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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI KOMISJI STAŁYCH W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW 

PRAWNYC W GDAŃSKU ZA OKRES V 2021- V 2022. 

 

Komisja ds. aplikacji – członkowie: Krzysztof Woźnica Bartosz Kędzierski, Tomasz Sadowski, 

Jarosław Niesiołowski; przewodniczący: Rafał Tołwiński 

 

W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego, Komisja zrealizowała następujące prace: 

 

I. Kodeks dobrych praktyk  

 

Komisja opracowała i przekazała propozycję wytycznych i wskazówek dla wykładowców prowadzących 

zajęcia dla aplikantów, pod nazwą Katalogu Dobrych Praktyk. 

 

II. Ankieta jakości szkolenia 

 

Zakończono prace nad wdrożeniem narzędzia do przeprowadzania ankiet wśród aplikantów - 

https://www.webankieta.pl/. Narzędzie było wykorzystywane w okresie od maja 2021 do kwietnia 2022.  

Wdrożenie narzędzia było poprzedzone przeprowadzeniem szkolenie dla pracowników Ośrodka 

szkoleniowego w maju 2021 r.  

Pierwszy raport z badania satysfakcji oraz jakości prowadzonych zajęć został przygotowany w styczniu 

2022 r. Po pierwszym roku stosowaniu webankieta.pl podjęto decyzję o zastąpieniu tego 

oprogramowania narzędziem opartym na rozwiązaniach pakietu Office. Decyzja pozwoliła 

zoptymalizować wydatki na ten cel, przy jednoczesnym kontynuowaniu projektu. Nowe formularze 

ankiet zostały udostępnione aplikantom w czerwcu 2022 r.  

Doświadczenia z wykorzystania ankiet, jako narzędzia do ewaluacji jakości zajęć prowadzonych dla 

aplikantów zostały i będą nadal wykorzystane w celu poprawy jakości zajęć na aplikacji.  

Możliwość wypełniania online anonimowych ankiet została pozytywnie przyjęta przez aplikantów. 

Wnioski płynące z uzyskanych opinii będą następnie wykorzystywane, m.in. w celu przygotowania i 

organizacji szkoleń dla wykładowców prowadzących zajęcia na aplikacji.  

 

III. Aplikanci. Spotkania. Stanowisko.  
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Komisja przeprowadziła 6 spotkań ze starostami wszystkich roczników aplikantów. Z uwagi na 

obostrzenia covidowe spotkania odbywały się zdalnie. Przedstawiciele komisji spotkali się dwukrotnie, 

z przedstawicielami każdego z roczników. Uwagi i sugestie przekazane przez starostów i przedstawicieli 

roczników posłużyły, min.: do przygotowania projektu Kodeksu Dobrych Praktyk, a także zostały 

wykorzystane przy formułowaniu treści ankiet. 

 
IV. Ślubowanie radców prawnych  

 

Przewodniczący komisji wziął udział w  przygotowaniu uroczystości ślubowania radców prawnych w 

dniu 23.09.2021r. W ramach współpracy z Kierownikiem Szkolenia Aplikantów oraz wicedziekanem 

Rady ds. Aplikacji i Doskonalenia Zawodowego  przygotowano scenariusz wydarzenia, uzgodniono 

warunki sponsoringu uroczystości przez Adic.pl, Wolters Kluwer oraz CH Beck oraz zawarto umowę z 

zespołem zapewniającym oprawę muzyczną. Po raz pierwszy w historii OIRP Gdańsk uroczystość 

ślubowania była transmitowana na żywo na kanałach You Tube oraz Facebook (streaming live).  

 

                                                                                        

Gdansk,  20 lipca 2022 r.  

 

 


