
 

 

 
REGULAMIN  

INTENSYWNYCH REPETYTORIÓW DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH  
NA APLIKACJE PRAWNICZE - WRZESIEŃ 2017 

 
§ 1 

POSTAWONIENIA WSTEPNE 
 

1. Organizatorem Intensywnych Repetytoriów do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (zwanego 
dalej „Repetytoriami”) jest Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa, NIP 5270209936, KRS 010286164 (zwany dalej 
„Organizatorem”). 

2. W Repetytoriach mogą wziąć udział osoby, które dokonają prawidłowego zgłoszenia na Repetytoria, 
zgodnie z niniejszym Regulaminem (zwane dalej „Uczestnikami”). 

3. Celem Repetytoriów jest przygotowanie Uczestników do egzaminów wstępnych na wybrane aplikacje 
prawnicze (radcowską, adwokacką i notarialną).  

4. Repetytoria będą się odbywały od dnia 08.09.2017 r. do dnia 24.09.2017 r. w następujących terminach: 
8, 9 i 10 września, 
15, 16 i 17 września, 
22, 23 i 24 września. 

5. Organizator zastrzega prawo zmiany terminów zajęć w ramach Repetytoriów w celu pełniejszego 
dostosowania zajęć do potrzeb uczestników i uwzględnienia uwag prowadzących. 

6. Repetytoria będą odbywały się w trybie zajęć weekendowych w piątki w godzinach popołudniowych 
między godzina 16.30 a 21.00, w soboty i niedziele między godz. 9.00 a godz. 17.00. Szczegółowy 
harmonogram zajęć Repetytoriów zostanie przekazany uczestnikom po zamknięciu procedury rekrutacji.  

7. Repetytoria obejmują 75 godziny zajęć akademickich (godzina akademicka wynosi 45 minut). 
8. Warunkiem uruchomienia Repetytoriów jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez co najmniej 15 

uczestników.  
9. Zajęcia dla Uczestników przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje:  radcowską, 

adwokacką i notarialną odbywają się wspólnie w zakresie ustaw obowiązujących na wszystkie aplikacje. 
 

§ 2 
PROGRAM REPETYTORIÓW 

 
1. Zakres merytoryczny Repetytoriów obejmuje omówienie podczas zajęć prowadzonych w formie 

warsztatów (zwanych dalej „zajęciami”) aktów prawnych obowiązujących na egzaminie wstępnym na 
aplikację radcowską, adwokacką i notarialną w 2017 r., wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości. 
Przez „omówienie aktów prawnych” należy rozumieć wyjaśnienie najważniejszych zagadnień związanych 
z danym aktem prawnym pod kątem egzaminu wstępnego na poszczególne aplikacje, z uwzględnieniem 
możliwości czasowych przeznaczonych na dany blok zajęciowy. 

2. Podstawę opracowania programu Repetytoriów stanowią:  
a) ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin 

wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2017 r.,  
b) ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin 

wstępny na aplikację notarialną w 2017 r.  
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przesłany Uczestnikom za pośrednictwem poczty 
elektronicznej po zakończeniu rekrutacji.  

3. Uczestnicy przed rozpoczęciem poszczególnych bloków zajęć otrzymają zestawy pytań testowych 
merytorycznie związanych z zaplanowanymi zajęciami. Zestawy pytań zostaną udostępnione 
uczestnikom Repetytoriów wyłącznie w wersji elektronicznej. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przynoszenia na poszczególne zajęcia teksów aktów prawnych 
uwzględniających obowiązujący stan prawny w formie papierowej celem możliwie najefektywniejszego 
skorzystania przez Uczestników z zajęć.  

5. Wszelkie materiały szkoleniowe przekazywane przez prowadzących zajęcia będą udostępniane 
Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

6. Organizator zastrzega prawo dokonywania zmian w programie Repetytoriów w celu pełniejszego 
dostosowania zajęć do potrzeb uczestników i uwzględnienia uwag prowadzących. 

 



 

 

 
§ 3 

ZGŁOSZENIA 
 

1. Zgłoszenia na Repetytoria są przyjmowane od 14.08.2017 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
04.09.2017 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: aplikacje.prawnicze@lazarski.pl na 
przygotowanym formularzu zgłoszeniowym (zwanym dalej Formularzem). Formularz jest dostępny na 
stronie internetowej www.lazarski.pl w zakładce „Oferta/Szkolenia i kursy/Egzaminy wstępne na 
aplikacje”.  

2. Liczba miejsc na Repetytoriach jest ograniczona. 
3. O zakwalifikowaniu na Repetytoria decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Przesłanie wypełnionego Formularza w wersji elektronicznej oraz dokonanie płatności zgodnej  

z postanowieniami zawartymi w Regulaminie stanowi zawarcie wiążącej umowy między Uczestnikiem  
a Organizatorem. 

 
§ 4 

KOSZT UCZESTNICTWA 
 

1. Koszt udziału w Repetytoriach wynosi 990 zł. 
2. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia drogą elektroniczną 

przyjęcia prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. Płatności należy dokonać przelewem 
bankowym.  
 
Dane do przelewu: 
Nr rachunku: 59 2490 0005 0000 4600 8931 1920 (Alior Bank) 
Uczelnia Łazarskiego  
ul. Świeradowska 43 
02-662 Warszawa 
W tytule przelewu należy wpisać „Repetytoria na aplikacje prawnicze, imię i nazwisko uczestnika”.  
 

3. Po dokonaniu płatności należy przesłać dokument dowodu wpłaty (skan dokumentu przelewu lub 
potwierdzenie przelewu z bankowości elektronicznej) na adres e-mailowy 
aplikacje.prawnicze@lazarski.pl . 

4. Płatności za Repetytoria można dokonać wyłącznie jednorazowo. 
 

§ 5 
REZYGNACJA 

 
1. Rezygnacja z udziału w Repetytoriach po zgłoszeniu opisanym w § 3 Regulaminu jest możliwa wyłącznie 

w szczególnych przypadkach i z ważnego powodu uniemożliwiającego uczestnictwo w zajęciach na 
wniosek Uczestnika Repetytoriów. 

2. Za „ważny powód” wskazany we Wniosku uznaje się powód usprawiedliwiony wystąpieniem zdarzenia 
losowego, takiego jak:  
a) długotrwała choroba uniemożliwiająca uczestnictwo w Repetytoriach przez okres dłuższy niż 2 

tygodnie; 
b) długotrwała choroba osoby bliskiej trwająca przez okres dłuższy niż 2 tygodnie; 
c) śmierć osoby bliskiej. 

3. Przez „osobę bliską” należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej 
samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby 
pozostającej we wspólnym pożyciu). 

4. Zaistnienie ważnego powodu musi być potwierdzone dokumentacją medyczną lub odpowiednim 
dokumentem urzędowym. 

5. Wniosek powinien być skierowany do Organizatora w terminie 3 dni od dnia ustania przyczyny 
uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach. 

6. Pozytywne rozpatrzenie Wniosku nie powoduje obowiązku po stronie Organizatora do zwrotu opłaty za 
Zajęcia, w których Uczestnik brał udział. 
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§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega prawo zmiany wykładowców prowadzących zajęcia w ramach Repetytoriów 

wskazanych w udostępnionym Uczestnikom harmonogramie zajęć. 
2. Organizator zastrzega prawo odwołania Repetytoriów w przypadku niezgłoszenia się co najmniej 15 

uczestników.  
3. W przypadku odwołania Repetytoriów Organizator zwróci Uczestnikom opłatę wniesioną za Repetytoriów 

na konto bankowe, z którego Uczestnik dokonał płatności. 
 

 


