury przez absolwenta aplikacji prokuratorskiej daje mu uprawnienie do
ubiegania się o powołanie na stanowisko prokuratora.
( źródło https://www.kssip.gov.pl/node/6974)
Warunki ubiegania się o przyjęcie do zawodu prokuratora reguluje art. 75. § 1. Ustawy z dnia 28
stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze . Zgodnie z tym przepisem aa stanowisko prokuratora
może być powołany ten, kto:

1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a
także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia
prawnicze uznane w Polsce;
4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora;
5) ukończył 26 lat;
6) złożył egzamin prokuratorski lub sędziowski;
7) był zatrudniony na stanowisku asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej rok albo
odbył w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okres służby przewidziany w
przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
8) nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów
bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2032 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 131), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności
urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem.
§ 1a. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 6, nie dotyczą osoby, która zdała egzamin
adwokacki lub radcowski i:
1) przez co najmniej 3 lata wykonywała czynności związane z tworzeniem lub stosowaniem
prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub
2) posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych.
§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 6 i 7, nie dotyczą:
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych w polskich szkołach wyższych, w
Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo--badawczych i innych placówkach
naukowych;
2) sędziów;
3) adwokatów, radców prawnych oraz prezesa, wiceprezesa i radcy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wykonywali ten zawód lub zajmowali takie stanowisko przez co
najmniej 3 lata.
§ 3. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 7, nie dotyczą notariuszy.

Zawód sędziego
Podobnie jak w zawodzie prokuratora należy ukończyć studia prawnicza i odbyć aplikację sędziowską
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Aplikacja sędziowska trwa 36 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w terminie 3
miesięcy od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej listy przyjętych na tę
aplikację.
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W trakcie aplikacji sędziowskiej aplikanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole oraz praktyki
zgodnie z programem aplikacji.
Dyrektor Krajowej Szkoły wyznacza aplikantowi patrona koordynatora- sędziego, który służy
aplikantowi pomocą merytoryczną oraz nadzoruje i koordynuje prawidłowy przebieg jego
praktyk, zgodnie z programem aplikacji.
Na czas odbywania przez aplikanta praktyk Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek patrona
koordynatora, wyznacza aplikantowi patrona każdej z praktyk, który zapoznaje aplikanta z
czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków w trakcie praktyki. Po zakończeniu
praktyki patron przedstawia patronowi koordynatorowi pisemną opinię wraz z oceną
przebiegu praktyki.
Po odbyciu 24 miesięcy aplikacji sędziowskiej, aplikant będzie mógł zostać upoważniony
przez sędziego patrona praktyki do wykonywania czynności, w tym zadawania pytań
świadkom, biegłym i stronom, w trakcie posiedzenia jawnego lub rozprawy, stanowiących
kompetencję sędziego – przewodniczącego składu, w obecności i pod nadzorem sędziego.
Aplikanci przystępują do egzaminu sędziowskiego nie później niż w terminie miesiąca od
dnia ukończenia aplikacji sędziowskiej. Egzamin sędziowski składa się z części pisemnej i
ustnej.
Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu opracowuje
zespół egzaminacyjny powoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin przeprowadza
komisja egzaminacyjna powoływana w tym samym trybie.
Aplikanci, którzy odbyli aplikację sędziowską i złożyli egzamin sędziowski będą mogli
zostać asesorami sądowymi według obiektywnych i przejrzystych zasad naboru.
Egzaminowanemu aplikantowi sędziowskiemu będzie przysługiwał wybór jednego z wolnych
stanowisk asesorskich, dokonywany ściśle według kolejności miejsca zajmowanego na liście
klasyfikacyjnej, które uwarunkowane jest wyłącznie wynikiem uzyskanym na egzaminie
sędziowskim.
Asesorów sądowych będzie mianował Minister Sprawiedliwości, który następnie przedstawi
Krajowej Radzie Sądownictwa wykaz mianowanych asesorów.
O powierzeniu asesorowi sądowemu pełnienia czynności sędziowskich będzie decydowała
Krajowa Rada Sądownictwa poprzez prawo zgłoszenia sprzeciwu co do pełnienia przez
asesora sądowego obowiązków sędziego. Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa
wyrażającej sprzeciw co do pełnienia obowiązków sędziego, asesorowi będzie przysługiwało
odwołanie do Sądu Najwyższego na zasadach ogólnych.¹
¹https://www.kssip.gov.pl/aplikacje/o-aplikacjach/aplikacja-sedziowska
Zgodnie z art. 61. § 1. Ustawy prawo o ustroju sądowych powszechnych 27 lipca 2001 roku na
stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto:

