
Uchwała nr 5/IV/2021 

Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zwolnienia aplikantów adwokackich  

z obowiązku zapłaty raty szkoleniowej za aplikację adwokacką  

                                            za kwiecień 2021 r. 

 

 
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu w składzie: 
 

1. adw. Sławomir Krześ – Dziekan ORA  
2. adw. Leszek Rojek – Wicedziekan ORA  

3. adw. Jacek Wałęcki - Wicedziekan ORA  

4. adw. dr Kamila Mrozek – Sekretarz ORA  

5. adw. Maciej Eisermann – Zastępca Sekretarza ORA  

6. adw. Jakub Gerus – Skarbnik ORA  

7. adw. dr Olgierd Grodziński – Członek ORA  

8. adw. Ewa Kubica-Miłek – Członek ORA 

9. adw. Barbara Józefowicz-Olczyk – Członek ORA 

10. adw. Tomasz Razowski – Członek ORA  

11. adw. dr Marcin Zięba – Członek ORA 

12. adw. dr Aleksander Sikorski – Członek ORA  

13. adw. dr Piotr Soroka – Członek ORA 

14. adw. Paweł Wójcik – Członek ORA 

 

 

na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

 

u c h w a l i ł a 
 

1. na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo  

o Adwokaturze zwolnić aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we 

Wrocławiu z obowiązku zapłaty raty opłaty szkoleniowej za aplikację 

adwokacką, przypadającej  za miesiąc kwiecień 2021 r.;  

 

2. na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze 

oraz § 3 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad 

adwokackich – uchwała nr 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 

stycznia 2016 r. z późn. zm. – odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręczyć 

apl. adw. Filipowi Studniczce; 

 

3. odpis uchwały doręczyć Księgowości ORA we Wrocławiu; 

 

4. 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 

 

Apl. adw. Filip Studniczka w dniu 12 kwietnia 2021 r. zwrócił się z wnioskiem o 

zwolnienie aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu od 

ponoszenia opłaty szkoleniowej za aplikację adwokacką w roku szkoleniowym 

2021 w części obejmującej równowartość jednomiesięcznej raty za miesiąc 

kwiecień 2021 r., a w przypadku już uiszczonych opłat przez aplikantów 

adwokackich z góry za cały rok lub za miesiąc kwiecień – o zaliczenie ich na 

poczet kolejnych rat należnych w przyszłym roku szkoleniowym.  

 

Na uzasadnienie wniosku wskazał stale rozwijającą się pandemię koronawirusa 

oraz przedłużający się stan epidemii. Wiele podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą, w tym kancelarie adwokackie borykają się  

z trudnościami. Sytuacja znacznej części aplikantów adwokackich uległa 

pogorszeniu, mają ograniczone możliwości wykonywania pracy zarobkowej  

i przez  to osiągane wynagrodzenia uległy zmniejszeniu. 

 

Okręgowa Rada Adwokacka postanowiła w całości przychylić się do złożonego 

wniosku,  mając na względzie trudną sytuację finansową Aplikantów 

adwokackich Izby Wrocławskiej. Pozwala na to dobra kondycja Izby, a w 

szczególności wynik finansowy uzyskany za rok 2020 r.  Co do Aplikantów, 

którzy opłacili już ratę  opłaty szkoleniowej  za kwiecień 2020 r.  zaksięgowane 

zostanie to w formie nadpłaty do rozliczenia w okresach przyszłych.  

 

 

 

 

 
Sekretarz 

Okręgowej Rady Adwokackiej 

we Wrocławiu 

adw. dr Kamila Mrozek 

 Dziekan 

Okręgowej Rady Adwokackiej 

we Wrocławiu 

adw. Sławomir Krześ 

 

 

 

 

 
Pouczenie: 

 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie za pośrednictwem 

Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu (w 2 egzemplarzach) w terminie czternastu dni od dnia doręczenia uchwały.  

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Zainteresowany może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec ORA 

we Wrocławiu, która wydała decyzję. Z dniem doręczenia ORA we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatniego Zainteresowanego, uchwała staje się ostateczna i prawomocna. 


