
………………..…., dnia ………………… 

 

…………………………………. 

                (imię i nazwisko) 

 

………………………………….  
                  (rok aplikacji) 

 
…………………………………. 

                     (nr APL) 
Do 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu 
 
 

OŚWIADCZENIE nr 1 
 
o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas kolokwiów pisemnych w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej 

w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu  

 

 

Na podstawie uchwały nr 84/III/2019 Prezydium Rady OIRP Poznań z dnia 22 marca 2019 r. oświadczam, że 

wybieram sposób rozwiązywania zadań podczas kolokwiów pisemnych w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej w 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu:  

 

1.  w formie odręcznej (*), 

 

2.  przy użyciu własnego sprzętu komputerowego (*). 

 

………………………………………………. 

          (data i podpis)  

* - niepotrzebne skreślić 

  

OŚWIADCZENIE nr 2** 

 

o akceptacji warunków związanych z rozwiązywaniem kolokwium przy użyciu własnego sprzętu 

komputerowego 

 

Oświadczam, że znane są mi zagrożenia, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 Uchwały, tj.: 

1) ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, 

wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadania na kolokwium przy użyciu sprzętu komputerowego; w takim 

przypadku mam prawo do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania kolokwium nie zostaje mi 

przedłużony; 

2) możliwość wystąpienia w trakcie kolokwium jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie 

z własnego sprzętu komputerowego, powodujących konieczność sporządzenia pracy zawierającej rozwiązanie zadania 

odręcznie; w przypadku tym czas trwania kolokwium nie zostaje mi przedłużony. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z wymogami technicznymi sprzętu komputerowego (dostępnymi w 

stosownej zakładce na stronie internetowej OIRP Poznań), który zamierzam wykorzystać do przygotowania rozwiązania 

zadań na kolokwiach pisemnych w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej w OIRP Poznań i przyjąłem do wiadomości, że 

przygotowanie sprzętu do prawidłowego funkcjonowania podczas kolokwium jest zależne wyłącznie ode mnie.  

Przyjąłem także do wiadomości, iż moje rozwiązania zadań na kolokwiach pisemnych będą zapisywane na 

pendrive-ach dostarczonych przez komisję egzaminacyjną (zawierających aplikację do zdawania kolokwiów pisemnych) i 

po zakończonym kolokwium będą wręczane członkom komisji, by następnie zostać wydrukowane w siedzibie OIRP Poznań 

i przedłożone egzaminatorom oceniającym prace z zakresu konkretnych kolokwiów w formie pisemnej lub elektronicznej.    
 

 

………………………………………………. 

          (data i podpis)  

 

** - wypełnia się wyłącznie w przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego   


