
Szczecin, 03 września 2020r.

Zawiadomienie 

Egzamin wstępnym na aplikację adwokacką  odbędzie się w dniu  26        września     2020r.   w sali
Concerto I-II-III  mieszącej się w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie przy Placu Rodła 10  (I piętro).

W  dniu  26.09.2020  r.  rejestracja  kandydatów  przed  egzaminem  wstępnym  na  aplikację
adwokacką rozpocznie się o godzinie 10.00, a     sam egzamin o godz. 11.00.   

Przypominam o obowiązku posiadania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. 

Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polski stan pandemii, egzamin wstępny na
aplikację adwokacką zostanie przeprowadzony w określonym reżimie sanitarnym.
 „Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania
i  przeprowadzania  egzaminu  wstępnego  na  aplikację  adwokacką”  –  które  są  załącznikiem  do
niniejszego pisma - zawierają informacje o zasadach i obostrzeniach sanitarnych obowiązujących na
egzaminie, są integralną częścią zawiadomienia.
Zgodnie z tymi wymogami będzie przeprowadzany egzamin na aplikację adwokacką

Na  egzamin  może  przyjść  osoba  zdrowa  bez  objawów  chorobowych  kompatybilnych
z objawami  COVID-19.  Jeśli  zdający  przebywa  w  domu  z  osobą  na  kwarantannie  lub  izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją domową nie może przyjść
na egzamin. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem ww. warunków stanowi zakłócenie przebiegu
egzaminu i jest podstawą do wykluczenia zdającego z egzaminu.

W przypadku choroby na alergię lub inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel,
katar lub łzawienie nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu (tj. do 22.09.2020r.) należy złożyć
w  siedzibie  komisji  kwalifkacyjnej  (70-207  Szczecin,  pl. St. Batorego 3  )  stosowne  zaświadczenie
lekarskie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Do wyłącznej wiadomości Przewodniczącego Komisji”.

Zgodnie  z  art.  75h  ust.  3  ustawy  Prawo  o  adwokaturze,  kandydaci  podczas  egzaminu
wstępnego nie  mogą  korzystać  z  tekstów aktów prawnych,  komentarzy,  orzecznictwa  oraz  innej
pomocy,  a  także  nie  mogą  posiadać  urządzeń  służących  do  przekazu  lub  odbioru  informacji
(np. telefonów  komórkowych,  laptopa,  palmtopa,  i-poda  itp  ),  zaś  naruszenie  tych  zakazów
skutkować będzie wykluczeniem z  egzaminu, a  w konsekwencji  uzyskaniem wyniku negatywnego
(art. 75h  ust.  4  i  6  ustawy  Prawo  o  adwokaturze).  Obowiązuje  bezwzględny  zakaz  wnoszenia
telefonów komórkowych.

W przypadku posiadania na terenie miejsca przeprowadzenia egzaminu wstępnego tego typu
urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem zdawania egzaminu
obciąża kandydata, który ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia. Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia
ich przechowywania.

Czas  na  rozwiązanie  zestawu  pytań  testowych  wynosi  150  minut  i  jest  liczony  od chwili
wskazanej  przez  Przewodniczącego Komisji  Kwalifkacyjnej  lub  jego  Zastępcę.  Egzamin  polega  na
rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi,
z których tylko jedna jest prawidłowa (wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi
tylko jednej z trzech propozycji  odpowiedzi,  a zmiana zakreślonej odpowiedzi  jest niedozwolona).
Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który z testu uzyskał co najmniej 100
punktów (każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt).

Prawidłowość  odpowiedzi  ocenia  się  według  stanu  prawnego  obowiązującego  w  dniu
egzaminu.

Prace są kodowane. Kandydat losuje kopertę zawierającą kartkę z numerem kodu. Na kartce
kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej
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stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi – numer kodu. Wypełnioną
kartkę kandydat umieszcza w kopercie, którą zakleja i oddaje Członkowi Komisji kwalifkacyjnej przed
przystąpieniem  do rozwiązywania  zestawu  pytań  testowych.  Karta  odpowiedzi  bez  prawidłowo
zamieszczonego kodu nie podlega ocenie Komisji Kwalifkacyjnej. 

Podstawą  ustalenia  wyników  egzaminu  są  odpowiedzi  zamieszczone  wyłącznie  na karcie
odpowiedzi. Zaznaczone odpowiedzi na zestawie pytań testowych, zamiast na karcie odpowiedzi, nie
będą uwzględniane.

Po  zakończeniu  egzaminu  zdający  uzyska  pokwitowanie  na  którym  będzie  widniał  tylko
wylosowany kod. W dniu egzaminu poinformuję również o terminie i sposobie podania wyników.

Nieobecność  kandydata  podczas  egzaminu  wstępnego  oraz  stawienie  się  na  egzamin
wstępny po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w
egzaminie wstępnym.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. Natomiast stosownie
do § 2 ww. przepisu,  w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.

Z poważaniem

Przewodnicząca
Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej

przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Szczecinie

SSA Beata Górska

W załączeniu:

- Załącznik do zawiadomienia z dn. 03.09.2020r. Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego 
Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu wstępnego na 
aplikację adwokacką – Warszawa, 07 sierpnia 2020r. (wyciąg)
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