1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, a
także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy
magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) je5) ukończył 29 lat;
6) złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski;
7) zajmując stanowisko asesora sądowego, pełnił obowiązki sędziego co najmniej przez trzy lata.
§ 2. Wymagania określone w § 1 pkt 6 i 7 nie dotyczą tego, kto przed powołaniem:
1) zajmował stanowisko sędziego sądu administracyjnego lub sądu wojskowego;
2) zajmował stanowisko prokuratora;
3) pracował w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub
innej placówce naukowej i ma tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk prawnych;
4) wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza – co najmniej przez trzy lata;
5) zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej – co najmniej przez trzy lata.
§ 5. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto zajmował jedno ze
stanowisk określonych w § 2 pkt 2–4 w okresie pięciu lat przed zgłoszeniem na wolne stanowisko
sędziowskie stał się nie zdolny , ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego;

Zawody prawnicze w sądach
W Polsce sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości (w zakresie nienależącym do
sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego) oraz wykonują inne
zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw. Do wykonywania zadań z
zakresu wymiaru sprawiedliwości upoważnieni są wyłącznie sędziowie. Natomiast zadania z
zakresu ochrony prawnej, inne niż wymiar sprawiedliwości, wykonują referendarze sądowi i
starsi referendarze sądowi (mogą także wykonywać je sędziowie, jeżeli ich wykonywanie
przez referendarzy nie jest możliwe).
Za przewinienia służbowe sędziowie odpowiadają dyscyplinarnie. Sądami dyscyplinarnymi w
sprawach dyscyplinarnych sędziów są: w pierwszej instancji - sądy apelacyjne, w drugiej
instancji - Sąd Najwyższy.

Ławnicy
Udział ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości wynika z Konstytucji RP.
Ławnicy w zakresie orzekania są niezawiśli i - jak sędziowie zawodowi - podlegają tylko
Konstytucji oraz ustawom. Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami.
W odróżnieniu od sędziów, ławnik nie może jednak przewodniczyć na rozprawie i naradzie,
jak również (w zasadzie) wykonywać czynności poza rozprawą.
Zasadą - obowiązującą zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym - jest
rozpoznawanie spraw w składzie jednoosobowym, a zatem bez udziału ławników. Obie
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ustawy procesowe określają jednak kategorie spraw, które z uwagi na społeczną doniosłość
rozpoznawane są z udziałem ławników.
Ławników wybierają rady gmin, które działają w obszarze właściwości danych sądów. Ich
kadencja trwa cztery lata.

Referendarze sądowi
Referendarze sądowi zatrudniani są w sądach rejonowych i okręgowych do wykonywania
określonych w ustawach czynności należących do sądów w zakresie ochrony prawnej.
Stosunek pracy z referendarzami nawiązuje się na podstawie mianowania, z dniem
określonym w akcie mianowania. Referendarzy mianuje i nawiązuje z nimi stosunek pracy
prezes sądu apelacyjnego.
W postępowaniu cywilnym referendarz sądowy w zakresie powierzonych mu czynności ma
kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast w postępowaniu karnym,
wykroczeniowym i karnoskarbowym powierzono mu wydawanie poleceń, a w wypadkach
wskazanych w ustawie także postanowień i zarządzeń.
Referendarz sądowy jest więc urzędnikiem sądowym wyposażonym w prawo wykonywania
czynności z zakresu ochrony prwnej, który działając w zakresie swoich kompetencji,
wykonuje czynności sądów. W zakresie wykonywanych obowiązków referendarze są
niezależni co do treści wydawanych orzeczeń i zarządzeń określonych w ustawach.
Niezależność ta zakłada organizacyjne i funkcjonalne oddzielenie jego orzeczniczej
działalności od innych organów, tak aby zapewnić mu samodzielność w wykonywaniu
czynności określonych w ustawach.

