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Stanowisko
Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji
Krajowej Rady Radców Prawnych
w przedmiocie wymagalności składek aplikantów radcowskich
Stosownie do postanowień 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 (dalej:
Uchwała), aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania miesięcznych
składek członkowskich.
Zgodnie z § 5 ust. 1 Uchwały, obowiązek ten trwa od miesiąca,
w którym miejsce ma wpis na listę aplikantów radcowskich.
W rozumieniu przedmiotowej Uchwały, jest to miesiąc w którym
rada okręgowej izby radców prawnych podejmie uchwałę w przedmiocie
wpisu na listę aplikantów radcowskich. Bez znaczenia będzie tu miała
faktyczna data (nawet jeżeli nastąpi po kilku dniach w kolejnym miesiącu
kalendarzowym) czynności materialno – technicznej wpisu, jaką jest
zarządzenie wpisu przez dziekana na listę aplikantów radcowskich.
Analogicznie jak w przypadku obowiązku ponoszenia składek
członkowskich przez radcę prawnego, ewentualny sprzeciw Ministra
Sprawiedliwości od uchwały o wpisie na listę aplikantów radcowskich
prawnych ma charakter ex tunc. W przypadku gdy decyzja ta
uprawomocni się, obowiązek uiszczenia składek członkowskich nie
powstaje
w
ogóle.
Ostateczne
uchylenie
sprzeciwu
Ministra
Sprawiedliwości oznacza natomiast, że osoba taka była członkiem
samorządu radcowskiego od daty podjęcia uchwały przez właściwą radę
okręgowej izby radców prawnych, a tym samym obowiązek uiszczenia
składki członkowskiej istnieje od miesiąca w którym została podjęta
uchwała o wpisie na listę aplikantów radcowskich (vide Stanowisko OBSiL
z dnia 5 lipca 2011r. w przedmiocie obowiązku składkowego radcy
prawnego).
Podkreślenia wymaga fakt, że obowiązek uiszczania składki
członkowskiej aplikanta trwa niezależnie od okresu szkolenia objętego
programem aplikacji. Podobnie jak wraz z nim się nie rozpoczyna, tak też
nie kończy się wraz z uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu aplikacji,
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o którym mowa w art. 32 ust. 4 ustawy o radcach prawnych (Dz. U.
z 2010 r., Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) (Dalej: Ustawa).
Wykładnia § 5 ust. 2 Uchwały odnoszącego się do ustania obowiązku
składkowego aplikanta również wymaga doprecyzowania w niniejszym
stanowisku.
Podkreślenia wymaga okoliczność modelowej ciągłości statusu
aplikanta, a co za tym idzie obowiązku składkowego, trwającego
aż do momentu „przekształcenia” go w obowiązek składkowy radcy
prawnego.
Osoba będąca aplikantem radcowskim posiada ten status, dopóki
w obrocie prawnym znajduje się uchwała o wpisie na listę aplikantów
radcowskich i nie została uchylona w trybie prawem przewidzianym.
Status aplikanta radcowskiego traci on dopiero z chwilą podjęcia uchwały
o skreśleniu z listy aplikantów na podstawie art. 37 ust. 1 lub 2 Ustawy,
albo podjęcia uchwały o stwierdzeniu jej wygaśnięcia w trybie art. 162 § 1
pkt 1) KPA z uwagi na jej bezprzedmiotowość i w jego interesie. Następuje
to z dniem, gdy uchwała o wpisie na listę radców prawnych stała się
ostateczna (vide Stanowisko OBSiL: Status aplikanta radcowskiego).
W takim przypadku obowiązek uiszczania składki członkowskiej
aplikanta przekształca się w obowiązek uiszczania składki członkowskiej
i ewentualnie składki ubezpieczeniowej któremu podlegają radcowie
prawni.
Reasumpcja: Aplikant radcowski podlega obowiązkowi uiszczania
składki członkowskiej przez cały okres gdy legitymuje się statusem
aplikanta tj. od miesiąca podjęcia uchwały w przedmiocie wpisu na listę
aplikantów radcowskich, do ostatniego dnia miesiąca w którym podjęto
uchwałę o skreśleniu z listy aplikantów w trybie art. 37 ust. 1 lub 2
Ustawy, bądź stwierdzenia wygaśnięcia uchwały o wpisie na listę
aplikantów w trybie art. 162 § 1 pkt 1) KPA.
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