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RADY OKREGOWEJ IZBY RADCOW PRAWNYCH W SZCZECINIE
z dnia 29 wrze6nia 2OlO r.

w sprawie przyjqcia stanowiska co do planu szkolenia dla aplikant6w I roku

Na podstawie $ 2 ust '  2 Regulaminu dzialalnosci samorzqdu radc6w prawnych ijego organ6w stanowiqcego zalqcznik do Uchwaly Nr 34lvl r/2oo| Krajowej Rady Radc6wPrawnych z dnia 26 wrze6nia 2008 r, w sprawie uchwalenia Regulaminu dzialalnoScisamorzqdu radc6w prawnych i jego organ6w (t j .  ogtoszony uchwalq Nr 404/vrr/2oog
Prezydium Krajowej Rady Radc6w Prawnych z dnia 17 l istopada 200g r. w sprawieogloszenia jednoli tego tekstu ,,Regulaminu dzialalno6ci samorzqdu radc6w prawnych ijego organ6w", ze zmianami) Rada okrqgowej Izby Radc6w prawnych w szczecinie
uchwala, co nastqpuje:

5  1 ,
w zwiqzku ze zglaszanymi przez radc6w prawnych oraz przez aplikant6w radcowskich Iroku problemami z wykonywaniem obowiqzk6w pracown iczych w zatrudniajqcych ichkancelariach' kt6re wynikajq z du2ej iloSci zajqi szkoleniowych i praktyk przewidzianych
w planie szkolenia na 2010 r '  w miesiqcach wrzesied i pa2dziernik, Rada postanawia
przyiqc w tej sprawie stanowisko jak w zalqczniku do ninie;szej uchwary.

5 2 .
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia,
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zat'  do Uchwaly trtr . f?' . /vi lr /2oro z dn. 29.09,2010 r. Rady oIRp w szczecinie

stanowisko Rady okrqgowej rzby Radc6w prawnych w szczecinie
w sprawie zgraszanych przez radc6w prawnych oraz przez aprikant6w

radcowskich r roku problem6w z wykonywaniem obowi4zk6w pracowniczych
w zatrudniaiEcych ich kancerariach, kt6re wynikaiE z du2ejirosci zaiq6
szkoleniowych i praktyk przewidzianych w ptanie szkorenia na 2oro r.

o ksztalcie aplikacji radcowskiej i jej programie decyduje ustawodawca i Krajowa Rada
Radc6w Prawnych' Z dniem 1'01.2010 r. zacz{ obowiqzywai nowy Regulamin odbywania
aplikacii radcowskiei oraz nowy 3-letni program aplikacji, oba uchwalone przez KRRp.
Nowy program aplikacj i  wprowadzil  dwie zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie
szkolei apl ikant6w, a mianowicie: podzial szkoled na wyklady i zajqcia iwiczeniowe w
lqcznym wymiarze 240 godzin rekcyjnych (co stanowi 40 tygodni zaiqi) oraz
wprowadzenie kolokwium rocznego obejmujqcego wszystkie przedmioty z danego roku w
miejsce dotychczasowych kolokwi6w czqstkowych. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o
radcach prawnych, rok szkoleniowy zaczyna siq 1 stycznia i koilczy 31 grudnia. Regulacja
ta stanowi znaczace utrudnienie logistyczne , z uwagi na brak przerwy miedzy kofcem
jednego roku i rozpoczqciem kolejnego, w trakcie kt6rej mogloby byi przeprowadzone
kolokwium roczne idokonane zal iczenie roku.  Nadto,  zgodnie z  ar t .32 ust .  3a ustawy o
radcach prawnych, wszystkie praktyki w sqdach i prokuraturach sq przewidziane do
zreal izowania na I  roku apr ikac j i  (w rqcznym wymiarze 2o dni ) ,

Powyzsze okolicznoSci, w
ze organizacja zajqi dla

organizacyjnym.

polqczeniu z liczbq aplikant6w I
tego rocznika jest powa2nym

roku (149 os6b), powodujq,

i  trudnym przedsiqwziqciem

w nowym rozkladzie zaiqc dla aplikant6w I roku na drugq polowq roku szkoleniowego
2070 r '  nowa Rada oIRP w Szczecinie musiala przewidzie C zorganizowanie kolokwium
rocznego i kolokwium poprawkowego do 31 grudnia, uwzglqdniajqc w tej kwesti i
wytyczne KRRP' Koniecznym stalo siq ustalenie ich termin6w odpowiednio w dniach
17-79 l istopada i 73-74 grudnia. Nie istniala mozliwodi zorganizowania ich w
po2niejszych terminach, poniewa2 po przeprowadzeniu kolokwium ok.2 tygodni zajmie
sprawdzenie prac i  ogloszenie wynik6w, a z kolei kolokwium poprawkowe musi siq odbyi
w terminie miqdzy 14 dniem a miesiqcem od daty kolokwium zlo2onego z wynikiem
negatywnym. Na lezaro ta kze uwzg rqd ni i  okres r iwiqteczno- noworoczny.



Uchwalajqc mieszanq formq kolokwium rocznego, obejmujqcq zar6wno test jak irozwiqzanie zadari pisemnych z prawa cywilnego i karnego oraz czqdi ustnE, Rada mialana celu wszechstronne sprawdzenie wiedzy i umiejqtnodci nabyty ch przezaprikantdw wtrakcie I roku aplikacji oraz przygotowanie ich do regitymowania siq z tej wiedzy iumieiqtnoSci w formie zbrizonej do obowiqzujqcej na egzaminie zawodowym.

w konsekwencji  wyznaczenia korokwium rocznego na polowq ristopada, wszystkiedotychczas niezrealizowane zajqcia szkoleniowe, musialy s*q rzeczy zostai wyznaczonena miesiqce wrzesied i paidziernik. z uwagi na riczbq aprikant6w, nie byro mozriwe byzajqcia dwiczeniowe odbywari oni w jednej l4g-osobowej grupie, tak jak wykrady drategozostal i  oni podzieleni na 4 grupy 6wiczeniowe, z ktorych kazda odbywa iwiczenia winnym dniu tygodnia' r6wnolegle z wykladami. Takie zintensyfikowanie zajqi jest jednakwylqcznie wynikiem bardzo ograniczonej ilosci czasu na zrearizowanie programu aprikacjii bardzo duzej liczby aplikant6w, Nalezy przy tym podkredrii, ze Rada oIRp nie mo2ezmniejsza6 ilo6ci zajq6 przewidzianych w programie aprikacji uchwarony m przezKRRp.

zdaiqc sobie sprawe' ze aktualnie Aplikanci sq zobowiqzani uczest niczyiw zwiqkszonejifo5ci zajqi' co ma wplyw na organizacjq pracy w zatrudniajqcych ich kancerariach,Rada oIRP w szczecinie apeluje o to, by Kolezanki i Kotedzy Radcowie prawni okazarizrozumienie i  wsparcie swoim pracownikom, pamiqtajqc, ze podstawowym obowiqzkiemaplikanta jest wra.nie uczestnictwo w zajqciach i biorqc pod uwagq, ze skoiczq siq onena poczqtku l istopada br.
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