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Uchwała Nr 63
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z 12 października 2004 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z ogromnym niepokojem śledzi prace
sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Proponowane w tym projekcie rozwiązania nie dają żadnych szans, aby organy
Adwokatury mogły umożliwić rozpoczęcie odbywania aplikacji adwokackiej w
2004 r. absolwentom prawa na to czekającym.

Prezydium NRA widzi konieczność przeprowadzenia konkursu na aplikację ad-
wokacką, aby zadośćuczynić oczekiwaniom społecznym oraz by wypełnić wskaza-
nia art. 75a p. o a.

Zdaniem Prezydium NRA niezbędne jest uchwalenie w jak najkrótszym czasie
przepisów zastępujących uchylone przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia
dotyczące konkursu na aplikację adwokacką. Brak tej nowelizacji w części koniecz-
nej do przeprowadzenia i realizacji konkursu powoduje nie do zaakceptowania
stan prawnej niepewności i destabilizacji.

✶

W tym samym dniu, 12 października 2004 r., prezes Naczelnej Rady Adwokac-
kiej adw. Stanisław Rymar osobiście wręczył powyższą uchwałę Prezydium NRA
Marszałkowi Sejmu.

W dniu 15 października br. Marszałek Sejmu nadał bieg legislacyjny, umożliwia-
jący szybkie uchwalenie, poselskiemu projektowi zmian w ustawie – Prawo o ad-
wokaturze z dnia 26 maja 1982 r. (druk sejmowy nr 3358).

Poniżej treść projektowanej nowelizacji:

Ustawa z dnia ...
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze

Art. 1. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r.
 Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 75a uchyla się zdanie drugie;
2) po art. 75a dodaje się art. 75b–75l w brzmieniu:

„Art. 75b. Konkurs przeprowadza się raz w roku, polega on na sprawdzeniu
wiedzy kandydatów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa
rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa finanso-
wego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa administracyjnego, postę-
powania administracyjnego wraz z postępowaniem egzekucyjnym w administra-
cji, prawa konstytucyjnego wraz z ustrojem organów ochrony prawnej, prawa eu-
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ropejskiego, ustroju adwokatury oraz etycznych zasad wykonywania zawodu ad-
wokata.

2. Konkurs organizuje okręgowa rada adwokacka.
3. Udział w konkursie jest odpłatny.
4. Opłata za udział w konkursie stanowi dochód właściwej okręgowej rady ad-

wokackiej.
Art. 75c. 1. Naczelna Rada Adwokacka każdego roku powołuje zespół do przy-

gotowania pytań na konkurs dla kandydatów na aplikantów adwokackich, zwany
dalej „zespołem”.

2. W skład zespołu wchodzi pięć osób, w tym przedstawiciel Ministra Sprawie-
dliwości oraz wyznaczony członek Naczelnej Rady Adwokackiej jako przewodni-
czący zespołu.

3. Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu oraz określa tryb pracy zespołu.
4. Obsługę administracyjno-techniczną zespołu zapewnia Naczelna Rada Ad-

wokacka.
5. Każda okręgowa rada adwokacka może zgłaszać zespołowi, za pośrednic-

twem przewodniczącego zespołu, własne propozycje pytań konkursowych.
6. Zespół przygotowuje jeden zestaw pytań w formie testu i dwa zagadnienia

prawne na część pisemną konkursu oraz zestawy pytań na część ustną konkursu.
Art. 75d. 1. Okręgowa rada adwokacka każdego roku powołuje spośród adwo-

katów będących członkami właściwej izby adwokackiej komisję konkursową do
przeprowadzenia konkursu dla kandydatów na aplikantów adwokackich, zwaną
dalej „komisją”. W skład komisji wchodzi ponadto, w zależności od liczby utwo-
rzonych zespołów konkursowych, przedstawiciel bądź przedstawiciele Ministra
Sprawiedliwości.

2. Liczba członków komisji konkursowej uzależniona jest od liczby kandydatów
dopuszczonych do konkursu.

3. Komisja przeprowadza konkurs w pięcioosobowych zespołach konkurso-
wych, w skład których wchodzi przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości oraz czte-
rech adwokatów, o których mowa w ust. 1.

Art. 75e. 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu powinno zawierać:
1) podanie o dopuszczenie do konkursu wraz z wnioskiem o wpisanie na listę

aplikantów;
2) kwestionariusz osobowy według wzoru stosowanego w sprawach pracowni-

czych;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych albo wydane

przez uczelnię i podpisane przez dziekana wydziału zaświadczenie potwierdzające
złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego i uzyskanie tytułu magi-
stra prawa;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż trzy mie-
siące przed jej złożeniem;
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6) dwa zdjęcia legitymacyjne;
7) oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i

dyscyplinarnych przeciwko kandydatowi;
8) dokument potwierdzający zameldowanie w okręgu działania izby;
9) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje przydatne do zawo-

du adwokata.
Art. 75f. 1. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych określonych w art.

