
Uchwala Nr 3/2023

Prezydium Rady Okrqgowej Izby Radc6w Prawnych w Toruniu

z dnia 26 stYcznia 2023 r'

rv sprawie "Przepis6w 
porz4dkowych obowi4zuj4cych aplikant6rv

podczas kolokwi6w pt'Jpto*uazanych w roku szkoleniowym 2023"

Na podstawie $ 30 ust. 7 Regulaminu^o_dbywania aplikacji radcowskiej, kt6rego tekst jed^olity ogloszo,y

zosta\ s,v zat4cznikrL do Uchwaly Nr 32slx1;;;;;'; pl;ffi'" rru;o*".1'1adv Radcow Prawnvch z dnia 28

pazdziernik a202rr.,'r*i.niorego Uchwa;;i;i hxitzozz r<r"':"*": Rady Radcow Prawnvch z dnia28

i oZi, : e^iUa 2022 r' uchw al a s i 9' co n astqp ui e :

$ 1.

1. Uchwala sig ,,Przepisy porz4dkowe obowi4zuj4ce aplikant5w

roku szkoleniowYm 7023" '

2.,,Przepisy porzqdkowe obowiqzuj4ce aplikant6w'podczas

s zkol e n i owy n'r 2023"'turi o* i 4 za+4cziik d o n i n i ej szej uchwaty'

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia'

podczas kolokwi6w przeprowadzanych w

kolokwi6w przeprowadzanych w roku

easz.

["Jxl1#Ir:j"fr::I;:i1ffi}os6b,,uj]:o.ou,przeciw-Qos6b,wstrzymalosi9
- Uos6b.
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Zatqcznikdo(JchwatyN,t,:i;i,f :::,i:::;:*::X;r3#;':;"f:;i:r';,:;::;,,:,:,:;
podczas kolokwi\tu pi'np'o''oa^iy'h w roku szkoleniowym 2023"

Przepisy porz4dkowe obowi4zuj4ce aplikant6w

podczaskolokwi6wprzeprowadzanychwrokuszkoleniowym}0z3

$1

1. Kolokwia oraz kolokwia poprawkowe przepr owadzaj4,komisje powolane .prze.z 
Prezydium Rady

olRp w Toruniu spoSr6d radcow pru*nl"h[*' innvt'n o'ob p'o*udzqcych zaiqcia z aplikantami'

w sk{adach co najmniej dwoch os6b'

2. Kolokwia przeprowad zane s|w terminach wznaczonychptzezPrezydium 
Rady oIRP w Toruniu'

3.Oterminieposzczeg6lnychkolokrrui6waplikanciinformowanis4poprzezogloszeniew"Extranecie
aplikant6w, 

, oru, {rogqelektroniczn4.na wskaz ane przez afm"tO* adresy poczty elektronicznej

p'" p"a:E"i, u"f'*ury frtL ezPtezydium Rady OIRP w Toruniu'

4. O miejscu oraz godzinie rozpoczgcia poszczegolnych kolokwi6w aplikanci informowani s4poprzez

ogloszenie * ,,g*,*r"cie aplikantgw;-ora"dro!4 elektronicznq na wskazane ptzez aplikant6w

adresy poc/ty"l"ktr;;;ej w terminie bezpogred*nio poprzedzaj4cym dane kolokwium'

5.Wprzypadkuprzewidywanej,usprawiedliwionejnieobecnoscinakolokwiumaplikantobowi4zany
jest poinfor.";;";'r. (i"ro*nLu 

-irtor"nia 
Aplikant6w Radcowskich przed wyznaczonym

terminem kolokwium'

6. Termin kolokwium poprawkowego. jest r6wnoczesnie pierwszl'm

upiif.untow ktorzy nie uczestniczyli w kolokwium w wyzrlaczonym

ktlok*iu,, zosta\a usprawiedliwiona'

$2

1. Aplikant jest obowi4zany do stawienia siQ na kolokwium 30 minut przed jego rozpoczgclem'

2. tJdzia\ w kolokwium aplikant potwierdza podpisem na liscie obecnosci z\oaonym przed

rozpoczqciem kolokwium, po wyczytaniu jego imienia i nazwiska'

3. Komisja jest upowa2niona do sprawdzenia to2samosci na podstawie legitymacji aplikanta' dowodu

oJi.i"go lub innego dowodu to2samoSci'

$3

l. Podczas kolokwium aplikant nie moZe korzysta6 z,pomocy naukowych-' z wyj4tkiem kolokwium

przeprowad zategow formie pisemnej, * oultlt kt6iego uititunt ^iZ" 
ko"ystal z tekst6w akt6w

prawnych, komentarzy oraz orzeczn lctvva'

'.2. Zabronione jest korzys tanie z innych pomocy oraz jakichkolwiek wz4dzeh elektronicznych

umozliwiaj 4"v"r-r o JU#t iub p""uu'niedozwolonych informacj i'

$4

1. podczas kolokwium przeprowad zanego w formie pisemnej aplikant6w obowi4zuj4 nastqpuj4ce

zasadY:

