
 

Uchwała nr 1448/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 15 grudnia 2022r. 
w sprawie ustalenia przepisów porządkowych odbywania zajęć przez aplikantów aplikacji radcowskiej 

w roku szkoleniowym 2023 
 

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do Uchwały 
nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (t.j. Uchwała Nr 783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców 
Prawnych z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji 

radcowskiej), 
 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Zajęcia dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023 odbywają się w każdy wtorek (poza 

dniami ustawowo wolnymi od pracy) w budynku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 11b w godzinach od 8.30 do 16.20. Grupy A i B odbywają 
ćwiczenia w godzinach od 8.30 do 10.55, natomiast grupa C odbywa ćwiczenia w godzinach od 13.55 do 

16.20. Konwersatorium wspólne dla wszystkich aplikantów I roku odbywa się w godzinach od 11.15 do 
13.40. 

2. Począwszy od 03.10.2023r. do 14.11.2023r. ćwiczenia dla grup A, B i C odbywają się w godzinach 8.30 do 

10.55, 11.15 do 13.40 oraz 13.55 do 16.20 po dwa ćwiczenia w każdym tygodniu dla każdej z grup. 
 

§ 2 
 

1. Zajęcia dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023 odbywają się w każdą środę (poza 

dniami ustawowo wolnymi od pracy) w budynku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 11b w godzinach od 8.30 do 16.20. Grupy A i B odbywają 
ćwiczenia w godzinach od 8.30 do 10.55, natomiast grupa C odbywa ćwiczenia w godzinach od 13.55 do 
16.20. Konwersatorium wspólne dla wszystkich aplikantów II roku odbywa się w godzinach od 11.15 do 

13.40. 
2. Począwszy od 07.09.2023r. do 30.11.2023r. ćwiczenia dla grup A, B i C odbywają się w godzinach 8.30 do 

10.55, 11.15 do 13.40 oraz 13.55 do 16.20 po dwa ćwiczenia w każdym tygodniu dla każdej z grup. 
 

§ 3 
 

1. Zajęcia dla III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023 odbywają się w każdy czwartek (poza 

dniami ustawowo wolnymi od pracy) w budynku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 11b w godzinach od 8.30 do 16.20. Grupa A i B odbywa 

ćwiczenia w godzinach od 8.30 do 10.55, natomiast grupa C odbywa ćwiczenia w godzinach od 13.55 do 
16.20. Konwersatorium wspólne dla wszystkich aplikantów III roku odbywa się w godzinach od 11.15 do 
13.40. 

2. Począwszy od 3.10.2023r. do 14.11.2023r. ćwiczenia dla grup A, B i C odbywają się w godzinach 8.30 do 

10.55, 11.15 do 13.40 oraz 13.55 do 16.20 po dwa ćwiczenia w każdym tygodniu dla każdej z grup. 
 

§ 4 
 

Dla każdego roku aplikacji w trakcie roku szkoleniowego przewiduje się możliwość łączenia grup 

ćwiczeniowych, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność ich połączenia. 

 
  



 

§ 5 
 

1. Sprawdzanie obecności następuje poprzez system dzienniczka elektronicznego Edanet lub w inny 
(tradycyjny) sposób. Zasady logowania przez aplikanta do dzienniczka elektronicznego stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

2. W czasie trwania ćwiczeń lub konwersatoriów prowadzący ma możliwość sprawdzenia obecności 

aplikantów na danych zajęciach, lub może sporządzić listę obecności aplikantów celem weryfikacji ich 
obecności na zajęciach.  

3. W razie niepowodzenia logowania do systemu dzienniczka elektronicznego Edanet celem zgłoszenia 
swojej obecności na zajęciach aplikant powinien zwrócić się do osoby prowadzącej zajęcia o pisemne 

potwierdzenie udziału w zajęciach a następnie przekazać tą informację wraz z potwierdzeniem do działu 
aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. 

 

§ 6 
 

W trakcie ćwiczeń prowadzący ma prawo zadawać aplikantom pytania i żądać udzielania na nie odpowiedzi. 
 