Asystenci sędziego
Asystenci sędziego wykonują w sądzie czynności zmierzające do przygotowania spraw
sądowych do rozpoznania oraz czynności związane z zapewnieniem właściwego toku
wewnętrznego urzędowania sądu (związane z wymiarem sprawiedliwości oraz innymi
zadaniami z zakresu ochrony prawnej). Nabór kandydatów następuje w drodze konkursu.

Urzędnicy sądowi
Urzędnicy sądowi zatrudniani są we wszystkich sądach powszechnych i wykonują zadania
związane z obsługą sądów, niezastrzeżone dla innych grup zawodowych np. protokołują
podczas rozpraw, wykonują zarządzenia sędziów, prowadzą sekretariaty w sądach. Ich prawa
i obowiązki, a także zasady zatrudniania określa ustawa o pracownikach sądów i prokuratur.
Nabór kandydatów nasępuje w drodze konkursu.

Organizacja zawodów prawniczych
ADWOKACI

Adwokaci w Polsce świadczą usługi prawne mające na celu ochronę praw i wolności
obywatelskich. Służą oni pomocą prawną i przygotowują opinie prawne. Gwarantują oni
także reprezentację stron w sprawach karnych, cywilnych, z zakresu prawa rodzinnego oraz w
sprawach z udziałem nieletnich, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także
postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Należy podkreślić, że w Polsce nie istnieje wskazana odgórnie specjalizacja zawodowa prawnicy indywidualnie wybierają swoją dziedzinę działalności zawodowej. Ze względu
jednak na to, że w przypadku sporów z udziałem osób znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji materialnej prawo polskie gwarantuje udział adwokata z urzędu, adwokat musi być w
stanie świadczyć usługi prawne w sprawach związanych z rozmaitymi dziedzinami prawa.
Istnieją 24 okręgowe rady adwokackie oraz Naczelna Rada Adwokacka działająca na
szczeblu krajowym. Te organy samorządu zawodowego są odpowiedzialne za reprezentację i
ochronę praw zawodowych adwokatów, rozwijanie ich umiejętności zawodowych,
zapewnianie szkoleń dla aplikantów, ustanawianie i propagowanie zasad etyki zawodowej
oraz zapewnianie ich przestrzegania.
Chcąc zostać adwokatem należy ukończyć studia prawnicze odbyć aplikację adwokacką i
zdać państwowy egzamin adwokacki. Szczegółowe kryteria jakie należy spełnić by zostać
adwokatem reguluje Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1513 z późn. zm)
Zgodnie z art. 65 ustawy Prawo o adwokaturze na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:
1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego
wykonywania zawodu adwokata;
2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia
prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki

.
Radcowie prawni

Radcowie prawni zapewniają obsługę prawną spółek, innych przedsiębiorstw, jednostek
organizacyjnych oraz osób fizycznych. Służą oni pomocą prawną i przygotowują opinie
prawne. W odróżnieniu od adwokatów, mogą oni pozostawać w stosunku pracy z innymi
podmiotami. Od dnia 1 lipca 2015 r. zrównane zostały uprawnienia procesowe adwokatów i
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radców prawnych - radcowie prawni mogą występować w roli obrońcy w postępowaniu
karnym, o ile nie pozostają w stosunku pracy z innymi podmiotami. Mogą także występować
w sprawach o wykroczenia oraz podejmować się obrony w postępowaniach dyscyplinarnych.
Samorząd zawodowy radców prawnych składa się z 19 okręgowych izb radców prawnych i
Krajowej Izby Radców Prawnych działającej na szczeblu krajowym. Te organy samorządu
zawodowego są odpowiedzialne za reprezentację i ochronę praw zawodowych radców
prawnych, rozwijanie ich umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleń dla aplikantów,
ustanawianie i propagowanie zasad etyki zawodowej oraz zapewnienie ich przestrzegania.
Prawnicze bazy danych
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej

Krajowej Izby Radców Prawnych.

Notariusze
Organizacja

Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości na
wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej.
Minister Sprawiedliwości jest również uprawniony do odwoływania notariuszy.
Minister Sprawiedliwości prowadzi rejestr kancelarii notarialnych a także określa
maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne.
Notariusze tworzą samorząd notarialny, który obejmuje 11 izb notarialnych oraz Krajową
Radę Notarialną.
Rola i obowiązki

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane (np. w
przypadku przeniesienia własności nieruchomości) lub pragną nadać formę notarialną.
Zawód notariusza jest zawodem zaufania publicznego. Obowiązkiem notariusza, jako
działającej w imieniu państwa osoby zaufania publicznego, jest zagwarantowanie
bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.
Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych: sporządza akty notarialne, akty
poświadczenia dziedziczenia oraz poświadczenia, doręcza oświadczenia, spisuje protokoły,
sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery
wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, sporządza wpisy, odpisy,
wyciągi dokumentów, na żądanie stron sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych
dokumentów, a także sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter
dokumentu urzędowego.

