
Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości dla zdających
egzamin adwokacki i radcowski 

w dniach 23-26 czerwca 2020 roku
Ministerstwo Sprawiedliwości  informuje osoby zdające egzaminy adwokacki  i  radcowski  
w terminie dodatkowym, czyli w czerwcu br., wyznaczone początkowo na 24-27 marca 2020
r.  i  przełożone  z  powodu  epidemii  koronawirusa,  że  w  czasie  czerwcowych  egzaminów
zadania  będą rozwiązywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w pierwotnym
terminie egzaminów.

Zdający,  którzy  przygotowywali  się  pierwotnie  do  egzaminów  w marcu  br.,  nie  powinni
odczuwać  negatywnych  skutków  związanych  z  ogłoszonym  stanem  epidemii  w  kraju  
i przesunięciem terminu egzaminów. Dlatego będą zdawać to, co było przedmiotem ich nauki
podczas aplikacji. 

Przewodniczący  zespołów  do  przygotowania  zadań  na  egzaminy  radcowski  i  adwokacki
podają  do  wiadomości,  że  podczas  czerwcowych  egzaminów  przy  rozwiązywaniu  zadań
stosowany  będzie  stan  prawny  obowiązujący  24-27  marca  2020  r.  Będą  to  uwzględniać
udostępniane zdającym na salach egzaminacyjnych systemy informacji prawnej.

Zadania  nie  będą  dotyczyć  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  
z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.)
ani pozostałych przepisów, wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
lub stanem epidemii, jak i innych przepisów, które weszły w życie po marcowym terminie
egzaminu.

Więcej szczegółów w ogłoszeniu na stronie BIP

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-dla-zdajacych-egzamin-adwokacki-i-radcowski-
w-terminie-dodatkowym-23-26-czerwca-2020-r
 

            Dodatkowo informujemy, że po odwołaniu terminu egzaminów w marcu br. zostały
wprowadzone szczególne, incydentalne regulacje prawne, korzystne dla osób uprawnionych
do przystąpienia do egzaminów w terminie dodatkowym, tj. uprawnienie do:

-  dodatkowego 7 - dniowego bezpłatnego urlopu szkoleniowego,

-  wykorzystania pozostałej, niewykorzystanej dotychczas części urlopu płatnego,

-   zwrotu  uiszczonej  opłaty  egzaminacyjnej  w  przypadku  odstąpienia  od  egzaminu,  bez
względu na przyczynę.

            Zgodnie z art. 31zi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,  z późn. zm.), w
2020  r.  pracownikowi,  który  złożył  w  terminie  wniosek  o  dopuszczenie  do  egzaminu
adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24-27 marca 2020 r., oraz spełnił
przesłanki  udziału  w  danym  egzaminie,  przysługuje  prawo  do  dodatkowego  urlopu
bezpłatnego,  w  wymiarze  7  dni  kalendarzowych,  na  przygotowanie  się  do  egzaminu
adwokackiego albo radcowskiego wyznaczonych w terminie dodatkowym.

            Stosownie  do  treści  art.  31zi1 powołanej  ustawy,  w   2020 r.  pracownikowi,  który
złożył  wniosek  o  dopuszczenie  do  egzaminu  adwokackiego  albo  radcowskiego,
wyznaczonych  na  dni  24–27  marca  2020  r.,  oraz  spełnił  przesłanki  udziału  w  danym
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egzaminie i wykorzystał urlop na przygotowanie do danego egzaminu w niepełnym wymiarze
30 dni kalendarzowych,  przysługuje prawo do wykorzystania pozostałej,  niewykorzystanej
dotychczas części urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia na przygotowanie się do
egzaminu adwokackiego albo radcowskiego wyznaczonych w terminie dodatkowym.

            Natomiast  osobom,  które  po  przesunięciu  terminu  egzaminu  nie  będą  mogły
przystąpić  do  egzaminu  w  terminie  dodatkowym,  przyznano  uprawnienie  do  zwrotu
uiszczonej  opłaty  egzaminacyjnej.  Stosownie  bowiem  do  treści  art.  31zi2 ww.  ustawy
kandydatowi,  który  złożył  wniosek  o  dopuszczenie  do  egzaminu  adwokackiego  albo
radcowskiego, wyznaczonych na dni 24–27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału  
w danym egzaminie, przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty w pełnej wysokości,   
w przypadku złożenia przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej nie później niż 14 dni od
dnia ogłoszenia o dodatkowym egzaminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału
w danym egzaminie wraz z wnioskiem o zwrot opłaty. Opłata podlega zwrotowi w terminie 
30 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
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