
Szanowni Państwo, 

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską i 

chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2015 r. proszone są o złożenie wniosku o 

wpis na listę aplikantów radcowskich najpóźniej do 24.10.2014 r. 

 

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowany do Rady 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, składa się z następującymi 

dokumentami: 

1. kwestionariuszem osobowym – 2 egz.,  

2. życiorysem zawierającym przebieg pracy zawodowej, 

3. oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy lub jego odpisem, 

4. oryginałem uchwały Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Radcowskiej 

przy Ministrze Sprawiedliwości w sprawie ustalenia wyniku egzaminu 

wstępnego na aplikację radcowską, 

5. wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż  

1 miesiąc przed złożeniem wniosku, 

6. dwoma zdjęciami legitymacyjnymi, 

7. oświadczeniem wnioskodawcy, czy i w jakich izbach starał się albo stara  

o wpis na listę aplikantów radcowskich i z jakim skutkiem, 

8. oświadczeniem o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy 

postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych, 

9. oświadczeniem o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu 

pełnej zdolności do czynności prawnych, 

10. aktem małżeństwa – w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są 

nazwiskami panieńskimi, 

11. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej - na konto OIRP  

w Szczecinie nr 94 1020 4795 0000 9602 0092 7772. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17.09.2010 r. w 

sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę 

aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych - obowiązuje opłata za 

decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich wysokości 10% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2014 r. – 168,- zł. 

 

 

 



Zgodnie z § 11 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, Aplikant 

odbywa aplikację pod kierunkiem patrona. 

 

W związku z koniecznością wyznaczenia patronów należy złożyć w 

terminie do dnia 28.11.2014 r. wniosek do Rady OIRP o wyznaczenie 

konkretnej osoby na patrona z załączoną zgodą kandydata na podjęcie 

obowiązków patrona i oświadczeniem, iż znane mu są obowiązki patrona 

(załącznik nr 1). 

Patronem może być radca prawny, który łącznie spełnia następujące warunki : 

 jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co 

najmniej przez 4 lata,  

 nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, 

 nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż trzy miesiące, 

 wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane 

mu są obowiązki patrona. 

 

Rada OIRP wyznacza patrona w terminie do 31 stycznia roku kalendarzowego 

będącego pierwszym rokiem szkolenia aplikanta, kierując się zasadą, że w 

pierwszej kolejności patronem aplikanta winien zostać radca prawny, u którego 

aplikant jest zatrudniony lub z którym współpracuje na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, względnie radca prawny z jednostki organizacyjnej 

zatrudniającej aplikanta, 

Patronat nad aplikantem może także sprawować radca prawny wpisany na listę 

radców prawnych w innej izbie niż aplikant, o ile spełnia warunki określone w 

§ 11 ust. 2 i 3 i jest to uzasadnione względami zawodowymi lub 

szkoleniowymi.  

Jeden radca może być jednocześnie patronem nie więcej niż 4 aplikantów, 

dopuszcza się jednak tworzenie grup patronackich obejmujących nie więcej niż 

10 aplikantów pod kierownictwem jednego patrona. 

 

Osoby, które nie mają kandydatów na patronów winny w powyżej 

wskazanym terminie złożyć pisemne oświadczenie o braku kandydata na 

patrona. 

 



Załącznik nr 1 

 

………………………………………………… 

(miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Wyrażam zgodę na podjęcie się obowiązków patrona aplikanta 

radcowskiego  

………………………………………………………………………………………  

Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są obowiązki patrona określone w § 

13 i § 14 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej przyjętego Uchwałą Nr 

90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. 

oraz, że spełniam warunki określone w § 11 ust. 2 Regulaminu odbywania 

aplikacji radcowskiej. 

 

 


