
 

.....................................................................          Wrocław ………………... r. 

(Nazwisko i imię radcy prawnego, nr wpisu) 

.................................................................... 

.................................................................... 

(Adres do korespondencji) 

........................................ 

(Telefon kontaktowy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej 

stanowiącego załącznik do Uchwały nr 90/VII/2009 Krajowej rady Radców Prawnych z dnia 

17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej 

(t. j. załącznik do uchwały Nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania 

aplikacji radcowskiej), oświadczam, że: 
 

1. Wyrażam zgodę na objęcie patronatu nad aplikantem radcowskim: 
 

………………………………………..…… 

2. Znane mi są obowiązki patrona określone w § 13 i § 14 Regulaminu odbywania 

aplikacji radcowskiej; zobowiązuję się do ich wykonywania. 

3. Zapoznałam/em się z wykazem zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 304/X/2018 Prezydium Krajowej Rady 

Radców Prawnych, z dnia 12 lipca 2018 r. 

4. Spełniam warunki określone w § 11 ust. 2 w/w Regulaminu. 

5. Proszę o przekazywanie kwoty ryczałtowej za sprawowanie funkcji patrona na mój 

rachunek bankowy (nr rachunku proszę podać na drugiej stronie oświadczenia). 

 

 

………………………………….. 

(podpis i pieczęć radcy prawnego) 

 

 

Uwaga! Verte (dane do wypełnienia) 

 



 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Nazwisko ..................................................................... Imiona ........................................................ 

 

Nr PESEL ..................................................................  

 

Nr NIP ……………………………………………………. 

 

Należy wpisać NIP, jeśli w 2023 roku prowadził Pan/Pani działalność gospodarczą, lub z innego 

tytułu właściwym identyfikatorem podatkowym jest numer NIP (złożenie deklaracji PIT-36). W 

pozostałych przypadkach wpisać nr Pesel. 

 

Miejsce zamieszkania do PIT: 

 

województwo …………………….…….….…….. powiat ……………………………….…….………. 

 

gmina ............................................................. miejscowość …………………………..……………. 

 

ulica ................................................................. nr domu ..........................m. ............................... 

 

kod pocztowy ......................................... poczta …………………………..………………………… 

 

Nr telefonu …………………..……………………………………………………………….………..…. 

 

E-mail ………………………………………………………………………………………………….…. 

 

Urząd Skarbowy ........................................................................................................................... 

 

Rachunek bankowy ………………...…………………………………………………………………… 

   
 Oświadczam, że powyższe dane 
 są zgodne ze stanem faktycznym 

                                                        

………………………………………… 

               (podpis składającego oświadczenie) 

e-mail………………………………………….… 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych…(ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych wyrażam zgodę na przesłanie mi przez OIRP we Wrocławiu PIT-11 za 2023 
rok w formie elektronicznej na wskazany wyżej przeze mnie adres e-mailowy.  
 

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

               (podpis składającego oświadczenie) 


