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Uchwała Nr 228/2011 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 

z dnia 16 marca 2011 r. 

 

w sprawie umarzania należności z tytułu składki członkowskiej oraz odraczania 

płatności i rozkładania na raty zaległości z tytułu płatności tej składki
1)

 

 

 

 

Na podstawie § 10 uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 

grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, 

zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych, 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy ze względu na zły stan zdrowia, trudną sytuację 

materialną lub inne ważne okoliczności, w szczególności bezrobocie, długotrwałą 

obłożną chorobę lub rehabilitację, mogą ubiegać się o umorzenie w całości albo w części 

należności z tytułu składki członkowskiej, zwanej dalej „składką”. 

2. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy ze względu na okoliczności, o których mowa w 

ust. 1, mogą ubiegać się o odroczenie płatności składki lub rozłożenie na raty zaległości z 

tytułu płatności składki. 

 

§ 2. 

1. Umorzenie należności z tytułu składki, odroczenie płatności składki oraz rozłożenie na 

raty zaległości z tytułu płatności składki następuje na pisemny wniosek radcy prawnego 

albo aplikanta radcowskiego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Rady Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Warszawie, zwanej dalej „Radą”. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie faktyczne oraz dowody 

potwierdzające okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 1, w szczególności w formie 

zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy, zaświadczenia lekarskiego lub decyzji 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustalenia prawa do zasiłku chorobowego 

lub zasiłku rehabilitacyjnego. 
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§ 3. 

1. Umorzenia w całości albo w części należności z tytułu składki dokonuje, w drodze 

uchwały, Prezydium Rady po zaopiniowaniu wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, przez 

Skarbnika Rady. 

2. Wysokość umorzenia dokonanego przez Prezydium Rady w stosunku do danego radcy 

prawnego albo aplikanta radcowskiego nie może być jednorazowo większa niż 800 zł. 

3. Łączna wysokość umorzeń dokonywanych przez Prezydium Rady nie może być większa 

niż 5 000 zł miesięcznie. 

4. Umorzenia w zakresie większym niż wynikający z ust. 2 i 3 dokonuje Rada po 

zaopiniowaniu wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, przez Skarbnika Rady. 

 

§ 4. 

Odroczenia płatności składki lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu płatności składki 

dokonuje, w drodze uchwały, Prezydium Rady po zaopiniowaniu wniosku, o którym mowa 

w § 2 ust. 1, przez Skarbnika Rady. 

 

§ 5. 

1. Skarbnik Rady prowadzi ewidencję radców prawnych i aplikantów radcowskich, którym: 

1) umorzono w całości albo w części należności z tytułu składki; 

2) odroczono płatności składki; 

3) rozłożono na raty zaległości z tytułu płatności składki. 

2. Skarbnik Rady uwzględnia konsekwencje finansowe wynikające z umorzenia, odroczenia 

lub rozłożenia na raty, o których mowa w ust. 1, w sprawozdaniach z wykonywania 

rocznych planów finansowych Rady. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r. 

 


