UCHWAŁA NR 69/2010
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie ustanowienia wzoru legitymacji adwokata
Działając na podstawie art. 59 ust 3. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. z późn. zm. Prawo o
adwokaturze oraz § 16 pkt 1) w zw. z § 13 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i
organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 26 listopada
1986 r. z późn. zm. Uchwala się, co następuje:
1)
2)
3)
4)

§ 1. Uchwała określa:
wzory legitymacji adwokata;
organ samorządu adwokackiego właściwy do wydawania, wymiany i unieważniania
legitymacji adwokata i aplikanta adwokackiego;
przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;
sposób posługiwania się legitymacją.

§ 2. 1. Legitymacja zawiera dane obejmujące imię (imiona) i nazwisko adwokata, numer
legitymacji, datę jej ważności oraz informację o przynależności do Izby Adwokackiej. Ponadto
legitymacja opatrzona jest godłem narodowym, fotografią adwokata oraz podpisem dziekana
właściwej okręgowej rady adwokackiej.
2. Na legitymacji umieszczony jest mikroprocesor stykowy służący do przechowywania
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz innych danych dotyczących posiadacza legitymacji.
3. Wzór legitymacji określa załącznik do uchwały.
§ 3. 1. Legitymację wydaje, dokonuje jej wymiany oraz unieważnia okręgowa rada
adwokacka właściwa ze względu na siedzibę zawodową adwokata.
§ 4. 1 Legitymacja jest dokumentem potwierdzającym, że adwokat, którego dane osobowe
umieszczono na legitymacji jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez właściwą
okręgową radę adwokacką.
2. Wydanie legitymacji następuje bezpośrednio po złożeniu przez adwokata ślubowania
określonego przez właściwe przepisy.
3. Adwokat może posługiwać się legitymacją wyłącznie w celach związanych z
wykonywaniem adwokackich czynności zawodowych.
§ 5. Legitymacja wydawana jest na lat 10.
§ 6. Legitymacja podlega wymianie w razie:
1) zmiany danych w niej zawartych;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;
3) upływu okresu jej ważności.
§ 7. 1. Adwokat i aplikant adwokacki są obowiązani niezwłocznie zwrócić legitymację w
razie:
1) prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego o zawieszeniu w czynnościach adwokata
lub aplikanta adwokackiego;
2) prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego o skreśleniu z listy adwokatów lub
aplikantów adwokackich;
3) uchwały organu samorządu adwokackiego o skreśleniu z listy adwokatów.
§ 8. Legitymacja podlega unieważnieniu w razie jej utraty lub skreślenia adwokata z listy
adwokatów.
§ 9. Postanowienia uchwały odnoszące się do legitymacji adwokackich znajdują
odpowiednie zastosowanie do legitymacji aplikantów adwokackich z tym jednak, że legitymacje
wydawane są aplikantom na czas trwania aplikacji adwokackiej; po jej zakończeniu aplikant
adwokacki obowiązany jest złożyć legitymację we właściwej okręgowej radzie adwokackiej
§ 10. Dotychczasowe legitymacje adwokackie tracą ważność 31 października 2010 r.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR LEGITYMACJI ADWOKATA I APLIKANTA ADOKACKIEGO
Legitymacja adwokata i aplikanta adwokackiego wykonana jest techniką poliwęglanową
w technologii PCP (Policarbonate Color Personalization)
Wzór legitymacji adwokata
Wzór legitymacji aplikanta adwokackiego
Wzór legitymacji adwokata niewykonującego zawodu
Wzór legitymacji europejskiej
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