
              ……………………………. 
                     (miejscowość, data) 

 
……………………………………………. 
(imię i nazwisko radcy prawnego lub pieczątka Kancelarii) 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

 
 Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 5 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z 

dnia 17 października 2009r.w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji 

radcowskiej z późn. zm. (t.j. Uchwała Nr 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 

odbywania aplikacji radcowskiej ) oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na objęcie patronatu nad aplikantem radcowskim 

…………………………………………………….. , 
                                 (imię i nazwisko aplikanta) 
 

2. Znane mi są obowiązku patrona i zobowiązuję się do wykonywania ich zgodnie z § 

13, §13a, §13b i § 14 Regulaminu, 

3. Spełniam warunki określone w § 11 ust. 2 w/w Regulaminu. 

 

 

 

 

       …………………………………… 
        (podpis radcy prawnego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Katowice, dnia ……………………………….. 
 
 
Kol. r.pr.       
 

…………………………………… 

………………………………….... 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych  

w Katowicach 

 

OŚWIADCZENIE 

 Na podstawie § 13 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik 
do Uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia  
17 października 2009r.w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej z późn. 

zm. (t.j. Uchwała Nr 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 

2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej) 
oświadczam, iż znane są mi obowiązki patrona, do których należy w szczególności: 
 

1. czuwanie nad czynnościami, które wykonuje aplikant w ramach umowy o pracę lub 
praktyki w kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której patron wykonuje zawód, a 
także zlecanymi mu do wykonania w trakcie spotkań, odbywanych nie rzadziej niż 2 razy w 
miesiącu; 

2. wpajanie aplikantowi zasad wykonywania zawodu i zaznajamianie z czynnościami 
wchodzącymi w jego zakres; 

3. kształtowanie u aplikanta postawy zgodnej z zasadami zawartymi w Kodeksie etyki radcy 
prawnego; 

4. omawianie z aplikantem zasad występowania przed sądami, organami administracji 
publicznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi; 

5. omawianie z aplikantem zasad obowiązujących radcę prawnego w stosunkach z klientami; 
6. umożliwienie aplikantowi uczestnictwa w rozprawach sądowych z udziałem i pod 

kierunkiem patrona lub innego wskazanego przez patrona radcy prawnego lub adwokata, 
co najmniej w wymiarze określonym w programie aplikacji; 

7. organizowanie czynności zlecanych aplikantowi, w sposób który nie uniemożliwia 
aplikantowi udziału w zajęciach aplikantów; 

8. powierzanie aplikantowi opracowania w każdym roku szkoleniowym co najmniej sześciu 
pisemnych zadań spośród określonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady. 
 
Oświadczam, że niezwłocznie zawiadomię kierownika szkolenia lub Dziekana o 
niewywiązywaniu się przez aplikanta z jego obowiązków, a także o okolicznościach 
powodujących przerwę w wykonywaniu obowiązków patrona.                                                                                                      
 
        ……………………………………………….. 

         podpis 


