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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Polonia
1. Accesul la profesie
Studii superioare / studii
universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în
drept

DA – Candidații trebuie să dețină cel puțin o

Etape pentru a deveni avocat
cu drepturi depline:

diplomă de master


Examen de admitere (organizat de către
stat prin Ministerul Justiției). Barourile
locale doar găzduiesc examenul; acestea nu
concep cerințele, ci evaluează răspunsurile
candidaților în conformitate cu răspunsurile
corecte furnizate de minister.



Parcurgerea unei perioade pregătitoare



Examen de stat la încheierea perioadei
pregătitoare



Înscrierea în barou

Există două categorii de juriști în Polonia:
avocați și consilieri juridici.
Până de curând, consilierii juridici nu puteau să
apere inculpați în cadrul proceselor penale, însă
această restricție nu va mai fi valabilă.
Începând cu data de 15.7.2015, nu vor mai
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exista diferențe în ceea ce privește sfera
competențelor acestora. Atât avocații, cât și
consilierii juridici vor avea drepturi egale de a
pleda în fața tuturor instanțelor și în cadrul
tuturor tipurilor de cauze, inclusiv în fața Curții
Supreme, a Curții Supreme Administrative și a
Curții Constituționale.
Singura diferență care există în prezent și care
va fi menținută după data de 15.7.2015 este
faptul că un consilier juridic își poate exercita
profesia:
a) ca practician individual sau
b) ca partener în cadrul unui parteneriat civil
sau comercial din care fac parte consilieri
juridici, avocați, consultanți fiscali, agenți de
brevetare ori un jurist străin sau
c) în temeiul unui contract de muncă,
în timp ce avocatul poate să-și exercite profesia
a) ca practician individual sau
b) ca partener în cadrul unui parteneriat civil
sau comercial din care fac parte consilieri
juridici, avocați, consultanți fiscali, agenți de
brevetare ori un jurist străin.
Avocatul nu poate să își desfășoare activitatea
în temeiul unui contract de muncă.
Pentru a deveni avocat sau consilier juridic în
Polonia, o persoană trebuie:
1) să urmeze studii superioare de drept în
Republica Polonia și să obțină o diplomă de
master sau să urmeze studii superioare de
drept în străinătate, cu condiția ca studiile
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respective să fie recunoscute în Republica
Polonă;
2) să se bucure integral de drepturile sale
publice;
3) să aibă capacitate juridică deplină de a
acționa;
4) să fie o persoană cu un caracter ireproșabil,
al cărei comportament în trecut să constituie o
garanție a exercitării corecte a profesiei;
5) să-și încheie formarea inițială în Republica
Polonă și să promoveze examenul pentru a
deveni avocat sau consilier juridic.

Căi alternative de acces la
profesie:

DA
Căile de transfer de la alte profesii se aplică
deținătorilor titlului de doctor, profesorilor de
drept, asistenților de avocați (a se vedea mai jos
secțiunea privind perioada pregătitoare pentru
detalii).

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

Obligatorie

DA

DA, dar nu

Temei juridic:


articolul 32 din Legea privind
consilierii juridici (Ustawa o
Radcach Prawnych)



Legea privind avocatura (Ustawa
Prawo o adwokaturze)

Durata stabilită: 3 ani

pentru
toate

Absolvenții de drept care sunt exceptați

categoriile

de la obligația de a parcurge formarea

de

inițială și de a susține examenul final

candidați

pentru a practica profesia de avocat sau
de consilier juridic:
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-

persoanele

care

dețin

titlul

de

doctor abilitat și profesorii de drept;
-

persoanele care exercită profesia de
judecător, procuror sau notar;

-

(i) persoanele care au promovat
examenul final pentru exercitarea
profesiei

de

persoanele

judecător

care

dețin

sau

(ii)

titlul

de

doctor și care au ocupat, timp de cel
puțin trei din ultimii cinci ani, un
post de nivel inferior în cadrul
administrației justiției sau în cadrul
unei firme de avocatură, ca asistent
de avocat.
Absolvenții de drept care sunt exceptați
de la obligația de a parcurge formarea
inițială, dar care au totuși obligația de a
susține examenul final (examenul de
admitere în barou):
-

persoanele care, timp de cel puțin
cinci ani:
a) au

ocupat

funcții

de

nivel

inferior în cadrul administrației
justiției în cei opt ani care
precedă susținerea examenului
de admitere în barou;
b) au lucrat, în cei 10 ani care
precedă susținerea examenului
de admitere în barou, în cadrul
unei firme de avocatură pe
baza unui contract de muncă
sau a unui contract civil –
ocupând funcții care necesită
cunoștințe juridice și care au
legătură directă cu furnizarea
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de asistență juridică clienților;
c) au lucrat, în cei 10 ani care
precedă susținerea examenului
de admitere în barou, în cadrul
unor

organisme

din

administrația publică, ocupând
funcții care necesită cunoștințe
juridice și care au legătură
directă

cu

asistență

furnizarea
juridică

de

pentru

organismele respective.
-

persoanele care au promovat
examenul final pentru exercitarea
profesiei de judecător, procuror
sau notar.

Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
în perioada
pregătitoare

Baroul (atât barourile consilierilor juridici, cât și
barourile avocaților organizează activități de formare)

Tipul formării
pregătitoare

Stagiu sub supravegherea ambelor barouri

Examen de admitere /
verificare înaintea
formării pregătitoare

DA

Programă de
învățământ prevăzută
pentru perioada
pregătitoare

DA



Controlul/verificarea diplomei



Examen de admitere

Principalele teme abordate:
norme deontologice, drept civil, procedură
civilă, drept penal, procedură penală, drept
administrativ, procedură administrativă, dreptul
muncii,

dreptul

UE,

drept

fiscal,

dreptul

asigurărilor sociale, dreptul familiei, dreptul
societăților

comerciale,

dreptul

insolvenței,

dreptul proprietății intelectuale.
Particularități privind

DA

Formarea în domeniul dreptului UE face
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dreptul UE și formarea
lingvistică:

parte

din

formarea

sau

din

perioada

pregătitoare pentru avocați și consilieri juridici,
însă nu există o programă de învățământ
oficială. De regulă, avocaților li se oferă formare
în domeniul dreptului procedural și al legislației
instituțiilor europene și mai rar în domeniul
dreptului material.
Nu există obligații cu privire la formarea
lingvistică a avocaților și a consilierilor juridici.

Perioada pregătitoare
este împărțită în mai
multe etape

DA

Perioade diferite vizând diferite domenii ale
dreptului:
Perioade diferite – de la trei săptămâni până la
șase luni – sunt dedicate fiecărei ramuri a
dreptului care face obiectul stagiului.
Cursurile

teoretice

se

axează

pe

temele

respective într-o anumită perioadă a stagiului
(de exemplu,

în primul an:

dreptul

civil,

procedură civilă și dreptul muncii).
Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

DA



Prin examene scrise



Prin

rapoarte

îndrumători
desfășurate

întocmite

referitoare
în

de

către

la

activitățile

cadrul

stagiului

(îndrumătorul își prezintă în mod detaliat
părerea despre progresele realizate de
stagiar

în

ceea

ce

privește

diferite

competențe profesionale în timpul anului
respectiv)
3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de
specialitate

NU

Obligații privind
formarea continuă

Îndatoriri

DA
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conformitate cu regulamentele interne ale
Camerei Naționale a Consilierilor Juridici și ale
Consiliului Suprem al Baroului.
Asociația profesională a baroului este alcătuită
din 24 de camere ale avocaților pledanți.
Organismul

național

autonom

al

baroului

(pentru avocați – avocați pledanți) este Consiliul
Suprem al Baroului.
Fiecare organizație gestionează activitățile de
formare destinate membrilor săi. Prin urmare,
ambele barouri se ocupă de formarea continuă
a avocaților și a consilierilor juridici.
Camera Națională este organismul competent
pentru consilierii juridici, în timp ce Consiliul
Superior al Baroului este organismul competent
pentru avocați.
Temei juridic:

Obligații privind
formarea de
specialitate

NU

-

articolul 41 din Legea privind consilierii
juridici

-

articolul 23 din Codul deontologic al
consilierilor juridici

-

Rezoluția nr. 30/B/VII/2008 din 6 iunie
2008 a Consiliului Național al consilierilor
juridici

-

articolul 3 secțiunea 4 din Legea privind
avocatura

-

articolul 8 din Codul deontologic al
avocaților

-

Rezoluția nr. 57/2011 din 19 noiembrie
2011 a Consiliului Național al Avocaților

-

Declarația din 25 martie 2006 privind
formarea continuă

Specializarea nu este prevăzută nici în dreptul
intern, nici în regulamentele interne.
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Obligații privind
învățarea limbilor
străine

Nu există astfel de obligații.

Obligații privind
includerea dreptului
UE în formarea
continuă/de
specialitate

Nu există astfel de obligații.

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitate de acreditare

Nu se aplică

Numărul furnizorilor de
formare care oferă activități
de formare continuă

Peste 50

Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități de
formare continuă acreditate



Baroul



Societăți comerciale private
neacreditate furnizoare de formare



Organizații non-profit neacreditate,
publice sau private, furnizoare de
formare (inclusiv universități)

Activități și metode
Tipuri de activități de
formare acceptate pentru
îndeplinirea obligației de
formare continuă sau de
specialitate











Participarea la
sesiuni de formare
față în față

Participarea la

Parcurgerea unor
module de tip
e-learning

membru:

Participarea la
conferințe de
formare
Participarea la
activități de
formare ca
formator sau
profesor
Redactare/publicar
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activități de formare
într-un alt stat
Da, obligațiile privind
formarea continuă pot
fi îndeplinite prin
participarea la
activități de formare
într-un alt stat
membru.
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e de lucrări
5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare continuă

DA

Baroul
Barouri

locale

consilierii

competente

juridici

competente

și

pentru

barouri
avocați

pentru
locale
(avocați

pledanți)
Procesul de supraveghere

Supravegherea vizează:


programa de formare



structura care organizează activitatea de
formare



dacă activitatea se adresează exclusiv sau
în principal juriștilor și dacă activitatea
contribuie la dezvoltarea competențelor
profesionale ale acestora.

6. Reforma națională a sistemului de formare
În 2011-2012 a avut loc cea mai recentă reformă a sistemului național, menită să
adapteze cerințele privind formarea la nevoile actuale.
În prezent, stagiarii realizează mai multe activități de formare practice și mai
puține activități de formare teoretice.
Formarea a devenit, de asemenea, mai interactivă (discuții, studii de caz, simulări
de procese). Se acordă o mai mare atenție dreptului UE, dreptului fiscal, noilor
tehnologii și marketing-ului serviciilor juridice.

Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația
formării avocaților în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților
de Drept din Europa (CCBE) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
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