
Informacje dla zdających kolokwia pisemne na aplikacji radcowskiej związane z ich 

przeprowadzeniem w warunkach organizacyjnych wywołanych stanem epidemii.  

1. Na kolokwium może przyjść wyłącznie taki zdający, u którego nie występują  objawy 

chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. 

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem warunków określonych w pkt 1 i 2 stanowi 

zakłócenie przebiegu kolokwium i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z 

kolokwium. 

4. W pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, 

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w 

przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią  

5. Podczas kolokwiów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje 

okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca 

egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający 

kontakt dotykowy osobom trzecim. 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: 

sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw), 

własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itp. 

7. Obowiązuje zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na 

egzamin.  

8. Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w 

tym telefonów komórkowych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich 

przechowania. 

9. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski. 

10. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp 

(co najmniej 1,5 m.) oraz mają zakryte usta i nos. 

11. Na teren obiektu, bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść 

wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, 

materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa 

obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu 

miejsc przez zdających. 

12. Zdający potwierdzają swoją obecność na kolokwium, podpisując się na liście 

obecności, korzystając z własnego długopisu. 

13. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co 

najmniej 1,5 m. od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk,  

14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

 podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę 

informatyczną, 

 wychodzi do toalety, 

 korzysta ze stanowiska z drukarką celem wydrukowania pracy – w przypadku wyboru 

rozwiązywania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego 

 oddaje zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej; 



15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą 

maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia 

oddychania;  

16. Każdy ze zdających w razie skorzystania z toalety ma obowiązek zdezynfekowania 

rąk przed ponownym wejściem na salę egzaminacyjną. 

17. Po zakończeniu czasu rozwiązywania zadań zdający drukuje pracę zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej i 

oddaje zadanie członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co 

najmniej 1,5 m. od innych zdających. W tym czasie inni zdający pozostają nadal przy 

swoich stolikach i czekają na zwolnienie miejsca przy stanowisku z drukarką. 

 


