
Uchwala Nr 4/2023

PrezydiumftadyokrqgowejlzbyRatlc6wPrawnychwToruniu
z dnia 26 stYcznia 2023 r'

rvsprawie,,,Zasadprzeprowadzeniakolokwiumustnegozwykorzystaniem
Srotlk6wkomunikacjielektronicznejdlaaplikant6wradcowskich

okrggowej Izby Radc6w Prawnych w Toruni, pod"ru. kolokwi6w w roku 2023*

Na porlstawie (1 I pkt 5 uchwaly Nr 1921X12020 Krajowej Rady Radc6w Prawnych z d:niaT czetwca2020 r'

rv sprawie .r.r"gOtry.1, ,urid odbywa,ia aplikacli radcowskiej w zwi4zku z obowi4zywaniem stanu

zagroii:.eniaepidemicznego albo stauu epidemii ogloszonych w zwi4zku z COVID-19, kt6rej tekst jednolity

ogios:zony zostar * ,Zl4"rnku do Uchwaly"N r zoztxltzo}r prezrydium Krajowej Rady Radcow

Piu*rry"[, z dniaT maja202l t. uchwala siq, co nastqpuje:

$ 1.

1. Uchwala sig ,,Lasady przeprowadzenia kolokwium ustnego z wykorzystaniem- Srodk6w komunikacji

elektr,cnicznej dla aplikant6w radcowskich Okrqgowej tzby RadcOrv Prawnych w Toruniu podczas

kolokwi6rv w roku 2023" -

2. ,,Zasadypr:teprowadzenia kolokwium ustnego z wykorzystaniem Srodh6w komunikac-ii elektronicznej dla

aplik*nt6rv raclcowskich Okrggowej Izby Radl6w niuwny"1t w Toruniu podczas kolokwi6w w roku 2023"

siano'wi4:zal4cznik do niniej szej uchwaly'

$2.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia'

Uchwalg podj gto j edno gloSnie/'c*ipksaerieiEgles'eu

ffiffi",,"li 
oo r*oro*unia: 7 os6b, obecnych-1. os6b, ,u*.os6b, przeciw l. os6b, wstrzYmalo sig -

Iirdy Okrggu

Otr:rymuj4:

Krajowa Rada Radc6w PrawnYch

ala

EKAN RADY
z[y Radq6wf,ralnych



ZalqcznikdouchwalyNr4/2023PrezydiumRadyoIRPwTol-u1liuzdnia26stycznia2023r,
w sprawie ,,Zasad przeprowadzenia kirolrwiunt ustnego z wykorzystaniem srodk6w komunikacii elektronicznei

dla aplikant6w radcowskich diggo*ui trty noarai i,,*'y'h w Toruniu podczas koloh'vi6w w roku 2023 "

,rzasadyprzeprowadzeniakolokwiumustnegozwykorrystaniemsrodk6wkomunikacjielektronicznej
dla aplikant6w radcowskich okr9g"*;i-i;t nuo"o* Prawnych w Toruniu podczas kololnvi6w

w roku 2023"

$1

1. zasady okreslaj4 spos6b przeprowad zania i dokumentowania kolokwium ustnego dla aplikant6w

radcowskich w roku szkoleniowy^ * zoiz, przeprowadzanego w formie zdarnej z wykorzystaniem

techno togii informatycznych przy pomocy synchronicznej wideokonferencj i'

2. Prezydium Rady oIRP w Toruniu wskazuje platformg, na kt6rej ma odby6 siE kolokwium ustne oraz

ot 
"Stu 

termin kolokwium (z okresleniem dnia i godziny).

Ustala sig wykorzystanie nastEpujqcych

kolok',vi6w usttrych - platforma Zoom'

$2
narzgdz\ do zdalnego prowadzeni a zai96 oraz przeprowadzenia

$3

1. Przed przyst4pieniem do kolokwium ustnego Przewodnicz4cy Komisji dokonuje weryfikacji'

2.Warunkiemprzyst4pieniaprzezaplikantadoweryfikacji,okt6rejmowawust.l,jest:
1) wyraZeni e zgody przez apllkanta na tak4 weryfikacjg'

2) nawiqzaHie pol4czenia z Komisj4 poprzez rekomendowan4 platformg' o kt6rej mowa w $ 2 w

W z,nitazonym tertn in te.

3. Przed przyst4pieniem do weryfikacji' o kt6rej mowa

spravrdzenia to2sarnosci aplikanta poprzez oglgdziny przy
w ust. 1, Przewodnicz4cy Koniisji dokonuje

wykorzystaniu pol4czenia video legitymacji

aplikanta.

