
UCHWAŁA Nr 116/XI/2022 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

z dnia 28 października 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki 

ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału 

 

Na podstawie art. 60 pkt 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1166), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale 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 podziału1, wprowadza się następujące zmiany: 

 
1 Niniejsza uchwała została zmieniona: 

1) uchwałą Nr 70/VIII/2011Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz 

funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych; 

2) uchwałą Nr 111/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz 

funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych; 

3) uchwałą Nr 183/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz 

funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych; 

4)uchwałą Nr 185/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz 

funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych; 

5) uchwałą Nr 28/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie likwidacji 

Funduszu Promocji Zawodu oraz Funduszu Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów oraz zmieniająca 

uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału 

oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych; 

6) uchwałą Nr 109/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie budżetu 

Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2016 oraz zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki 

członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady 

Radców Prawnych; 

7) uchwałą Nr 27/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie funduszy 

celowych Krajowej Rady Radców Prawnych oraz zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji 

„Funduszu Seniora” oraz pomocy socjalnej i uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki 

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

8) uchwałą Nr 58/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału; 

9) uchwałą Nr 151/X/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki 

członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału; 

10) uchwałą Nr 45/XI/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału; 
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1) w § 3: 

a) w ust. 1 wyrazy „81 zł” zastępuje się wyrazami „111 zł”, 

b) w ust. 2 wyrazy „42 zł” zastępuje się wyrazami „60 zł”,  

c) w ust. 4 wyrazy „20 zł” zastępuje się wyrazami „30 zł”; 

2) w § 9 w ust. 1: 

a) w pkt 4 wyrazy „od dnia 1 stycznia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „w okresie od dnia 1 

stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”, 

b) w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) od dnia 1 stycznia 2023 r. okręgowej izbie radców prawnych przypada 75% kwot 

składek, o których mowa w § 3, a Krajowej Radzie 25% kwot tych składek.”. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

Prezes                                                                                

Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

(-) Włodzimierz Chróścik 

Sekretarz 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

(-) Agnieszka Gajewska-Zabój 

 

Skarbnik 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

(-) Joanna Kamieńska 

 
11) uchwałą Nr 86/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału. 


