
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 
00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 49, tel.: 22/ 584-96-30, fax: 22/ 584-96-22 
www.ora-warszawa.com.pl   e-mail: ora.warszawa@adwokatura.pl 

Warszawa, dnia 28 stycznia 2022 r. 
 

ZASADY SPRAWDZIANU 
dla aplikantów adwokackich 1 roku szkolenia z zakresu 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 dniu 7 marca 2022 r. (termin podstawowy) w trybie zdalnym 
 

 
1) Obligatoryjny sprawdzian dla aplikantów 1 roku szkolenia 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) odbędzie się w terminie podstawowym w dniach 7 marca 2022 r. (poniedziałek) 
– w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM, od godz.10.00 i trwa 6 godzin. 

2) Podstawę sprawdzianu stanowi stan prawny obowiązujący w dniu przeprowadzenia sprawdzianu. 

3) Sprawdzian ma charakter obligatoryjny i polega na rozwiązaniu testu zakresu przedmiotów 
historia adwokatury, ustawa prawo o adwokaturze, ustawa o ustroju sądów powszechnych, 
ustawa o prokuraturze i napisaniu opinii z zakresu etyki adwokackiej i wykonywania zawodu na 
podstawie przygotowanego kazusu.  

4) Każdy aplikant ma obowiązek najpóźniej do godziny 16.00 w dniu przeprowadzenia sprawdzianu 
przesłać rozwiązany test i opinię na adres mailowy: dsa@ora-warszawa.com.pl 

5) Rozwiązanie zadań na sprawdzianie następuje wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu 
własnego sprzętu komputerowego. 

6) Z uwagi na fakt, iż sprawdzian ma formę zdalną i ma charakter obowiązkowy, sprawdzający 
egzaminatorzy będą zwracali uwagę na samodzielność jego wykonania. W przypadku stwierdzenia 
jej braku (np. identyczność prac w zakresie opinii), sprawdzający wystawią ocenę niedostateczną, 
co jest równoznaczne z niezaliczeniem sprawdzianu w terminie podstawowym.  

7) Aplikantka karmiąca dziecko ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania 
kolokwium, a w przypadku zdającej karmiącej więcej niż jedno dziecko – prawo do dwóch przerw 
po 45 minut każda. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu  
do czasu trwania sprawdzianu. Aby uzyskać dłuższy czas z powyższego tytułu, należy złożyć, 
Kierownikowi Szkolenia Aplikantów Adwokackich (Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich), 
wniosek zawierający prośbę o umożliwienie karmienia dziecka/ dzieci. 

8) Aplikanci z niepełnosprawnościami mają prawo do wydłużonego czasu o połowę całkowitego 
czasu trwania sprawdzianu. W tym celu należy złożyć Kierownikowi Szkolenia Aplikantów 
Adwokackich (Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich), wniosek wraz z potwierdzeniem rodzaju 
niepełnosprawności. 

9) W dniu kolokwium, o godz. 9.55 test i kazus będące przedmiotem sprawdzianu zostaną: 

a) Umieszczone na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w zakładce: 
APLIKACJA/APLIKACJA ADWOKACKA/KOLOKWIA/SPRAWDZIAN/WERYFIKACJA WIEDZY,  
tj. pod następującym adresem:  
https://www.ora-warszawa.com.pl/kolokwia-sprawdzian-weryfikacja-wiedzy/ 
 

https://www.ora-warszawa.com.pl/kolokwia-sprawdzian-weryfikacja-wiedzy/


b) Przesłany na adresy mailowe aplikantów adwokackich 1 roku szkolenia, dopuszczonych  
do udziału w sprawdzianie. 

10) Przy rozwiązywaniu kazusu z zakresu Zasad Etyki Adwokackiej i wykonywania zawodu adwokata 
aplikant będzie mógł skorzystać ze Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata.  
W pozostałym zakresie aplikant nie może korzystać z żadnych aktów prawnych ani innych 
materiałów pomocniczych. 

11) Każda praca aplikanta nadsyłana na wskazany adres mailowy powinna być podpisana, zarówno 
jako nazwa pliku i w treści pracy w jej lewym górnym rogu, imieniem nazwiskiem oraz 
oznaczona rokiem i grupą szkoleniową aplikanta, tj. np. 1A – Zuzanna Abramowicz oraz 
przesłana w formacie Word lub PDF. 

12) Prace przesłane po terminie nie będą przyjmowane do sprawdzenia. Brak pracy będzie oznaczał 
otrzymanie ze sprawdzianu oceny niedostatecznej. 