1) po zajgciu miejsca przezwszystkich zdaj4cych, czlonkowie Komisj irozdaj4zadanie pisemne,

2)zdaj4cyni"-og4rozmawiadmigdzysob4wtrakcierozwi4zywan\azadan\apisemnego,

3) ewentualne w4tpliwosci -lub. 
problemy zwi4zane z techniczn4 stron4 rozwiqrywatia zadania

pi."*r"go nalezy zgtaszal Komisj i'

2. Czas przeznaczony na rozwi4zanie..zadaniapisemnego fozpoczynasig.z chwil4. ottzymania zadania

pisemnego prr")'*'rryrtti"f, upfru.tJ* i'kof'c'y- z chwil4 oddania zadania pisemnego przez

ostatniego aplikanta, leczniep6Lnieinizztptywem czasu okreslonego w programie aplikacji'

terminem kolokwium dla tYch

tertninie, a ich nieobecnoSd na



a
J.

4.

5.

po up\r,vie czasu przeznaczonego na rozwiEzanie zadaniap.isemnego i ogloszeniu tej okolicznoSci

aplikantom, zabronione jest kontynuo*u,,t-'o zwi4zywania zadalnia pod rygot"m wykluczenia

uplikurtu ztdzia\u w kolokwium'

Kolokwiumwformiepisernnejpoleganasporz4dzeniupracyokreslonejwRegulamirrieodbywania
aplikacji radcowskiej jirj "q,L;wrisnego'sp.rjt, 

ko,rputerowego lub w formie odrgcznej'

Czlonek Komisji sprawdzaj4cy pracA wszelkie uwagi, adnotacje' oznaczeniaoraz wynik zaznaczana

;;;"y;rrry uzyciu ","'*onlgo 
lub zielonego dlugopisu'

$s

Sprzgt komputerowy wykorzystywany do zdawania kolokwium w formie pisemnej ptzy u,ycttt

wlasnegosprzgtukomputerow"sopo-q.,,*kolokwi6wpisemnychpowinienposiada6system
windows 7, windows g, windows s.1, wirdo;. to, zainsialowai4akitalizacj4 systemu windows

1.

2.

odpowiedniego dla:

1) Windows 32 bitowa:

;l ffi ;: ; ; ; ; ;;;, ru-Iffi -," t ""' o rt. c o m / en - u s/d o w, l o adld et a i l s asp x? i d : 1 s 3 3 6

-,-^+-. l-^*-rr+6rA1r/Ao'*ffii.-i;;;; w formie pisernnej przy uzyciu wlasnego sprzQtu komputerowego podczas
,1^1..',i.'m./'o'dw.otttv NwrvNvYrurrr 

tgiu-u do pisa,ia kolokwium:
kolokwi6w pisemnych z wykorzystanrem pl

1) nie wymaga instalacji,

Z1 progru* dostqpnyjest na spersonalizowanyctr noSnikach pendrive'

t -L -- -r^ -,.-^,.+Li^h dnkrrmenf6w i innvch zasob6w znajduj4cych si9
3) program blokuje dostqp do wszystkich dokument6w i innych

-_--..- ^^lil.^,"1anu tp.'a"i" kornputerowym aplikanta'

4)pozakoficzeniukolokwiumprogramgerierujeplikipdfzprac4aplikanta.
Rozwi4zani e zadaniana kolokwium w formie pi?':v-:I:lT:::3,:i-:''t;':I:T,iXj:i:-"*
Rozwi4zanre zadanta 11.::].Y::::il,::,;:,:"- 

Y'"r -'-J 
;trukcjq do aplikacji:

il;;k;iot*io* pisemnych odbywa sig zgodnie zzalqczonEis

"*'%;;, vlasnego sprzqtu komputerowego
Aplikant wybieraj4cy rozw\4zywanie- zadafi przy uzyclu tl

zobotviqzanv jest ao''r''inniu * o11 i' i1'*ti 
^::,1,:::i'"1,1* '%:li"[',",ig'ff"ffi1,t

3.

z,obotviqzany Jest do z{ozeltt'd w \,r\r 
cej iresci: ,,O.wiadczam, 2e akceptuig

terminem ktlokwium, pisemnego o6wiadczenia o nastqpul4

warttnki zwiqzane z uiycien *tru,,"go sprzgtu komputerowego. DeklarujE, 2e Zllane ml S4

zagrozenia zwt4zane z uzyciem ,"g"" ,pri,?il polegai4ce nu 
"ty*, sytuacji wykonania

niedozwolonej operacji ,ast4pi ,u*f.nii"i."rp"il;"J,, ,ulpiruni. pliku pdf i zakoficzenie kolokwium"'

