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UCHWAŁA NR 70/2012 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 17 marca 2012 r. 
 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej  

z dnia 19 listopada 2011 roku - „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” 

 

Na podstawie art. 3 pkt 4 i 58 pkt 12 lit. „h” Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. „Prawo  

o Adwokaturze” (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188,  

z późn. zm.) oraz art. 13, art. 14 w zw. z art. 16 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.  

o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w R.P. (Dz. U.  

z 2002 r., Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1. We wstępie (preambule) uchwały skreśla się słowa: „i prawników zagranicznych  

z Unii Europejskiej wpisanych na listę adwokatów”. 

 

2. W § 1 uchwały skreśla się słowa: „oraz prawnika zagranicznego z Unii Europejskiej 

wpisanego na listę adwokatów (dalej jako „prawnik z UE”)”. 

 

3. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Obowiązkiem doskonalenia zawodowego 

objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód oraz wykonujący stałą praktykę prawnicy  

z Unii Europejskiej wpisani na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką,  

z wyjątkiem osób, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego”. 

 

4. W § 3 uchwały skreśla się słowa: „i prawnika z UE”. 

 

5. W § 4 uchwały skreśla się słowa:  „prawnik z UE”. 

 

6. W § 18 uchwały skreśla się słowa:  „i prawnicy z UE”. 

 

7. W § 22 uchwały skreśla się słowa: „i prawników z UE”. 

 

8. W § 23 uchwały skreśla się słowa: „prawnik z UE”, zaś wyraz „adwokat” zastępuje 

się wyrazem „adwokaci”. 

 

9. W § 24 ust. 2 uchwały skreśla się słowa: „w tym dniu”. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku. 
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Sekretarz 

 Naczelnej Rady Adwokackiej 

(Krzysztof Boszko) 

           adw. Krzysztof Boszko 


