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ZASADY PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU 

dla aplikantów adwokackich 1 roku szkolenia z przedmiotów  

historia adwokatury, ustawa prawo o adwokaturze, ustawa o ustroju sądów powszechnych, 

ustawa o prokuraturze; warunki wykonywania zawodu adwokata  

oraz etyka wykonywania zawodu adwokata w dniach 4-6 marca 2020 r. 

 

 

1) Obligatoryjny sprawdzian dla aplikantów 1 roku szkolenia w terminie podstawowym 

odbędzie się z zakresu przedmiotów: historia adwokatury, ustawa prawo o adwokaturze, 

ustawa o ustroju sądów powszechnych, ustawa o prokuraturze; warunki wykonywania 

zawodu adwokata i etyka wykonywania zawodu adwokata (dalej Sprawdzian). 

 

2) Sprawdzian odbędzie się w dniach 4-6 marca 2020 r. (odpowiednio: środa-piątek), od godz. 

9.00 i będzie miał miejsce w siedzibie DSA w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9 w bud. 

A1 – zgodnie z przesłanym aplikantom przez DSA harmonogramem. 

 

3) Aplikanci, którzy nie stawią się na Sprawdzianie i nie usprawiedliwią jej w sposób 

prawidłowy, otrzymają ocenę negatywną. Negatywna ocena ze Sprawdzianu powoduje 

konieczność jego powtórzenia w terminie poprawkowym. 

 

4) Zgodnie z treścią § 19 ust. 5 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej - od decyzji 

Komisji o wyniku kolokwium lub sprawdzianu, kolokwium poprawkowego lub sprawdzianu 

ODWOŁANIE NIE PRZYSŁUGUJE. 
 

5) Komisja zostanie podzielona na 14 grup egzaminacyjnych, z czego każda z nich będzie 

miała do przeegzaminowania 1 grupę szkoleniową aplikantów adwokackich 1 roku 

szkolenia. Stąd nie ma możliwości zmiany terminu Sprawdzianu dla poszczególnych grup 

szkoleniowych 1 roku aplikacji czy też indywidualnych aplikantów adwokackich. 

 

6) Sprawdzian odbędzie się w formie ustnej i będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na 

pytania i rozwiązaniu kazusów, które będą znajdowały się w wylosowanym zestawie pytań i 

kazusów. 

 

7) Do sprawdzianu aplikanci przystępują w grupach 3-osobowych. 

 

8) Aplikanci będą losowali 1 z 40 do wyboru zestawów pytań i kazusów.  

 

9) Jeden zestaw do wylosowania będzie zawierał 1 kazus z zakresu zasad etyki adwokackiej 

oraz 3 pytania z zakresu z zakresu przedmiotów historia adwokatury, ustawa prawo               

o adwokaturze, ustawa o ustroju sądów powszechnych, ustawa o prokuraturze oraz warunki 

wykonywania zawodu adwokata. 

 

10) Do konstrukcji zestawów egzaminacyjnych zostały wykorzystane kazusy i pytania 

pochodzące z zakładki BAZA WIEDZY z systemu E-Dziennik. Materiał egzaminacyjny       

w postaci pięciu Działów zostanie wysłany zarówno do aplikantów, egzaminatorów, jak         

i wykładowców prowadzących zajęcia szkoleniowe z aplikantami adwokackimi 1 roku 

szkolenia. 
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11) Po wylosowaniu zestawu aplikant będzie miał 5 minut na przygotowanie swojej odpowiedzi. 

Na udzielenie odpowiedzi aplikant będzie miał do 20 minut. 

 

12) Przy rozwiązywaniu kazusu z zakresu Zasad Etyki Adwokackiej aplikant będzie mógł 

skorzystać ze Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata. W pozostałym zakresie 

aplikant nie może korzystać z żadnych aktów prawnych. 

 

13) Ze Sprawdzianu aplikant może uzyskać ocenę pozytywną - dostateczna [3], dobra [4], 

bardzo dobra [5], celująca [6] lub negatywną - niedostateczna [2]. 

 

14) Ocena ze sprawdzianu jest ogłaszana (trzem) aplikantom niezwłocznie zaraz po naradzie 

Komisji Egzaminacyjnej. 

 

15) Przypomina się, iż zgodnie z treścią § 19 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji 

adwokackiej – warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest wcześniejsze zaliczenie 

obligatoryjnego sprawdzianu   z prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o adwokaturze, 

historii samorządu adwokackiego, warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego 

zawodu oraz innych sprawdzianów ustalonych w danym roku szkoleniowym. 

Zatem skutkiem niezaliczenia Sprawdzianu jest niedopuszczenie do kolokwium i możliwość 

niezaliczenia 1 roku szkolenia. 

 

16) Uzyskana ocena wpisywania jest do protokołu Sprawdzianu poszczególnych grup 

egzaminacyjnych. 

 

17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami będzie decydował Przewodniczący 

Komisji lub członkowie grupy egzaminacyjnej. 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych zasadach i nie podlegających kompetencji 

komisji Egzaminacyjnej zastosowanie mają przepisy Regulaminu Odbywania Aplikacji 

Adwokackiej. 
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