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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Lengyelország
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN – A jelölteknek legalább mesterfokozatú
jogi diplomával kell rendelkezniük

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:



Felvételi vizsga (az állam – Igazságügyi
Minisztérium – szervezésében) A helyi
kamarák
biztosítják,

csak
a

a

vizsga

kérdéseket

helyszínét
nem,

az

értékelést pedig a Minisztérium által
megadott helyes válaszok alapján végzik.


Gyakorlati idő letöltése



A gyakorlati idő végén államvizsga



Kamarai regisztráció

A jogi képviselőknek két kategóriája van
Lengyelországban: Ügyvédek és jogi
tanácsadók.
A közelmúltig a jogi tanácsadók nem védhettek
ügyfeleket büntetőügyekben, de ez a korlátozás

1

Ország: Lengyelország

hamarosan megszűnik.
2015. július 15-től a jogkörök tekintetében nem
lesznek különbségek. Mind az ügyvédek, mind a
jogi tanácsadók egyforma képviseleti joggal
fognak rendelkezni valamennyi bíróság előtt,
minden ügytípus vonatkozásában. Ez magában
foglalja a Legfelsőbb Bíróságot, a Legfelsőbb
Közigazgatási

Bíróságot

és

az

Alkotmánybíróságot is.
Az egyetlen meglévő, és 2015. július 15-től is
fennmaradó
tanácsadó

különbség

az,

hogy

háromféleképpen

a

jogi

gyakorolhatja

szakmáját:
a) önállóan, vagy
b) polgári vagy kereskedelmi jogi társulásban
partnerként, ahol a partnerek a következők: jogi
tanácsadók,

ügyvédek,

adótanácsadók,

szabadalmi ügyvivők vagy külföldi ügyvédek,
vagy
c) munkaszerződés alapján,
míg az ügyvéd kétféleképpen gyakorolhatja
szakmáját:
a) önállóan, vagy
b)

polgári

jogi

vagy

kereskedelmi

jogi

társulásban partnerként, ahol a partnerek a
következők:

jogi

adótanácsadók,

tanácsadók,

szabadalmi

ügyvédek,

ügyvivők

vagy

külföldi ügyvédek.
Az ügyvéd munkaszerződés keretében nem
praktizálhat.
Ahhoz,

hogy

Lengyelországban

ügyvéddé

(ügyvéddé vagy jogi tanácsadóvá) válhasson
valaki,

a
2

következő

feltételeknek

kell
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megfelelnie:
1) felsőfokú jogi tanulmányok elvégzése a
Lengyel Köztársaságban és mesterfokozatú
diploma

megszerzése,

vagy

felsőfokú

jogi

tanulmányok végzése külföldön, amennyiben
az ilyen oktatást a Lengyel Köztársaságban
elismerik,
2) jogképesség,
3) cselekvőképesség,
4)

feddhetetlenség,

a

szakma

megfelelő

gyakorlását garantáló korábbi magatartás,
5) a Lengyel Köztársaságban előírt gyakorlati
idő letöltése, és a jogi tanácsadói vagy ügyvédi
vizsga letétele.

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

IGEN
A más szakmákból való váltási lehetőségek PhD
fokozat

birtokosai,

asszisztensek
részletekért

jogászprofesszorok,

számára
lásd

a

állnak
gyakorlati

fenn

jogi
(a

időszakra

vonatkozó részt).
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

Kötelező-e?

IGEN

IGEN, de

Jogalap:


A jogi tanácsadókról szóló törvény
(Ustawa o Radcach Prawnych)
32. cikke



Az ügyvédekről szóló törvény
(Ustawa Prawo o adwokaturze)

Időtartama: 3 év

nem a
jelöltek

Az alapképzés és a záróvizsga letétele
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minden

alól

a

következő

végzett

kategóriájár

kapnak

a

ügyvéddé vagy jogtanácsossá kívánnak

felmentést,

jogászok

amennyiben

válni:
-

Habilitált PhD fokozattal rendelkező
személyek és jogászprofesszorok,

-

Bírák, ügyészek vagy közjegyzők,

-

Olyan személyek, akik i. letették a
bírói

szakvizsgát,

vagy

ii.

PhD

fokozattal rendelkeznek és egymást
követő 5 éven át legalább 3 évig
alacsonyabb

szintű

beosztást

be

az

töltöttek

igazságszolgáltatásban, vagy ügyvédi
irodában

dolgoztak

jogi

asszisztensként.
A következő jogászok felmentést kapnak
az alapképzés alól, de le kell tenniük a
záróvizsgát (a kamarai vizsgát):
-

Olyan személyek, akik legalább 5
évig:
a) a kamarai vizsgát közvetlenül
megelőző 8 évben alacsonyabb
szintű beosztást töltöttek be az
igazságszolgáltatásban,
b) a kamarai vizsgát közvetlenül
megelőző 10 évben munkavagy polgári jogi szerződéssel
ügyvédi

irodában

alkalmazottak

olyan

beosztásokban,
ellátáshoz
szükségesek,
közvetlen

voltak
amelyek

jogi
és

ismeretek
amelyek

összefüggésben

állnak az ügyfeleknek biztosított
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jogi segítségnyújtással,
c) a kamarai vizsgát közvetlenül
megelőző

