
Uchwala Nr 5/2023

Prezydium Rady okrggowej rzby Radc6w prawnych w Toruniu
z dnia26 stycznia}O23 r.

w sprawie wyznaczenia termin6w kolokwi6w dla Aplikant6w I roku aplikacji
w roku szkoleniowym 2023

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, kt6rego tekst jednolity
ogloszony zostal w zalqczniku do Uchwaty Nr 325lXIl2O2l Prezydium Krajowej iiady Radc6w frawnych L
dnia 28 paLdziernika202l r., zmienionego Uchwal4 Nr 117lXIl2OZ2 KrajtweiRady Radc6w prawnych z
dnia 28 paLdziernika2\22 r. uchwala sig, co nastgpuje:

$l
Pre:rydium Rady Okrqgowej Izby Radc6w Prawnych w Toruniu .vqtiznaczadla aplikant6w I roku nastgpuj4ce
ternr i ny ko I okwi 6w z p o szcze g6lnych przedm iot6w :

1. Prawo c1,wilne, postgpowanie cywilne
Termin: 74 wrzeSnia2l23 rokl
2. Prawo pracy i prawo ubezpieczenspolecznych

Termin: 3 listopada 2023 roku

$2
Uchwala wchodzi w ficie z dniem podjgcia.

Uchwalg podj gto j ednogloSnie/'vniglsaodeiqg*oa.6m,.

UpXawnionych do glosowania: 7 os6b, obecnych -* os6b, za *os6b , przeciw- Cos6b, wstrzymalo sig
-Vos6b.
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Uchwala Nr 8/2023
Prezydiurn Rady okrggowej Izby Radc6w prawnycrr w Toruniu

z dnia 26 stycznia 2023 r.
w spratwic wyznaczenia termin6w kolokwium poprawkowego rIIa Aplikant6w I roku aplikacji

w roku szkoleniowym 2023

Na podstawie art.32a ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, kt6rego tekst jednolity ogloszony
zostal w za:I4czniku do Uchwaly Nr 325lXll2o21 PrezydiJm Krajowej fuaay nlacow prawnych z dnia 28pai'dzictrnlka 2021 r., zmienionego Uchwa'I4 Nr 1 17lxil2o22 t<rajowei Raay naacow prawnych z dnia 2gpaidziernika"2022 r. uchwala sig, co nastgpuje:

$r
Pre;rydium Rady okrggowej Izby Radc6w Prawnych w Toruniu wznaczadla aplikant6w I roku nastgpuj4ce
ternr iny ko lokwi6w poprawkowy ch z p o szczeg6 lnych przed m iot6w :

1. Prawo cywilne, postgpowanie cywilne
Termin: 23 paldziernika 2023 roku
2. Prawo pracy i prawo ubezpieczertspolecznych
Termin: 17 listopada 2023 roku

Uclrwala wchodzi w Lycie z dniem podjgcia

U o h walg po clj gto j ed n o glo Sn i e/wigksm,seiqgto,so.n:

$2

Uplawnionych do g{osowania: 7 os6b, obecnych -}. os6b, ,u -1. os6b, przeci* -0. os6b, wstrzymalo sig
-U os6b.
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