Egzamin Adwokacki 2020r.
Termin: 24 ÷ 27 marca 2020r.
Miejsce: - zostanie podane w późniejszym terminie
24 marca 2020r. godz. 10.00 - rozwiązywanie zadań z prawa karnego (360min)
25 marca 2020r. godz. 10.00 – rozwiązywanie zadań z prawa cywilnego lub
rodzinnego (360min)
26 marca 2020r. godz. 10.00 – rozwiązywanie zadań z zakresu prawa
gospodarczego (360 min)
27 marca 2020r. godz. 10.00 - rozwiązywanie zadań z zakresu prawa
administracyjnego i zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki
(480 min)

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy składać w terminie:
- do dnia 08 lutego 2020r. - przez
w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze

osoby,

o

których

mowa

- w terminie do dnia 03 marca 2020r. - przez osoby, które odbyły aplikację adwokacką.
Opłata egzaminacyjna wynosi 2.080 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych)
Opłatę
należy
uiścić
na
rachunek
Ministerstwa
Sprawiedliwości
(Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim
o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego - opłata
za egzamin adwokacki w 2020".
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy dołączyć:
I.
w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką:
1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej,
2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki.
3. Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 i art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. – Dz.Urz.UE L z 2016 r. nr 119/1 )

– druk do pobrania
II.
w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo
o adwokaturze odpowiednio:
1. kwestionariusz osobowy,
2. życiorys, (w formie literackiej) własnoręcznie podpisany
3. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów
prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa
w art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, na stanowiskach referendarza

sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego,
a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale
Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale
Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały
zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające
zakres ich obowiązków (art. 78a ust. 4 pkt 5 ustawy Poa)
6. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o
pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio
związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w
kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej,
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo
o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej,
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów
władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio
związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
8. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty
zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy
publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających
wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw,
rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
9. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego,
prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
10. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
11. oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości
z dnia 17.12.2013r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 112)
12. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki,
13. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
14. Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 i art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. – Dz.Urz.UE L z 2016 r. nr 119/1)
– druk do pobrania

Informacja dla osób niepełnosprawnych
Stosownie do treści
§ 9 ust. 3
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz.U. z 2016
poz. 112) czas trwania każdej części egzaminu adwokackiego zostaje wydłużony o połowę
w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną.
Zdający będący osobą niepełnosprawną wraz z wnioskiem o dopuszczenie
do egzaminu adwokackiego obowiązany jest złożyć:
1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w okresie
przeprowadzania egzaminu;
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności
w wykonywaniu w toku egzaminu adwokackiego czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu
komputerowego,
c) obsługa sprzętu komputerowego
- wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter
niepełnosprawności;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których
mowa w pkt 1 i 2.

Informacja dla zdających karmiących dziecko piersią
Stosownie do treści
§ 9 ust. 5
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz.U. z 2016
poz. 112)
- Zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie
trwania każdego dnia egzaminu adwokackiego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w
czasie trwania każdego dnia egzaminu adwokackiego ma prawo do dwóch przerw, po 45
min. Każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie.
Wykorzystanie przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania
danego dnia egzaminu adwokackiego.
- uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje zdającej karmiącej dziecko piersią, która
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złoży wniosek o przyznanie
tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia piersią.
- Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu
adwokackiego, przysługuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, jeżeli złoży wniosek o
przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia
dziecka piersią najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu adwokackiego.