10

évben

közigazgatási szerveknél voltak
alkalmazottak

olyan

beosztásokban,
ellátáshoz

jogi

szükségesek,
közvetlen

amelyek
ismeretek

és

amelyek

összefüggésben

állnak az ilyen szervek által
biztosított

jogi

segítségnyújtással,
A bírói, ügyészi vagy közjegyzői
szakvizsgát letett személyek.
A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai

Kamara (a Jogi Tanácsadók Kamarája és az Ügyvédi
Kamara is szervez képzéseket)

A gyakorlati idős
képzés formája

Mindkét Kamara által felügyelt gyakornokság

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGE
N

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

IGE
N



Diploma ellenőrzése/igazolása



Felvételi vizsga

A főbb témák:
Szakmai etikai szabályok, polgári jog, polgári
eljárásjog,

büntetőjog,

közigazgatási
munkajog,

jog,

büntető

eljárásjog,

közigazgatási

eljárásjog,

uniós

jog,

adójog,

társadalombiztosítási jog, családjog, társasági
jog, csődjog, szellemi alkotások joga.
Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó

IGE
N

Az uniós jogi képzés az ügyvédek és jogi
tanácsadók gyakorlati képzésének része, de
nincs hivatalos tanterv. Az ügyvédek elsősorban
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sajátosságok?

eljárásjogból és az uniós intézmények jogából
kapnak képzést, anyagi jogból ritkán.
Nincs nyelvi képzésre vonatkozó
kötelezettség az ügyvédek és a jogi tanácsadók
számára

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

IGE
N

A jog különböző területeire eltérő időszakok
jutnak:
Különböző időszakokat – 3 héttől 6 hónapig –
szentelnek a szakmai gyakorlat által lefedett
egyes jogterületeknek.
Az

elméleti órákat

ezekre

a

témakörökre

összpontosítják a gyakornokság meghatározott
időszakában (pl. az első évben: polgári jog,
polgári eljárásjog és munkajog).
A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE



Írásbeli vizsgákkal

N



Az oktatók gyakornoki tevékenységről
szóló jelentései segítségével (az oktató
részletes véleményt ad a gyakornok
különböző szakmai készségek terén az
adott évben tett előrelépéséről)

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e
különbségtétel
folyamatos
képzés
szakosító képzés között?
Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

a NEM
/
IGE
N

A kötelező képzéseket a

Jogi Tanácsadók

Nemzeti Kamarájának és a Legfelsőbb Kamarai
Tanácsnak a belső szabályzatai tartalmazzák
A kamarai szövetség 24 ügyvédi kamarából áll. A
Kamara nemzeti önkormányzati testülete (az
ügyvédek

számára)

a

Legfelsőbb

Kamarai

Tanács.
Mindkét szervezet irányítja tagjainak folyamatos
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képzését. Ezért mindkét kamara felelős az
ügyvédek és a jogi tanácsadók folyamatos
képzéséért.
A jogi tanácsadók képzése a Nemzeti Kamara,
míg az ügyvédek képzése a Legfelsőbb Kamarai
Tanács feladatkörébe tartozik.
Jogalap:
-

A jogi tanácsadókról szóló törvény 41.
cikke

-

A jogi tanácsadók szakmai etikai
kódexének 23. cikke

-

A Jogi Tanácsadók Nemzeti Tanácsának
2008. június 6-i 30/B/VII/2008 sz.
állásfoglalása

-

Az ügyvédekről szóló törvény 3. cikkének
(4) szakasza

-

Az ügyvédek szakmai etikai kódexének 8.
§-a

-

Az Ügyvédek Nemzeti Tanácsának 2011.
november 19-i 57/2011 sz. állásfoglalása

-

A folyamatos képzésről szóló 2006.
március 25-i nyilatkozat

Fennállnak-e
szakosító képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

NEM Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem tesz

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel
kapcsolatosan?

Nincs kötelezettség

említést szakosodásról.
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4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

Nem releváns

A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma

Több mint 50

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái



Kamara



Nem akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltatók



Akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltatók (ideértve az
egyetemeket)

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy
szakosítási képzési
kötelezettségek keretében
elfogadott képzéstípusok








Személyes

A más tagállamban

képzéseken való

tartott képzéseken

részvétel

való részvétel:

e-Learning

Igen, a folyamatos

modulok elvégzése

képzési

Képzési

kötelezettségek más

konferenciákon

tagállamban tartott

való részvétel

képzésen való

Képzésekben

részvétellel

trénerként vagy

teljesíthetők.

oktatóként való
részvétel


Írás/publikációk

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

IGE

Kamara

N

A jogi tanácsadók illetékes helyi kamarái,
valamint

az

ügyvédek

illetékes

kamarái
A felügyeleti folyamat

A felügyelet a következőkre terjed ki:
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a képzés tanterve



a képzést szervező intézmény



a képzést teljes mértékben vagy döntően
ügyvédek számára tartják-e, és az az
ügyvédek szakmai készségeit fejleszti-e

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
2011-2012 során országos reformra került sor a képzési előírások aktuális
igényekhez történő igazítása érdekében.
Jelenleg a jelöltek több gyakorlati és kevesebb elméleti képzést végeznek.
A képzés interaktívabbá vált (viták, esettanulmányok, szimulált tárgyalások). Több
hangsúlyt fektetnek az uniós jogra, az adójogra, az új technológiákra és a jogi
szolgáltatások marketingjére.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog
területén tartott ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és
Európai Közigazgatási Intézet (EIPA)
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