Notariusze prowadzą działalność w indywidualnych kancelariach notarialnych. Notariusz
może prowadzić tylko jedną kancelarię, natomiast kilku notariuszy może prowadzić jedną
kancelarię na zasadach spółki cywilnej lub partnerskiej. W takim wypadku jednak każdy z
notariuszy dokonuje czynności notarialnych we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność
za czynności przez siebie dokonane.
Komornicy sądowi

Komornicy sądowi w polskim systemie prawnym są pomocniczymi organami wymiaru
sprawiedliwości. Posiadają oni również status funkcjonariusza publicznego, bowiem tylko
taki status dostatecznie legitymizuje ich działania, które wkraczają głęboko w sferę praw i
wolności obywatelskich. Do takich zaś działań przede wszystkim zaliczyć należy stosowanie
środków przymusu, niezbędnych do wykonania orzeczenia sądowego i realizacji
konstytucyjnego prawa do sądu.
Do kompetencji komorników sądowych należy wykonywanie czynności egzekucyjnych w
sprawach cywilnych.
Komorników sądowych powołuje Minister Sprawiedliwości, spośród kandydatów, którzy
muszą spełniać szczegółowo określone w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji
wymagania, do których zaliczyć należy m.in. posiadanie wyższego wykształcenia
prawniczego, ukończenie aplikacji komorniczej i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu
komorniczego oraz minimum 2 letni staż pracy na stanowisku asesora komorniczego.
Zgodnie z art. Art. 11. 1. Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku na stanowisko komornika może
zostać powołana osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) jest nieskazitelnego charakteru;
4) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5) nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe;
6) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra
prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków komornika;
8) odbyła aplikację komorniczą, zwaną dalej „aplikacją”;
9) złożyła egzamin komorniczy;
10) pracowała w charakterze asesora przez okres co najmniej 2 lata;
11) ukończyła 28 lat.
Nadzór nad komornikami sądowymi sprawuje Minister Sprawiedliwości wraz z przezesami
sądów, przy któreych działają komornicy oraz samorządem komorniczym - Krajową Radą
Komorniczą i radami izb komorniczych.
Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
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Ostatnim zawodem prawniczym którym warto wspomnieć jest Radca Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Warunki jakie trzeba spełnić aby zostać RPGSP
reguluje Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej.
Czym zajmuje się Prokuratoria Generalna RP

Zgodnie

Art. 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej
„Prokuratorią Generalną”, stoi na straży praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
praw i interesów Skarbu Państwa, oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu
Państwa.
2. Radcą może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
3) posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej lub
dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych za granicą, o którym mowa w
art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2020 r. poz. 85 i 374), albo dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych za granicą uznany
za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra
zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy;
4) posiada uprawnienia radcy prawnego, adwokata lub notariusza albo zajmowała stanowisko
sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego lub sędziego sądu administracyjnego,
asesora sądowego albo stanowisko prokuratora;
5) nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo nieumyślne
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
6) jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię
prawidłowego wykonywania zawodu radcy.
3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która:
1) posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
lub doktora nauk prawnych;
2) pracowała na stanowisku związanym z legislacją, nie niższym niż legislator lub specjalista do
spraw legislacji, w urzędzie organu władzy państwowej przez co najmniej 5 lat;
3) pracowała na stanowisku referendarza przez co najmniej 3 lata;
4) pracowała na stanowisku asystenta sędziego przez co najmniej 5 lat.

Radca wykonuje czynności zastępstwa przed sądami, trybunałami i innymi organami
orzekającymi oraz inne czynności związane z wykonywaniem zadań Prokuratorii Generalnej.
Inaczej niż referendarz, radca przy wykonywaniu tych czynności jest niezależny.
Radca, biorąc udział w rozprawach sądowych, występuje w stroju urzędowym – todze ze
srebrnym żabotem
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