
Uchwała nr 8/XI/2020 
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 9 listopada 2020r. 
w sprawie: zmiany uchwały nr 269/X/2020 z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie przepisów 

porządkowych obowiązujących podczas kolokwiów dla I, II i III roku aplikacji w roku 
szkoleniowym 2020 w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym: 

 
Na podstawie § 30 ust. 7 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 z późn. zm. (t.j. Uchwała Nr 
717/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej), 

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Uchwałę nr 269/X/2020 z dnia 1 czerwca 2020r. zmienia się w ten sposób, że dodaje się § 2a 
w brzmieniu: 

§ 2a Zasady przeprowadzania kolokwiów ustnych 
1. OIRP w Katowicach może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolokwium ustnego w formie 

zdalnej. 
2. W trakcie trwania kolokwium Aplikant może przebywać w dowolnym miejscu, przy czym 

jest zobowiązany do korzystania z urządzenia, które odpowiada warunkom określonym 
poniżej, w szczególności jest wyposażone w kamerę, która przez cały czas trwania 
kolokwium jest włączona. 

3. Urządzenie, z którego będzie korzystać Aplikant powinno spełniać następujące 
wymagania: 
a) łącze internetowe o prędkości min 4Mbps w obie strony (pobieranie i wysyłka) - 

sugeruję się nie korzystać z łącza komórkowego (LTE), 
b) komputer z procesorem min dwurdzeniowym z min. prędkością taktowania 2Ghz np 

(Intel i3/i5/i7/i9) lub równoważny procesor firmy AMD, 
c) min 4 GB pamięci RAM, 
d) przeglądarka internetowa (minimalne wymagania - mogą być nowsze): 

- dla systemu Windows 7/8/10: Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 
30+, 
- dla macOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+, 
- dla systemu: Linux: Firefox 27+, Chrome 30+, 

e) kamera internetowa min 720p, 
f) mikrofon + słuchawki - sugerujemy się nie korzystać z głośnika komputerowego ze 

względu na występowanie sprzężeń zwrotnych. 
4. Aplikanci przed rozpoczęciem kolokwium otrzymają za pośrednictwem dzienniczka 

EDANET lub adres e-mail informację zawierającą link do logowania oraz godzinę 
logowania. 

5. Po zalogowaniu i uzyskaniu połączenia z komisją Aplikant zobowiązany jest: 
a) okazać legitymację aplikanta, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz 

zawierający dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości w ten sposób, żeby twarz 
Aplikanta i dokument były widoczne na ekranie, 



b) zająć miejsce przed urządzeniem, z którego będzie korzystał w trakcie trwania 
kolokwium, tak by na ekranie była osoba widoczna z rękami, a przed urządzeniem, z 
którego korzysta Aplikant może znajdować się tylko lista pytań obowiązujących na 
kolokwium. 

6. Po zalogowaniu i uzyskaniu połączenia z komisją Aplikant losuje trzy pytania podając 
numery pytań nadanych przez komisję, z zastrzeżeniem że numery nadane nie 
odpowiadają numerom na liście pytań do kolokwium udostępnionej aplikantom.  

7. Po zakończeniu odpowiedzi, po naradzie (członkowie komisji na czas narady wyciszają 
mikrofon i zasłaniają ekran) komisja ogłasza wynik kolokwium. 

8. Wszelkie problemy techniczne związane z urządzeniem, z którego korzysta Aplikant w 
czasie kolokwium mające wpływ na możliwość zdalnego łączenia mogą spowodować brak 
zaliczenia kolokwium. 

9. OIRP w Katowicach nie odpowiada za żadne problemy techniczne związane z 
urządzeniem, z którego korzysta Aplikant. 

10. Aplikant, który z powodu braku odpowiedniego sprzętu lub innych problemów 
technicznych chce odbywać kolokwium ustne na zasadach określonych w §2 jest 
zobowiązany zgłosić ten fakt w OIRP w Katowicach najdalej na trzy dni przed planowanym 
kolokwium. 

§ 2 
Tekst jednolity uchwały stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu odwołania. 
 
 
 
 
 