13) Forma sprawdzianu – test pisemny, składający się ze 110 pytań jednokrotnego wyboru z trzech 
możliwych odpowiedzi, w tym: 

1) 5 pytań testowych z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,  

2) 5 pytań testowych  z ustawy Prawo o prokuraturze, 

3) 10 pytań testowych z ustawy Prawa o adwokaturze, 

4) 10 pytań testowych z historii samorządu adwokackiego, 

5) i sporządzenia opinii prawnej do przedstawionego kazusu z zakresu zasad etyki adwokackiej. 

14) Aplikant ze sprawdzianu może uzyskać ocenę negatywną (niedostateczną [2]) lub pozytywną 
(dostateczną [3], dobrą [4], bardzo dobrą [5], celującą [6]). 

15) System oceniania; przy założeniu, że za dobrą odpowiedź na pytanie uzyskuje się jeden (1) punkt 
a za sporządzenie opinii prawnej (20) punktów, aplikant otrzymuje ocenę: 

1) dostateczną (3) za 30-35 uzyskanych punktów, 

2) dobrą (4) za 36 – 40 uzyskanych punktów, 

3) bardzo dobrą (5) za 41 - 45 uzyskanych punktów, 

4) celującą (6) za 46-50 uzyskanych punktów. 

5) Uzyskanie 29 punktów i mniej oznacza niezaliczenie sprawdzianu i przystąpienie  
do sprawdzianu poprawkowego. 

16) Oceny pracy aplikanta dokonują jednocześnie dwaj członkowie Komisji Egzaminacyjnej 
(sprawdzający), z których każdy wystawia swoją ocenę wyrażoną w punktach wraz z pisemnym 
uzasadnieniem.  

17) Aplikant ma prawo do uzyskania kopii ocen cząstkowych wraz z uzasadnieniem sporządzonych 
przez poszczególnych egzaminatorów na własny wniosek przesłany po ogłoszeniu wyników 
sprawdzianu na adres ogólny Działu Szkolenia Aplikantów.  

18) Aplikanci, którzy w terminie podstawowym sprawdzianu otrzymają ocenę negatywną z pracy 
pisemnej, nie złożą jej w formie elektronicznej w wyznaczonym terminie lub nie usprawiedliwią 
przyczyn nieuczestniczenia w sprawdzianie lub niezłożenia w formie elektronicznej pracy  
w terminie podstawowym - w regulaminowych terminach, (co jest równoznaczne  
z otrzymaniem oceny negatywnej w terminie podstawowym), będą zobowiązani do wzięcia 
udziału w terminie poprawkowym w dniu 21 kwietnia 2022 r. (czwartek)– zdalnie w formie 
pisemnej na zasadach analogicznych jak w terminie podstawowym. 

19) Ogłoszenie wyników kolokwium rocznego w terminie podstawowym nastąpi w dniu 4 kwietnia 



2022 r. (poniedziałek) - w formie przesłania drogą korespondencji elektronicznej skanów odpisów 
protokołów do poszczególnych grup szkoleniowych z wynikami. Identyfikacja w protokole 
zdającego oparta będzie wyłącznie o numer wpisu zdającego na listę aplikantów adwokackich. 

20) 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. 

21) Skutkiem niezaliczenia Sprawdzianu jest niedopuszczenie do kolokwium i możliwość niezaliczenia 
1 roku szkolenia. 

22) Po ogłoszeniu wyników sprawdzianu w terminie podstawowym na stronie internetowej ORA  
w Warszawie w pod adresem:  

https://www.ora-warszawa.com.pl/kolokwia-sprawdzian-weryfikacja-wiedzy/ 
zostanie opublikowany opis istotnych zagadnień autora kazusu, wskazanych do uwzględnienia 
przy sprawdzaniu rozwiązania. Realizacja wytycznych „istotnych zagadnień” nie stanowi 
ostatecznej podstawy oceny pracy. Sprawdzający dokonuje oceny pracy aplikanta z uwagi na 
wytyczne zawarte w istotnych zagadnieniach oraz m.in. z uwzględnieniem cech indywidualnych 
pracy, świadczących o jej samodzielnym sporządzeniu, prawidłowym toku myślenia, znajomości 
języka prawniczego i uwzględnienia interesu klienta. 

23) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami będzie decydował Przewodniczący Komisji 
lub członkowie grupy egzaminacyjnej. 

24) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych zasadach i nie podlegających kompetencji komisji 
Egzaminacyjnej zastosowanie mają przepisy Regulaminu Odbywania Aplikacji Adwokackiej. 

 
KIEROWNIK 

Szkolenia Aplikantów Adwokackich 
(Adw. Ewa Bojanowska) 
adw. Ewa Bojanowska 

https://www.ora-warszawa.com.pl/kolokwia-sprawdzian-weryfikacja-wiedzy/

