Uchwała Nr 144/VII/2010
Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem
na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich
i listę prawników zagranicznych

Na podstawie art. 60 pkt 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach praw
nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z 2009 r. Nr 216, poz. 1676 oraz
z 2010 r. Nr 47, poz. 278), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa:
1) wysokość opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę:
— radców prawnych,
— aplikantów radcowskich,
— prawników zagranicznych,
— prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych;
2) wysokość opłat manipulacyjnych związanych z prowadzeniem po
stępowania o wpis, o którym mowa w pkt 1 tiret pierwsze i trzecie.
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ro
zumie się przez to minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podsta
wie odrębnych przepisów, obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wpis.
§ 3.
1. Opłaty, o których mowa w § 1, uiszcza się na rzecz właściwej okręgo
wej izby radców prawnych.
2. Dowód uiszczenia opłat wnioskodawca dołącza do wniosku o wpis.
3. Opłata, o której mowa w § 1 pkt 1 podlega zwrotowi, w przypadku
umorzenia postępowania w sprawie wpisu.
4. Opłaty zaokrągla się do pełnych złotych.
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§ 4.
1. Wysokość opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę:
1) radców prawnych,
2) prawników zagranicznych
— wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Wysokość opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów rad
cowskich wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
§ 5.
1. Wysokość opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postę
powania o wpis na listę radców prawnych wynosi:
1) 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdy z wnioskiem wy
stępuje osoba, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych;
2) 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdy z wnioskiem wy
stępuje osoba, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.
2. Wysokość opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postę
powania o wpis na listę prawników zagranicznych wynosi 50% minimal
nego wynagrodzenia za pracę.
§ 6.
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr 86/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wysokości opłat w postępowaniu
o wydanie decyzji o wpis na prowadzone przez rady okręgowych izb rad
ców prawnych listy radców prawnych, prawników zagranicznych i apli
kantów radcowskich.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Wiceprezes 			
Prezes
Krajowej Rady Radców Prawnych
Krajowej Rady Radców Prawnych
(–) 				
(–)
Piotr Bober
Maciej Bobrowicz
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