Szanowni Aplikanci Radcowscy,
Jak wynika z dotyczących Aplikantów regulacji prawnych po dokonaniu wpisów Aplikantów na listę
prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych, a przed rozpoczęciem zajęć na aplikacji, każdy
Aplikant składa ślubowanie. W życiu Aplikanta jest to akt ważny, można nawet powiedzieć doniosły.
Dlatego też Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach podejmowała zawsze starania, by temu
wydarzeniu nadać odpowiednią rangę i uroczystą oprawę.
Niestety w tym roku z przyczyn całkowicie niezależnych od Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Katowicach, będących skutkiem pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, której wynikiem są daleko
idące ograniczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie rozprzestrzenianie się
zakażeń, OIRP w Katowicach podjęła decyzję o organizacji ślubowania w taki sposób, by nie naruszyć
zasad bezpieczeństwa wynikających z odpowiednich przepisów.
W związku z tym szkolenia, które zwykle towarzyszyły ślubowaniu, odbyły się w trybie zdalnym w dniu
10 grudnia 2020r.
W takim też trybie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020r. o godz. 12.00 spotkanie z użyciem aplikacji
ZOOM, które pozwoli na przywitanie się i przekazanie Państwu najważniejszych informacji dotyczących
aplikacji, a także przypomnienie i ewentualne doprecyzowanie informacji związanych z aktem
ślubowania.
Ślubowanie odbędzie się 29 grudnia 2020r. w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Katowicach przy ul. Kościuszki 223 C.
Aplikanci będą składać ślubowanie w grupach pięcioosobowych. Ślubowanie rozpocznie się o godz.
13.00. a każdy z Aplikantów będzie miał wyznaczoną dokładną jego godzinę.
Każdy Aplikant otrzyma wiadomość e-mailową z załącznikami: rotą ślubowania i umową o aplikację
radcowską, a także link do spotkania w dniu 28 grudnia 2020r. oraz informację o wyznaczonej godzinie
ślubowania.
Należy wydrukować rotę w jednym egzemplarzu oraz umowę w dwóch egzemplarzach i z tymi
dokumentami, w wyznaczonym czasie, zgłosić się w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Katowicach. Tam na parterze pracownik biura sprawdzi tożsamość Aplikanta i odbierze przyniesione,
uzupełnione przez Aplikanta imieniem i nazwiskiem rotę oraz imieniem, nazwiskiem i adresem umowę.
Aplikant na miejscu złoży podpisy pod tymi dokumentami i uda się we wskazanym kierunku.
Ślubowanie odbędzie się w Sali Rady.
Będą tam przygotowane wieszaki na wierzchnie okrycia. Aplikanci, którzy złożą ślubowanie, w celu
ograniczenia kontaktów z oczekującymi, będą opuszczać salę drzwiami wychodzącymi na taras.
Sytuacja, w której wszyscy się znajdujemy zmusza nas do takich działań jak opisane powyżej. Należy
jednak być pewnym, że prędzej niż później spotkamy się w realnej, a nie wirtualnej rzeczywistości, że
będzie można zorganizować szkolenia face to face, a nawet spotkanie integracyjne.
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