
Imię i nazwisko PATRONA: …………………………………………………………  Nr wpisu: ……………………………………….. 

Imię i nazwisko APLIKANTA: ……………………………………………………… 

Oświadczenie patrona 
 

Wyrażam zgodę na objęcie patronatu nad aplikantem radcowskim  

Panem/Panią: ……………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres kancelarii lub zakładu pracy patrona (pieczątka kancelarii): 

.............................................................................................……………………………………………..........  

……… ……………………………………..…………………………………………………………………..........  

 

I. Oświadczam, że: 

1/ jestem wpisany/na na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;  

TAK/NIE 

2/ Został/Nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu; 

3/ Zostałem/-am /Nie zostałem/-am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;  

4/ Zalegam/nie zalegam z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;  

4a/ Wypełniłem/-am /Nie wypełniłem/-am obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu 

szkoleniowym 

II. Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (załącznik do 
uchwały Nr 717/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 2020 r.) 
dotycząca obowiązków patrona: 

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 w każdym roku szkoleniowym opracowania co najmniej sześciu 
pisemnych zadań spośród określonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady. 

 

……………………………………………………… 
Data i czytelny podpis radcy prawnego 


