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Przepisv porz4dkowe o*ilI[ffi,#Tl]ikant6w radcowskich

s 1.

1. Zajgr:ia szkoleniowe aplikant5w prowadzone sq w formie konwersatori6w, iwiczeri, zajqi e-

learningowych oraz praktyk, zgodnie z uchwalonymi przez KRRP Pro;qramem aplikacji oraz
st,andardami zajqi e-learningowych dla aplikant6w radcowskich udostqpnionych przez KRRP, ,a takze
zplodnie z planami szkolenia uchwalonymiprzez OIRP w Toruniu.

2. W okresie obowiqzywania stanu zagro2enia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszorLych w
zrviqzku z COVID-I9 zajqcia mog4 by6 realizowane w formie zdalnej jako zajqcia on-line
(syncl-rroniczne) lub offJine (asynchroniczne) lub hybrydowo jako zajqcia zdalne i stacjonarne.

s2.
l.Aplikanci odbywajq aplikacjq pod kierunkiem patrona wyznaczonego ptzez lladq OIRP.

2.Patronem moze byi radca prawny spelniaj4cy lqcznie warunki okreSlone w S 11 ust. 2 Regulaminu
odbywania aptikacji radcowskiej, zwanym dalej Regulaminem.

3.Zasacly wyznaczania patron6w oraz ich obowiqzki i prawa zostaly okreSlone w S 11-l4a
Regulaminu.

s3.
l.Zajqcia szkoleniowe prowadzone w formie konwersatori6w i 6wiczefl odbywajq siq w sir:dzibie
Odrodka Szkoleniowego Aplikant6w Radcowskich OIRP w Toruniu przy ul. Gdafrskiej 4a, i37-100

Toruri.

2. W okresie obowiqzywania stanu zagroZenia epidemicznego albo stanu epidemii oglos:zonych
w zwiqzku z COVID-19 zajqcia odbywajq siq w formie zdalnej za po6rednictwem dedykowanych
platform, stacjonarnie na zasadach og5lnych b4dZ hybrydowo jako zajqcia zdalne i stacjonarne..

2.W przypadku, gdy zajqcia szkoleniowe prowadzone w formie konwersatori6w i dwiczeri rocznika
danego roku aplikacji podzielone sE na grupy szkoleniowe, aplikant zobowiqzany jest uczesl.niczyi
w zajqciach grupy szkoleniowej, do kt6rej zostalprzydzielony.

3.Nie jest dopuszczalne samowoine dokonywanieprzez aplikanta zmian grupy szkoleniowej.

4.Zmiana grupy szkoleniowej, do kt6rej aplikant zostal przydzielony, moZliwa jest jedynie w
sz,czeg6lnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek aplikanta, po uprzednim uzyskaniu
zgiody kierownika szkolenia aplikant5w.

s4.
l.Zajqcia szkoleniowe, o kt6rych mowa w $ 3 odbywajq siq:

a) ctla I roku aplikacji w godzinach 8.15 - 13.00 we wtorki,

b) dla II roku aplikacji w godzinach 8.15 - 13.00 w rirody i czwartki,

c) ctla III roku aplikacji w godzinach 8.15 - 13.00 w piqtki.

2.W przypadkach uzasadnionych Programem szkolenia, zajqcia mogE rozpoczynai siq lub koriczyd w
innych godzinach.

3.W przypadkach uzasadnionych szczegSlnymi okoliczno6ciami, zajqci,a dla poszczeg6lnych
rocznik6w mogq odbywa6 siq w innych dniach niz wskazane w ust. 1.

ss.



l.Aplikant6w na praktyki kieruje zgodnie z Regulaminem kierownik szkolenia.

2.Aplikanci majE mo2liwo56 odbyr,vania praktyk w innej jednostce aniZeli wynikajEcej
z, zawartego przez Radq porozumienia lub skierowania. W takim przypadku aplikanci s4 zobowiqzani
clo przedstawienia promesy przyjqcia na praktyki i uzyskania zgody kierownika szkolenia.

-?,.Zajqcia z praktyk odbywajq siq w sqdach oraz prokuraturze zgodnie z porozumieniem w sprawie
odbywania przez aplikant6w radcowskich szkolenia z zakresu sqdownictwa powszechnego i
prrokuratury.

s6.
1.Na pierwszych zajqciach szkoleniowych aplikanci wybierajq spo6r5d siebie starostq i jego zastepc6w
a w przypadku podzialu rocznika danego roku aplikacji na grupy szkoleniowe - starost5w i zastqpc6w
starost6w poszczeg6lnych grup szkoleniowych.

2.Wyb6r starostdw dokonywany jest na caly okres odbywania aplikacji.

3.Grupa szkoleniowa moze odwolad starostq grupy i jego zastqpc6w w glosowaniu jawnym
wiqkszoSci4 glos6w.

4.Starosta grupy i jego zastqpcy mog4 zLoLy( rezygnacjq.

5i.W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 grupa szkoleniowa dokonuje wyboru nowego starosty
grupy i/lub jego zastqpc6w.

6.Starostowie utrzymujq staly kontakt z Radq, Komisjq do spraw aplikacji, Kierownikiem szkolenia.

