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UMOWA O ODBYWANIE APLIKACJI U PATRONA 
 
zawarta dnia .......................................... w ............................................................., pomiędzy: 

 
adwokatem .............................................................................................. wykonującym zawód  

................................................................................................................................... z siedzibą w 
          /wymienić formę wykonywania zawodu/ 

........................................................, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonej przez ..................................................................... pod numerem ....................., 

zwanym dalej „Patronem”,  a aplikantem adwokackim ........................................................ 

................................................. zamieszkałym w ....................................., legitymujący się 

dowodem osobistym serii ........... numer ................................. oraz numerem PESEL 

........................................... i NIP ......................................., zwanym dalej „Aplikantem”. 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad odbywania aplikacji  

u Patrona mające na celu przygotowanie aplikanta do wykonywania zawodu 
adwokata w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze,  
a w szczególności do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie 
praw i wolności obywatelskich, w kształtowaniu i stosowaniu prawa, 
przestrzegania zasad etyki adwokackiej jak i postępowania zgodnie z zasadami 
uczciwości, słuszności i sprawiedliwości. 

2. W czasie trwania niniejszej umowy aplikant pozostaje z Okręgową Radą 
Adwokacką w Warszawie w korporacyjnym stosunku szkolenia. Rok 
szkoleniowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. 

3. Umowa podlega kontroli Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej  
w Warszawie. 

4. Wykonywanie umowy ulega zawieszeniu na okres, w którym aplikant bez 
usprawiedliwienia faktycznie nie wypełniał ciążących na nim obowiązków. 

 
PRAWA i OBOWIĄZKI STRON 

§ 2  
 

1. Niniejszą umową Strony przyjmują na siebie wykonywanie obowiązków 
wynikających z regulaminu aplikacji adwokackiej uchwalonego przez Naczelną 
Radę Adwokacką. 
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2. Patron jest zobowiązany w szczególności do dbałości o prawidłowy przebieg 
aplikacji i należyte przygotowanie aplikanta do wykonywania zawodu adwokata. 

3. Po zakończeniu roku szkoleniowego Patron zobowiązany jest złożyć w Okręgowej 
Radzie Adwokackiej pisemną opinię o aplikancie i przebiegu jego aplikacji. Na 
żądanie Dziekana ORA, Patron jest zobowiązany do uzupełnienia opinii. 

4. Aplikant jest zobowiązany do wykonywania swoich zadań w ścisłym 
współdziałaniu z Patronem, przestrzegając bezwzględnego obowiązku zachowania 
tajemnicy adwokackiej z poszanowaniem zasad etyki i godności zawodu. 
 

 
CZAS TRWANIA UMOWY 

§ 3 
 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. czas odbywania aplikacji adwokackiej  
u patrona. Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli Okręgowa Rada Adwokacka skreśli 
aplikanta z listy aplikantów adwokackich z powodu jego nieprzydatności do 
wykonywania zawodu adwokata i w każdym innym wypadku zmiany patrona. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  
26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, Regulamin aplikacji adwokackiej jak i Zbiór 
Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________     __________________________ 
                         /podpis Aplikanta/                              /podpis Patrona / 


