Koszalin, dnia 29.08.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
O TERMINIE I MIEJSCU
EGZAMINU NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

Komisja Egzaminacyjna ds. Aplikacji Radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na
obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie zawiadamia, że
egzamin wstępny na aplikację radcowską wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na dzień
24 września 2022 r. (sobota) – zostanie przeprowadzony w auli V Liceum Ogólnokształcącego
w Koszalinie ul. Jedności 9 w tym dniu o godzinie 11.00.
W celu przystąpienia do egzaminu należy przybyć do ww. auli najpóźniej o godz. 10.50.
Rejestracja osób o nazwiskach rozpoczynających się na litery A-M rozpoczyna się
o godz.10.30, a dla osób o nazwiskach rozpoczynających się na litery R-Z rozpoczyna się
o godz. 10.40.
Egzamin będzie trwał 150 minut, liczonych od godziny 11- tej.
Przed wejściem na salę należy okazać dowód osobisty lub paszport – w celu potwierdzenia
tożsamości.
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych
z objawami COVID-19.
Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
Stawiennictwo zdającego z naruszeniem w/w warunków stanowi zakłócenie przebiegu
egzaminu i może stanowić podstawę do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.
Podczas egzaminu nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje rzeczy osobiste
(np. odzież wierzchnią, torebki podręczne) w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (np.
na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie przyborów do pisania,
organizator nie zapewnia przyborów i każdy zdający winien je sobie zapewnić we własnym
zakresie i na własny użytek.
Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej
na egzamin.
Zdający nie mogą wnosić na salę urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji,
w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja
Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.
Podczas rejestracji zdający okazują dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający
jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrowanej, po czym
zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na liście obecności,
korzystając z własnego przyboru do pisania. Następnie zdający dokonują losowania stolika
egzaminacyjnego w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego
z innymi kopertami zawierającymi numer stolika, aniżeli wylosowana.
Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający dokonują dezynfekcji rąk.
Losowanie przez zdających na sali egzaminacyjnej kopert z numerem kodu odbywa się
w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami
aniżeli wylosowana.
Po zakończeniu czasu rozwiązywania testu zdający oddaje zestaw pytań testowych wraz z kartą
odpowiedzi członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m
od innych zdających.
Informuję również, że na sali egzaminacyjnej podczas egzaminu wstępnego zakazane
jest posiadanie i korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych, w tym tekstów aktów
prawnych, komentarzy, orzecznictwa, a także telefonów komórkowych i innych urządzeń
służących komunikacji. Naruszenie tych zasad skutkować będzie wykluczeniem z egzaminu,
a w konsekwencji uzyskaniem wyniku negatywnego. Obowiązuje bezwzględny zakaz
wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych i innych urządzeń służących
komunikacji, które w razie złamania tego zakazu będą musiały być pozostawione poza salą
egzaminacyjną bez jakiegokolwiek dozoru.

Pozostałe zasady regulaminu porządkowego egzaminu wstępnego zostaną przekazane
przed jego rozpoczęciem.
Informuję także, że zgodnie z unormowaniem art. 41 k.p.a. w toku postępowania
kandydat ma obowiązek zawiadomić przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji
Radcowskiej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
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