4.Wprzypadkuw4tpliwo5ciKomisjicodosamodzielno5ciiobiektywnoSciprzebiegukolokwium,
moZe byi ono przez Komisjq przerwane'

5. w sytuacji przerwania kolokwium wskutek problem6w technicznych aplikant niezwlocznie

informuje Komisjg o tych przyczynachza posrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie'

6. w przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 5 i 6 kolokwium zostaje przezKomisjg uniewaznione'

$4

1. przewodnic z4cy icztronkowie Komisji oraz aplikant radcowski zobowiqzani s4 do dysponowania na

czas prr"prr*udr"iii kolokwium sprzqtlm wyposaZonym w kamerq i mikrofon oraz l4czem

umo;Zliwiaj4cym przesylanie danych video z rap"*nitni"m wystarczaj4cej jakoSci transmisji danych'

2. w dniu kolokwium na 10-15 minut przed planowan4 godzin4 tozpoczgcia kolokwium

przewodnicz4cy Komisji sprawdza po+.4"r"ir" (dosi9pno56j z wszystkiii uczestnikami wideokonferencji'

podczas kolokwium musz4 by6 wl4czon" [u,n.w i miiirofony wszystkich uczestnicz4cych w nim os6b'

3. Przewodnicz4cy Komisji sprawdza, c7-y wszyscy czlonkowie Komisji oraz aplikant widz4 sig

jednoczeSnie, proszqc ka\d4z os6b o potwierdzenie'

4. Aplikant radcowski podczas trwania kolokwium zdalnego ca\y czas musi by6 widziany i slyszany, a

ewentualne usterki techniczne np. zanikanie obrazu,problemy ia*igui"^itp. utrudniaj4ce uczestnictwo w

ko lokwium ob owi4zany i est zg)asza6 na biez4co'

5. Przewodnicz4cy Komisji prosi uczestnik6w wideokonferencji o wyra2enie g:l]:^t:i,^1"

przeprowadzenia koiolwium zialnlgo. Oglasza moment rozpoczqcia kolokwium i rozpoczyna Jego

rejestracjg.

6.Zaprawid\owyprzebiegegzaminuodpowiadaPrzewodnicz4cyKomisji'
T,Przewodnicz4cyKomisjiweryfikujedaneosoboweaplikanta,nastgpnieinformujeaplikantao



zakazie korzystzLnia w czasie kolokwium z zewnEtrntycl-r
ksi4zek, notatek, pomocy naukowych czy os6b trzecich).
B. {lzlonkowie Komisji losuj4 spo5r6d opublikowanych
z tyclt vr4ykaz6w na kolokwia opracowanycl-t na rok 2023.
zbiory p'ytari.

'9. ,\plikant przystgpuje do udzielania odpowiedzi na l<olejne pytania bezpoSrednio po ich
przedstawieniu. Jezeli w czasie odpowiedzi aplikanta na dane pytanie pol4czelie zostanie chwilowo
:zerwane., Prz,ewodnicz4cy Komisji podejmuje pr6bg jego ponownego nawi4zania, przy czym pr6ba
podejttloraratra- jes;t maksymalnie trzykrotnie w okresie 5 mitrut. JeSli pol4czelie zostanie przywr6cone,
;ry'tanie ;irostaje uniewa2niotrc i zadawane jest pytanie dodatkowo wylosowane przez Komisjg.
l0' .l'ezeli w trakcie kolokwiurr dojdzie do trwalego przerwania pol4czeriapomigdzy czlonkami Komisji
rrlbo pornrigd:ry KomisjE a zdaj4cyn kolokwiurn aplikantem, Przewodnicz4cy Komisji podejmuje decyzjE ciy
pr:zebieg, kolokwiurn do momentu przerwania pol4czeriapozwala Komisji oceni6 koloftwium i:
[) stwierdza zakcthczenie kolokwiurn iwystawienie oceny albo
2) unier,r'alnia kolokwiurn.

t 1, l.Jtratg p<>l4czenia, przerwanie kolokwium oraz decyzjg o jego uniewaznieniu odnotowuje sig w
pr'Jtokolc kolokwiuln.
12. Po przeprowadzeniu kolokwiurn Przewodnicz4cy Komisji informuje, 2e Komisja rozpoczytlaobrady
i Irast4pi clrwilowe rozl1czenie z aplikantem, a po ich zakohczeriu polqczenie zostanie prry*i6.on".
13. I:'o ponor.vnyni pol4czeniu z aplikantem, Przewodnicz4cy Komisji infonnuje aplikanta o ustalonym
pr :zez Kcttttisj g wyn i ku ko lokwi um.

$s
1. Przebieg kolokwium ustnego w trybie zdalnym jest protokolowany. W protokole odnotowuje
sig zdalny tryb przeprowadzenia kolokwium, jego przebieg, a w szczeg6lnoSci: utratg pol4czenia,
przerwanie kolokwium, atakile decyzjg o jego uniewaZnieniu.

2. ObsluggKomisji zapewniaKierownikAplikacji.

Rady 0krpo

firodel wiedzy (np. no6nik6w technicznych,

wykaz6w pytafi i zadaj4 aplikantowi 3 pytania
Aplikant jest obowi4zany posiada6 wymagane


