
Uchwala Nr 6/2023
Prerydium Rady Okrggowej Izby Radc6w prawnych w Toruniu

z dnia 26 stycznia2023 n
w sprawie wyznaczenia termin6w kolokwi6w dta Aplikant6w II roku aplikacji

. w roku szkoleniowym 2023

Na podstawie art' 29 ust. 1 i 2 Regulali-nu odbywania aplikacji radcowskiej, kt6rego tekst jednolity
ogloszony zosta\ w zat}czniku do uchwary Nr 325l*ll2o2l Prezydium Krajowej iiady Radc6w prawnych zdnia 28 paadziernika202l r., zmienionego Uchwal4 Nr 117/xli202zrra.lowejnaly Radc6w prawnych zdnia28 pahdziernika2022 r. uchwala sig, co nastgpuje:

$1
Prezydiurn Rady okrggowej Izby Radc6w Prawnych w Torun iu wyznacza dla aplikant6w II rokunastgpuj 4ce term i ny ko I okwi6w z p o szcze 96l nych przedm iot6w :

1. Prawo rodzinne i opiekufcze
Ternrin: 8 maja 2023 roku
2' Prawo karne, postgpowanie karne, prawo karne skarbowe, postgpowanie karnoskarbowe, kodekswykroczefi, postgpowanie w sprawach o wykioczenia
Termin: 22maja2023 roku,23 maja2023 roku
3. Prawo gospodarcze

Ternrin: 25 wrzefinia2023 roku
4- Prawo sp6lek handlowych, prawo upadlo(ciowe i prawo restrukturyzacyjne
Terrrin: l0 listopada 2023 roku

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
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Krajowa Rada Radc6w prawnych

a/a



Uchwala Nr 9/2023

Prerydium Rady Okrggowej Izby Radc6w prawnych w Toruniu
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia termin6w kolokrvium poprawkowego dla Aplikant6w II roku aplikacji
. w roku szkoleniowym 2023

Na podslawie aft.32a ust. 3 Regulaminu odbywania aplikac.f i radcowskiej, kt6rego tekst jednolity ogloszoly
zc>st.al w zal4czniku do Uchwaly Nr 325lX112021 Prr:zydium Krajowej Rady Radc6w Prawnych z dria 28
ptrldziernika 2021 r., zmieniorrego Uchwalq Nr 1111X112022 Krajowej Rady Radc6w Prawnycl"t z dnia28
pa2,Cziernika 2022 r. uchwala sig, co nastgpuje:

$1
Pre;rydium Rady Okrggowej Izby Radc6w Prawnych w Toruniu wyznacza dla aplikant6w II roku
nasl.gpuj 4ce terminy ko I okwi6w poprawkowy ch z p o szczeg6 lnych przedm iot6w :

1. Prawo rodzinne i opiekuricze

Tennin: 12 czerwca2023 roku

2. Prawo karne, postgpowanie karne, prawo karne skarbowe, postgpowanie karnoskarbowe, kodeks
wykroczefi, postgpowanie w sprawach o wykroczenia
Termin: 26 czerwca2023 roku

3. Prawo gospodarcze

Terrnin: 23 pahdziemika2\23 roku

4- Prawo sp6lek handlowych, prawo upadlosciowe i prawo restrukturyzacyjne
Terrnin: 24 listopada 2023 roku

$2
Uchwala wchodzi w Lrycie z dniem podjgcia
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Krajowa Rada Radc6w Prawnych

a/a


