UCHWAŁA NR 23/2005
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 3 września 2005 r.
Regulamin zwalniania aplikantów adwokackich od ponoszenia w całości lub w części
opłaty rocznej, a także odraczania terminu jej płatności i rozkładania na raty
Na podstawie art. 58 pkt 11a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. 2002 nr
123 poz. 1058 ze zmianami) uchwala się co następuje.
§1
1. Okręgowa rada adwokacka właściwa dla miejsca wykonywania aplikacji adwokackiej może
przyznać ulgę w opłacie za szkolenie aplikanta adwokackiego polegającą na:
1) zwolnieniu z całości lub części opłaty,
2) rozłożeniu opłaty na raty
3) odroczeniu terminu płatności opłaty.
2. Rodzaj i skala udzielonej ulgi musi uwzględniać sytuację finansową właściwej izby
adwokackiej.
§2
1. ulgę w opłacie, o której mowa w par. 1 ust. 1 pkt 1 może ubiegać się aplikant, który jest w
trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej uiszczenie części lub całości opłaty za szkolenie
w danym roku szkoleniowym.
2. Na wniosek aplikanta opłata za dany rok szkolenia może być rozłożona maksymalnie na sześć
rat a płatność ostatniej z rat musi być dokonana najpóźniej do dnia 31 maja roku
szkoleniowego.
3. Odroczenie terminu płatności opłaty za szkolenie może nastąpić maksymalnie do dnia 31
maja danego roku szkoleniowego.
4. Zaświadczenie o uiszczeniu opłaty za szkolenie stanowi warunek dopuszczenia do kolokwium
rocznego.
§3
1. Ulga, o której mowa w par. 1 ust 1 pkt 2 i 3 przyznawana jest jedynie w uzasadnionych
przypadkach uchwałą okręgowej rady adwokackiej podjętą na uzasadniony wniosek
aplikanta, którego sytuacja życiowa powoduje, że uiszczenie opłaty jest niemożliwe lub
znacznie utrudnione.
2. Wniosek o przyznanie ulgi należy składać do okręgowej rady adwokackiej w terminie 30 dni
od dnia podjęcia uchwały o wpisie na listę aplikantów adwokackich, nie później niż w dniu
rozpoczęcia szkolenia w danym roku szkoleniowym pod rygorem utraty prawa ubiegania się o
przyznanie ulgi.
§4
W wypadku zaistnienia zdarzenia losowego w trakcie roku szkoleniowego wniosek o przyznanie ulgi
należy złożyć w terminie trzech tygodni od dnia zaistnienia zdarzenia pod rygorem utraty prawa
ubiegania się o przyznanie ulgi.

§5
1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o przyznanie ulgi powinno nastąpić w terminie 21 dni
od dnia jego złożenia.
2. Dziekan lub okręgowa rada adwokacka przed podjęciem uchwały o zastosowaniu ulgi może
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom Regulaminu należy wezwać wnoszącego do
usunięcia braków w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie we wskazanym
terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§6
Okręgowa rada adwokacka prowadzi rejestr uchwał przyznających ulgi w opłacie za szkolenie na
aplikacji adwokackiej.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 września 2005 r.
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