§ 7 
 

Zajęcia praktyczne odbywają się w każdym tygodniu, w którym odbywają się zajęcia teoretyczne, w terminie 
uzgodnionym z opiekunem praktyk. 
 

§ 8 
 

Aplikanci obowiązani są odbywać praktyki pod kierunkiem osób wskazanych przez Radę. 
 

§ 9 
 

1. Aplikanci mają obowiązek na bieżąco uzupełniać w dziennikach aplikanta wpisy dotyczące odbytych zajęć 
i praktyk. 

2. Po zakończeniu zajęć i praktyk aplikanci mają obowiązek złożyć w siedzibie Rady w wyznaczonym terminie 

dzienniki aplikanta w celu zaliczenia roku szkoleniowego. 
3. Aplikant ma obowiązek niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wyznaczeniu dla niego patrona 

skontaktować się z wyznaczonym patronem celem omówienia sposobu realizacji obowiązków aplikanta 
związanych z odbywaniem aplikacji pod jego kierunkiem. 

 

§ 10 
 

Opłata roczna za aplikację za każdy rok szkoleniowy jest wnoszona przez aplikantów w terminach określonych 
uchwałą Rady. 
 

§ 11 
 

1. Zakazuje się używania jakichkolwiek urządzeń technicznych zakłócających prowadzenie zajęć w formie 
konwersatoriów lub ćwiczeń, a także zakłócania przebiegu zajęć w jakikolwiek inny sposób. 

2. Nagrywanie konwersatoriów i ćwiczeń możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą prowadzącego zajęcia. 
 

§ 12 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie 

przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.). 

 

        Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                    r.pr. Katarzyna Jabłońska  



 

Załącznik  

do uchwały nr 1448/XI/2022 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 15.12.2022r. 

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SYSTEMU DZIENNICZKÓW DLA: APLIKANT KATOWICE 2022 
 

Pierwsze logowanie do ”Dzienniczka” 

 

 
1. Wchodzimy na stronę: https://katowice.edanet.pl 
2. Wybieramy [Załóż konto] 
3. Wprowadzamy 

a. Kod: otrzymany od OIRP  
b. Email: ustalony z OIRP 
c. NOWE HASŁO, którego będziemy używać przy kolejnych 

logowaniach 
4. Na podany adres mail zostanie wysłany link aktywacyjny 
5. Należy w niego kliknąć aby potwierdzić założenie konta. 

 

 

 

 

 
 

Kolejne logowanie do dzienniczka 
 

 

1. Wchodzimy na stronę: https://katowice.edanet.pl 
2. Wpisujemy email i hasło, które wprowadziliśmy przy rejestracji 
3. Wybieramy [Login] 

 
 

 

Wprowadzanie obecności na zajęciach 
 

1. Należy zalogować się do sieci WIFI uczelni: 

a. Włączyć WIFI na urządzeniu mobilnym 

b. Wybrać sieć o nazwie: US-OIRP2 i wprowadzić klucz WIFI otrzymany w wiadomości mailowej 

 

 

 

2. Logujemy się do aplikacji dzienniczka w okresie od 15 minut przed rozpoczęciem zajęć do 15 minut po rozpoczęciu zajęć. 

3. Jedno urządzenie mobilne może służyć do logowania przez jedną osobę 

4. Po zalogowaniu w górnej części okna pokaże się przycisk do zaznaczenia obecności 

 

 

 

 

 

   Sekretarz Rady OIRP w Katowicach             Dziekan OIRP w Katowicach 

                              / - /                                                   / - / 

             r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                     r.pr. Katarzyna Jabłońska 

Uwaga! Będzie pokazywał komunikat „o braku internetu”. Nie należy się tym sugerować !! 

Telefony wyposażone w system Android będą próbowały się przełączyć do innej sieci, ale należy anulować tę opcję 

i pozostać w sieci Wifi US-OIRP2 

Uwaga! Jeżeli zalogujecie się Państwo do aplikacji za pomocą innego połączenia internetowego np. innej sieci Wifi, 

Danych komórkowych, Komórkowej Transmisji Danych, LTE, 4G itp. NIE BĘDZIE MOZLIWOŚCI ZAZNACZENIA OBECNOŚCI 


