
Uchwała nr 1/I/2017 

 

Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką  

w roku szkoleniowym 2017 

 
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu  w składzie: 

1. adw. Andrzej Grabiński – Dziekan ORA we Wrocławiu 

2. adw. Sławomir Krześ – Wicedziekan ORA we Wrocławiu  

3. adw. Maciej Eisermann – Zastępca Sekretarza ORA we Wrocławiu 

4. adw. Jakub Gerus – Skarbnik ORA we Wrocławiu 

5. adw. Barbara Józefowicz – Olczyk – Kierownik Referatu Adwokackiej Pomocy Prawnej 

Świadczonej z Urzędu ORA we Wrocławiu, Członek Referatu Skarg i Wniosków ORA we 

Wrocławiu  

6. adw. Ewa Kubica-Miłek – Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów ORA we Wrocławiu, Członek 

Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu  

7. adw. dr Tomasz Razowski -  Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA we 

Wrocławiu, Przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA we Wrocławiu  

8. adw. Jacek Wałęcki 

9. adw. Piotr Migaj 

10. adw. dr Olgierd Grodziński 

11. adw. Grzegorz Buba 

12. adw. Karol Węgliński  

 

na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w głosowaniu jawnym,  

ORA we Wrocławiu jednogłośnie 

 

u c h w a l i ł a 

 

1. na podstawie art. 76b ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o 

adwokaturze z późn. zm. oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2080) oraz ustawy z dnia 10 

października 2002  r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 

poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1256 ) - ustalić wysokość opłaty rocznej za 

aplikację adwokacką w roku szkoleniowym 2017 dla aplikantów 

adwokackich I, II i III roku aplikacji na kwotę 5.200,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy dwieście złotych); 

 

2. opłata roczna za aplikację adwokacką płatna będzie jednorazowo w wysokości 

5.200 zł lub w dwunastu miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata w 

wysokości 470 zł, pozostałe 11 rat w wysokości po 430,00 zł miesięcznie, 

każda rata płatna do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, z tym że dwie 

pierwsze raty płatne łącznie do 10 lutego 2017 r. w kwocie 900 zł; 

 

3. odpis uchwały doręczyć księgowości ORA;  



 

4. odpis uchwały doręczyć referatowi ds. aplikantów adwokackich oraz podać do 

wiadomości wszystkim zainteresowanym aplikantom; 

 

5. na podstawie art. 13a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze 

z późn. zm. odpis uchwały przesłać Ministrowi Sprawiedliwości. 

 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

 

Z uwagi na treść przepisów powołanych na wstępie uchwały istnieje 

konieczność ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłaty rocznej za aplikację 

adwokacką w roku szkoleniowym 2017. Okręgowa Rada Adwokacka we 

Wrocławiu w ramach ulżenia aplikantom adwokackim w ciężarze ponoszonych 

płatności, zdecydowała się rozłożyć całą należność roczną na dwanaście 

miesięcznych ,rat. Dlatego należało uchwalić jak wyżej.  

 

 

 

 

Dziekan 

Okręgowej Rady Adwokackiej 

we Wrocławiu 

 

Adw. Andrzej Grabiński 

Zastępca Sekretarza 

Okręgowej Rady Adwokackiej 

we Wrocławiu 

 

Adw. Maciej Eisermann 

 

 

 

 
 