1i;. oswiadczenie, o kt6rym lnowa w ust. 1 moZna przeslalw formie skanu drog4 mailow4 do oIRP

w Toruniu na adres aplikacja@,torun.oirp'pi'G*iud"'"oie musi wskazywa6 irnig i nazwisko oraz

nr Ai aplikanta i rnusi by6 opatrzone wlasnorqcznym podpisem'

rli. Niezwlocznie po uplywie terminu do zto.enia oswiadczenia oIRp w Toruniu ogiosi listg os6b

z,Jal4cychkolokwium w formie przy uZyciuwlasnego sprzgtu komputerowego' zawietaj4c4 tylko

nr AP.
,7. Niezlo2enie tego oswiad czeniaw terminie okreslonym w ust. 1, brak wskazania imienia i nazwiska

i nr Ap oraz brak podpisu oznacza*yil; i";y odricznej rozwiqzywania zadah na kolokwium'

B. Niedozwolon4 operacj4, o kt6rej lnowa w ust' 1 jest w szczeg6lnosci pr6ba skorzystania z twardego

d;k;, , mateiiai6w dtstqpnych na komputerze' z luternetu'

g. Przyczyna,kt6ra uniemoZliwi uZycie lub dalsze ulycie komputera nie bqdzie podlega6 kontroli

i badaniu' 
-:^ -'-r^^'-^^n onrza ainstalowanego na

l0.Aplikantpotlosiryzykorvynikaj4cezulyciawlasnego.sprzgtukomputerowegotz
ninr oprogra.o*inil, * iqZac"rig , U.uii",, rnoZlirrv=oSci rozwiEzywania zadania,a kolokwium przy

u2yr:iu sprzgtu komputerow:gg y t;il p;ypadku aplika.l. rnoze przyst4pi6 do rozwiqzywania

zadaniaw formie odrgczrej, jednak2e 
"rut 

t^'u'iu kolokwium nie zostaje przed\uzony'

1 1. W przypadku wystQpienia . w trakcie trwania kolokwiurn jakichkolwiek okolicznosci

unir:mozliwiaj4cych korzystanie , *rurn"go sprzgtu. komputerowego aplikant sporz4dza praca

zawieraj4cq rozwi4zanie zadania* for,rl" Ja 
'9i'nii,jednak2e 

czas tiwa,ia kolokwium nie zostaje

przedluZonY

i 2. Aplikan t, rozwi4ztiqc zadanie przy ulyciu wlasnego sprzgtu k'omputerowego' w kaitdym morlencle



zdawaniakolokwium moLe zrezygnowa6 ztego sposobu rozwi4zywaniazadania i sporz4dzi6 praca

zawieraj4c4 rozwi4zanie zadaniiw formie odigcznej, jednak2e czas trwania kolokwium nie zostaje

przedlu2onY'

s6
podczas kolokwium przeprowad zafregow formie ustnej aplikant6w obowi4zuj4 nastgpuj4ce zasady"

1) aplikant losuje pytania przygotowane na kolokwium,

2) po wylosowaniu pytari aplikant ma prawo przygotowania sig do udzielenia odpowiedzi przez czas

do dziesigciu minut,

3) nie ma mo2liwo6ci zmiany wylosowanego zestawu,

4) kolejno56 udzielania odpowiedzi jest dowolna,

5) czlonkowie Komisji maj4 prawo zadawania pytari dodatkowych, mieszczEcych sig w zakresie

wylosowany ch przez aplikanta pytah'

$7

Aplikant moZe zosta6 wykluczony z kolokwium przez Komisjq w przypadku naruszenia przepis6w

porz4dkowych obowi4zuj4cych- w trakcie kolokwium, w szczeg6lnoSci w przypadku

niesamodzielnego rozwiarylu"iu zadania pisemnego, zal46c,ania przebiegu kolokwium, zlamania

zakazu korzystania , po*l"y naukowych 
-oru, 

urr4dreii elektronicznych umoZliwiaj4cych odbi6r

lub pr zekaz informacj i.

Wykluczenie aplikanta odnotowuje sig na liScie obecnoSci oraz opisuje w protokole z podaniem

okolicznoSci uzasadniaj 4cych wyklu czenie'

wykluczenie z kolokwium stanowi podstawg do podjgcia przezKomisjg uchwaty o negatywnym

wyniku kolokwium.

$8
podczas kolokwium Komisja moze wydawa6 zarz4dzenia o charakterze organizacyjnym i

porz4dkowym.

W trakcie kolokwium aplikant moze opuSci6 salg tylko w wyj4tkowych sytuacjach, po uzyskaniu

zgody Komisji i przeka)aniu Komisji rozwi4zywanego zadania pisemnego ' czas opuszczenia sali i

plwiotu jest odnotowany na liScie o6ecnoSci i ni" *u *plywu na czas zakoiczenia kolokwium'

$e

Informacje o wynikach kolokwi6w pisemnych przesylane s4 drog4 elektroniczn4 na wskazane przez

aplikant6w adresy poczty elektronicznej'

R6wnoczesn ie z ogloszeniem wynik6w kolokwium pisemnego, Komisja zamieszcza w ,,Extranecie

aplikant6w,' pru*idlo*e odpowiedz i wrazze wskazaniem podstaw prawnych'

3. Ogloszenie wynik6w z kolokwium w formie ustnej nastgpuje w dntu kolokwium.

1.

2.

aJ.

1.

2.

1.

2.

I


