














I) KLUB SENIORA

W roku 2016 Klub Seniora kontynuował swoją działalność. Jak w roku poprzednim, Kawiarenka 
Seniora jest czynna w każdą środę w godz. od 11.00. 

W roku sprawozdawczym Klub Seniora nawiązał współpracę z Klubem Seniora przy Okręgowej 
Izbie Lekarskiej w Szczecinie oraz zorganozowal nastepujace wydarzenia: 

- zwiedzanie wystawy „Nie tylko tulipany .. . " w Muzeum Narodowym w Szczecinie;
- spotkanie z kosmetyczką;
- udział w spektaklu „Nabucco" Opery na Zamku;
- spotkania z lekarzmi różnych specjalności;
- jednodniową wycieczke do Straslundu;
- wycieczkę pt „Tajemnicze Wały Chrobrego";
- jednodniową wycieczkę „Zalew Szczeciński i Puszcza \Vkrzańska".

III. APLIKANCI I SPRAWY ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM APLIKACJI

W 2016 r. aplikację radcowską w naszej Izbie rozpoczęło 161 aplikantów, w tym: 
• na I roku (2016-2018) - 51 aplikantów. W trakcie roku zostało skreślonych 7 aplikantów

z listy, a 1 aplikant został przeniesiony do OIRP w Koszalinie. W trakcie roku na urlopie
dziekańskim przebywało 4 aplikantów. Do kolokwiów przystąpiło 39 aplikantów.

• na II roku (2015-2017) - 56 aplikantów. W trakcie roh.'l.l zostało skreślonych 6 aplikantów
z listy aplikantów, w tym 3 osoby wobec zdania egzaminu radcowskiego. W/ trakcie roku na
urlopie dziekańskim przebywało 4 aplikantów. Do kolokwiów przystąpiło 46 aplikantów.

• na III roku (2014-2016) - 54 aplikantów w tym 1 przeniesiony z OIRP w Gdańsku. Do
kolokwiów przystąpiło 54 aplikantów.

Wszyscy aplikanci odbywają aplikację 3-letnią, a rok szkoleniowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. 

Skład zespołu wykładowców nie uległ większym zmianom w stosunku do roku poprzedniego; 
kontynuowany jest również podział przedmiotów obszernych tematycznie i godzinowo na kilku 
wykładowców. Na posiedzeniu w dniu 10.12.2015 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie 
uchwaliła plany szkolenia aplikantów I roku (uchwała Nr 953/IX/2015), II roku (uchwała Nr 
954/IX/2015) i III roku (uchwała Nr 955/IX/2015). Ponadto uchwałą Nr 956/IX/2015 ustalono przepisy 
porządkowe odbywania zajęć przez aplikantów w roku szkoleniowym 2016. 

W roku szkoleniowym 2016 przeprowadzono łącznie kolokwia z 8 przedmiotów, w tym 3 kolokwia 
ustne (I rok -,,Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych", II rok - ,,Prawo spółek handlowych, prawo 
gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze", III rok - ,,Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, 
etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych") zostały 
przeprowadzone przy użyciu pytań ułożonych przez zespól powołany przez KRRP, które to pytania zostały 
podane do wiadomości aplikantów. Pozostałe kolokwia były w formie pisemnej. W dniu 2 listopada 2016 r. 
aplikanci II roku jako pierwsi w OIRP Szczecin pisali kolokwium z Prawa rodzinnego i opieku11.czego 
korzystając z komputerów wynajmowanych przez izbę. Ta fonna zdawania kolokwium spotkała się z 
akceptacją wszystkich aplikantów. OIRP w Szczecinie jest drugą izbą w kraju, w której kolokwium jest 
pisane przy użyciu komputerów. 

Zbiorcze wyniki kolokwiów przeprowadzonych w 2016 r. dla aplikantów I roku przedstawiają się 
następująco: 

KC KPC PPiUS 
OCENY 37 38 36 

(poz./ neg.) 
37/0 36/2 36/0 

W rezultacie z 39 aplikantów I roku przystępujących do kolohviów, 37 przeszło na II rok aplikacji (w 2017 
roku), a 2 osoby rozpoczęło powtarzanie I roku. Troje z aplikantów, którzy zaliczyli I rok przeniosło się do 
innych izb, a dwóch aplikantów z innych izb po zaliczeniu I roku aplikacji przeniosło się do OIRP Szczecin 
aby kontynuować aplikację na II roku w naszej izbie. 
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