75e albo nie została uiszczona opłata konkursowa, dziekan rady wzywa kandydata
listem poleconym do usunięcia braków w terminie 7 dni, w trybie art. 64 § 2 i art.
261 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Dziekan rady nie dopuszcza do konkursu kandydata, którego wniosek nie
spełnia wymogów formalnych, a braki nie zostały usunięte lub wniosek został zło-
żony po terminie.

3. O niedopuszczeniu do konkursu rada zawiadamia kandydata – za poświad-
czeniem odbioru.

4. W przypadku złożenia prawidłowego wniosku, lecz nieuiszczenia opłaty kon-
kursowej w terminie rada wydaje postanowienie o zwrocie wniosku w trybie art.
261 kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 75g. Konkurs składa się z dwóch części:
1) pisemnej, polegającej na rozwiązaniu zestawu 165 pytań w formie testu oraz

opracowaniu dwóch zagadnień prawnych;
2) ustnej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań przygotowa-

nych przez zespół.
Art. 75h. 1. Część pisemna konkursu rozpoczyna się w tym samym dniu na tere-

nie całego kraju.
2. Każde z pytań w części pisemnej konkursu zawiera trzy propozycje odpowie-

dzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź kan-
dydat otrzymuje jeden punkt.

3. Za opracowanie zagadnienia prawnego kandydat otrzymuje do 30 punktów.
4. Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia z części pisemnej kon-

kursu wynosi 225.
5. Kandydat uzyskuje pozytywną ocenę z części pisemnej konkursu w przypad-

ku uzyskania co najmniej 180 punktów.
Art. 75i. 1. Do części ustnej konkursu dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali

ocenę pozytywną z części pisemnej konkursu.
2. W części ustnej konkursu kandydat odpowiada na losowo wybrany przez sie-

bie zestaw 5 pytań. Członkowie zespołu konkursowego mogą zadawać kandyda-
tom pytania uzupełniające lub kontrolne.

3. Odpowiedź na każde pytanie z części ustnej konkursu oceniana jest indywi-
dualnie przez każdego z członków zespołu konkursowego przy zastosowaniu skali
od 0 do 5 punktów. Uzyskane w ten sposób punkty sumuje się. Maksymalna liczba
punktów możliwa do osiągnięcia z części ustnej konkursu wynosi 125.
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4. Kandydat uzyskuje pozytywną ocenę z części ustnej konkursu w przypadku
uzyskania co najmniej 100 punktów.

Art. 75j. Kandydat uzyskuje pozytywną ocenę z konkursu w przypadku otrzyma-
nia pozytywnych ocen z części pisemnej i ustnej.

2. Uzyskanie pozytywnej oceny z konkursu oznacza przyjęcie na aplikację ad-
wokacką.

Art. 75k. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy
członkowie zespołu konkursowego.

Art. 75l. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania terminu przeprowadzenia konkursu, a także treść, sposób i

termin podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przeprowadzeniu konkur-
su, uwzględniając, iż ogłoszenie powinno określać termin składania zgłoszeń oraz
wskazywać dane i dokumenty, jakie powinny zawierać zgłoszenia do konkursu
oraz informacje o wymaganych od kandydatów kwalifikacjach;

2) wysokość oraz sposób wnoszenia opłaty za udział w konkursie, z uwzględnie-
niem rzeczywistych kosztów organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz przy
przyjęciu, że opłata nie może przekroczyć równowartości minimalnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za pracę;

3) szczegółowy sposób przeprowadzenia konkursu w części pisemnej i ustnej
oraz szczegółowy zakres wiedzy podlegający sprawdzeniu w trakcie konkursu, przy
uwzględnieniu potrzeb praktyki w zawodzie adwokata;

4) tryb działania komisji konkursowych oraz zespołów konkursowych, sposób
sporządzania protokołu z przebiegu konkursu, a także termin i sposób podania do
publicznej wiadomości wyników konkursu”.
3) w art. 78 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmie-
niu:

„2. W komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin adwokacki uczestni-
czy przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości”.

Art. 2. W okręgowych izbach adwokackich, w których w 2004 r. na podstawie
dotychczasowych przepisów został przeprowadzony konkurs na aplikację adwo-
kacką, konkursu w tym roku nie przeprowadza się.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem...

Projekt zawiera uzasadnienie. Ponadto został przygotowany projekt rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania
konkursu dla kandydatów na aplikantów adwokackich.

Przygotował: Andrzej Bąkowski


