
 

 

UCHWAŁA Nr 954/X/2020 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 

z dnia 6 listopada 2020 r. 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczególnych zasad 

odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 

 

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 

26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców 

prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst 

jednolity uchwały Nr 192/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 czerwca 2020 r. 

w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, 

uwzględniający zmiany wprowadzone: 

1) uchwałą Nr 211/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej 

w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonych w związku z COVID-19; 

2) uchwałą Nr 212/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 listopada 2020 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w 

związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych 

w związku z COVID-19. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Załącznik do uchwały Nr 954/X/2020 

Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 6 listopada 2020 r. 

 

 

UCHWAŁA Nr 192/X/2020 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

z dnia 7 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku 

z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych 

w związku z COVID-19 

 

(TEKST JEDNOLITY1) 

 

 

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U z 2020 

r. poz. 75) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwała określa szczególne zasady odbywania aplikacji radcowskiej w związku z 

obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku 

z COVID-19. 

 

§ 2. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych 

w związku z COVID-19: 

1) wykłady konwersatoryjne i ćwiczenia objęte programem aplikacji mogą odbywać się 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej; 

2) praktyki objęte programem aplikacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków 

                                                 
1 Uwzględnia zmiany wprowadzone: 

1) uchwałą Nr 211/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19; 

2) uchwałą Nr 212/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. 
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porozumiewania się na odległość; 

3) wykłady konwersatoryjne i ćwiczenia dla danego roku aplikacji mogą odbywać się w ciągu 

nie więcej niż 2 dni w tygodniu; 

4)2 terminy kolokwiów podaje się do wiadomości aplikantów nie później niż na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem; 

5)3 kolokwia mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej; sposób przeprowadzenia kolokwium z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej określa prezydium rady okręgowej izby radców prawnych mając na względzie 

konieczność zagwarantowania samodzielności w rozwiązaniu zadania lub odpowiedzi na 

pytania przez aplikanta; 

6)3 kolokwia przeprowadza się do dnia 31 grudnia roku szkoleniowego; 

7)3 aplikant jest obowiązany do uzyskania zaliczenia zajęć do dnia 31 grudnia roku 

szkoleniowego. 

 

§ 3. 

1. W przypadku gdy z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 na obszarze działania danej okręgowej izby 

radców prawnych nie ma możliwości odbycia w trakcie I roku aplikacji w roku szkoleniowym 

2020 zajęć praktycznych określonych w porozumieniu zawartym na podstawie art. 32 ust. 3a 

ustawy o radcach prawnych, niezrealizowane zajęcia praktyczne powinny zostać odbyte 

w trakcie II roku aplikacji w roku szkoleniowym 2021. Szczegółowe zasady odbycia tych zajęć 

określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Radców 

Prawnych i Ministrem Sprawiedliwości. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, liczba dni zajęć praktycznych niezrealizowanych 

zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w ust. 1, zwiększa liczbę dni praktyk wymaganych 

zgodnie z programem aplikacji na I roku aplikacji w kancelariach radców prawnych, spółkach 

radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, liczbę dni praktyk wymaganych zgodnie 

z programem aplikacji na II roku aplikacji w roku szkoleniowym 2021 zmniejsza się o liczbę 

                                                 
2 W brzmieniu nadanym przez § 1 uchwały Nr 212/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 listopada 

2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z 

obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. 
3 Dodany przez § 1 uchwały Nr 211/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z 

obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. 
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dni zajęć praktycznych zrealizowanych w tym roku szkoleniowym, które nie zostały 

zrealizowane w trakcie I roku aplikacji w roku szkoleniowym 2020. 

 

§ 4. 

1. Znosi się obowiązek zapewnienia w ramach praktyk przez patronów lub opiekunów praktyk 

aplikantom I roku aplikacji udziału w co najmniej trzech rozprawach w ciągu pierwszych 

6 miesięcy odbywania aplikacji. 

2. W przypadku gdy z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 na obszarze działania danej okręgowej izby 

radców prawnych w roku szkoleniowym 2020 nie ma możliwości zapewnienia aplikantom 

udziału w co najmniej sześciu rozprawach, obowiązek udziału w rozprawach w odniesieniu  do 

aplikantów I i II roku powinien zostać zrealizowany odpowiednio na II i III roku aplikacji 

w roku szkoleniowym 2021. Liczba rozpraw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 

zwiększa liczbę rozpraw wymaganych zgodnie z programem aplikacji na II i III roku aplikacji 

w roku szkoleniowym 2021. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 13 marca 2020 r. 

 

 

 

 

 

                  Sekretarz 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

                          (-) 

   Elwira Szurmińska-Kamińska 

         Wiceprezes 

          Krajowej Rady Radców Prawnych 

      (-) 

      Zbigniew Tur 

 