97.
Obowiqzki aplikant5w zostaly okredlone w $ 5 Regulaminu odb5rwania aplikacji radcowskiej. Nale2E
do nich w szczeg6lnoSci obowi4zki:

1) uczestniczenia w zajqciach aplikant6w przewidzianych planem szkolenia;

2) samodzielnego poglqbiania wiedzy prawniczej i praktycznych umiejqtnoSci zawodowych pod
patronatem radcy prawnego;

3) uzyskania zaliczenia zajqi najp6Zniej do dnia 15 grudnia danego roku szkoleniowego;

4) przystqpowania w terminach ustalonych przez Prezydium Rady do kolokwi6w przewidzianych
w planie szkolenia;

5) przestrzegania zasad etyki, Reguiaminu i uchwal organ6w samorzqdu zawodowego;

6) przestrzegania przepis6w porz4dkowych;

7) uiszczania skladki zwiqzanej z przynale2no6ciq do samorz4du zawodowego; wysoko6t skladki
okreila odrqbna uchwala Krajowej Rady.

sB.
l..Obecno6i na kazdych zajqciach teoretycznych oznaczana jest przez prowadzqcego zajqcia na liicie
obecnoSci, a nastQpnie wpisywana przez Administracjq do e-dziennika.

2.Sp62nienia odnotowywane sq przez prowadzqcego zajqcia na li6cie obecnodci.

3l.Zwolnienie w trakcie zajq6 moZe nast4pi6 zazgod4 prowadzqcego zajqcia i dokonaniu stcrsownej
adnotacji tj. godziny wyj6cia na li6cie obecnoSci. Brak zgody prowadz4cego zajqcia oznacza
nieobecno6i na wszystkich godzinach danego bloku szkoleniowego.

4.Obecno56 na praktykach oraz spotkaniach z patronem sq potwierdzane na Karcie aplikanta
odpowiednio przez opiekuna praktyki i patrona.

5r .Zaliczenie odbywania zajqi eJearningowych dostqpnych na stronie wrwv.kirp.pl jako :zadania

obowiqzkowe przewidziane Programem aplikacji dla danego roku szkolerLiowego odbywa siq na
podstawie cer:tyfikatu wygenerowanego ptzez Platformq z formacie pdf.

6i.W celu realizacji zalo|eit Programu aplikacji, usprawnienia komunikacji oraz weryfikacji
obecnoSci, zar6wno prowadz4cy zajqcia w trybie zdalnym, jak i aplikanci uczestnicz4cy zdalnie w



zajqciach, zobowiEzani sq do korzystania z kamerki internetowej podczas zajq6 zdalnych, a takze

udostqpni;u-ria swoj ego wizerunku.

7.Obecno56 r-ra zajqciach prowadzonych w formie zdalnej zaliczana jest na zlasadar:h okredlonych na

platforrnie dedykowanej do prowadzenia zajqi w tej formie przy uwzglqdnieniu Llst. 6, tj. aplikant
zobowiqzany jest do wl.lczenia kamerki oraz mikrofonu na czas sprawdzania obecno(ci oraz w
przypadku wywolania aplikanta przez prowadzqcego zajqcia w trakcie trwania zajqi.

Se'

l.E-dziennik jest programem komputerowym potwierdzajEcym przebieg aplikacji w zakresie zajq6

szkoleniowych oraz kolokwi6w.

2.Za prowadzenie e-dziennika odpowiedzialna jest Administacja.

3.Karta aplikanta jest dokumentem potwierdzajqcym przebieg aplikacji w zakresie praktyk oraz

spotkari z patronem.

4.Aplikant zobowiqzany jest prowadzii Kartq aplikanta w spos6b systematyczny, czytelny i zgodny ze

stanem faktycznym.

S.Za prowadzenie Karty aplikanta, w tym aktualizowanie wpis6w, odpowiedzialny jest aplikant,
patron i Administacja.

s 10.

Ogloszenia i informacje w sprawach organizacyjnych zwiqzanych z odbywaniem aplikacji
przekazywane sE za podrednictwem stosowanych przez OIRP w Toruniu Srodk6w komunikacji.
W szczeg6lno6ci ogloszenia i informacje publikowane sQ na stronie internetowej OIRP w Toruniu, za

po6rednictwem ,,Extranetu aplikant6w" oraz za po(rednictwem starost6w danego rocznika aplikacji.

s 11.

l.Aplikant zobowiqzany jest do uiszczania oplaty rocznej za aplikacjq zakazdy rok szkoleniovry w
terminach i wysokoSciach okre6lonych uchwalE Rady OIRP w Toruniu.

2.Na zasadach okre6lonych w uchwale Krajowej Rady Radc6w Prawnych, Rada mo2e na wniosek
aplikanta zwolnii go od ponoszenia oplaty rocznej w caloici lub czqSci, a takze odroczyi telmin jej
platno(ci orazroz\ozyijE na raty.

3.Aplikant zobowiqzany jest do oplacania miesiqcznej skladki czlonkowskiej w terminie do

ostatniego dnia miesiEca.
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