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Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację nr 6233 Pana Posła Jarosława Rzepy, otrzymaną
w dniu 24 maja 2020 r., w przedmiocie sposobu i terminu przeprowadzenia egzaminów
adwokackiego i radcowskiego w 2020 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Termin egzaminów adwokackiego i radcowskiego, wyznaczony pierwotnie na dni 24 –
27 marca 2020 r., przypadł na początek epidemii w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo
oraz zdrowie tysięcy zdających, członków komisji egzaminacyjnych, osób wsparcia
administracyjnego i technicznego oraz ich rodzin, Minister Sprawiedliwości zarządził
przesunięcie terminu tych egzaminów. Odwołanie egzaminów poprzedziło uzyskanie
rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.
Konieczność przesunięcia terminu ww. egzaminów została podjęta wobec zaistnienia
przeszkody uniemożliwiającej ich przeprowadzenie, w postaci wzrastającego stanu zagrożenia
epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zatem
zastosowanie znalazł art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, z późn. zm.) i art. 361 ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U z 2020 r. poz. 75) stanowiący, że w przypadku zaistnienia przeszkody
uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu przez komisję egzaminacyjną w terminie,
Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej lub Krajowej
Rady Radców Prawnych wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu.

Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów poprzedziło uzyskanie przez Ministra
Sprawiedliwości rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w dniu 7 maja 2020 r. oraz
wejście w życie przepisów § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 16 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 878), mocą których spod
obowiązujących zakazów i ograniczeń – w szczególności prowadzenia przez przedsiębiorców
i inne podmioty działalności polegającej na wynajmie obiektów oraz zakazu zgromadzeń
ludności – wyłączono organizację i przeprowadzanie egzaminów określonych w przepisach
odrębnych, a zatem również egzaminu adwokackiego i radcowskiego.
Odpowiadając na pytania Pana Posła uprzejmie informuję, co następuje.
1. W dniu 11 maja 2020 r. na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości została
zamieszczona informacja o planowanym dodatkowym terminie egzaminów adwokackiego
i radcowskiego w dniach 23 – 26 czerwca 2020 r. W komunikacie wskazano jednocześnie, że
przeprowadzenie egzaminów w tym terminie uzależnione jest od sytuacji epidemicznej oraz
dostępności sal, spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminu, w tym
zachowania odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnie z wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego. Opublikowanie tego komunikatu jeszcze przed formalnym
wyznaczeniem terminu egzaminów miało na celu stworzenie zarówno zdającym, jak
i organizatorom jak najlepszych warunków do przygotowań do egzaminów z maksymalnym
wyprzedzeniem czasowym.
1.1. W dniu 20 maja 2020 r. Minister Sprawiedliwości na podstawie art.78a ust. 9
ustawy – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 10 ustawy o radcach prawnych, po zasięgnięciu
opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznaczył
dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminów adwokackiego i radcowskiego na dni 23-26
czerwca 2020 r.
1.2. Informacja o wyznaczeniu terminu egzaminów została podana do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji
Publicznej, jak też przekazana organom właściwych samorządów zawodowych oraz
przewodniczącym komisji egzaminacyjnych z prośbą o zamieszczenie na stronach
internetowych właściwych okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych.
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Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 78 ust. 9 ustawy – Prawo o adwokaturze i
art. 361 ust. 10 ustawy o radcach prawnych, przewodniczący każdej komisji zawiadamia
zdających o dodatkowym terminie egzaminu listem poleconym za poświadczeniem odbioru
oraz obwieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie wyznaczonych okręgowych rad adwokackich
i okręgowych izb radców prawnych.
2.1 – 2.4. Minister Sprawiedliwości w dniu 21 maja 2020 r. wystąpił do Głównego
Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych co do zabezpieczeń i obostrzeń
w trakcie egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Uzyskane w dniu 26 maja br. wytyczne
zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-wsprawie-wytycznych-gis-dotyczacych-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-terminiedodatkowym oraz przesłane przewodniczącym komisji egzaminacyjnych i dziekanom
okręgowych rad adwokackich i rad okręgowych izb radców prawnych celem wdrożenia dla
zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich komisji
egzaminacyjnych.
Jednocześnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnych zalecono poinformowanie
zdających o treści wytycznych poprzez ich publikację na stronach internetowych ORA i OIRP,
a także zamieszczenie najistotniejszych wytycznych w zawiadomieniu o terminie egzaminu.
W wytycznych zawarto szczegółowe wskazania w zakresie obowiązujących środków
bezpieczeństwa, stosowania środków ochrony osobistej oraz aranżacji sal egzaminacyjnych.
3. Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 9 ustawy – Prawo o adwokaturze
i art. 361 ust. 10 ustawy o radcach prawnych, wystąpił do Naczelnej Rady Adwokackiej i
Krajowej Rady Radców Prawnych o wydanie opinii w przedmiocie dodatkowego terminu
przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w dniach 23 – 26 czerwca
2020 r.
W opinii z dnia 12 maja 2020 r. Naczelna Rada Adwokacka zajęła pozytywne
stanowisko co do proponowanego terminu, wskazując, że warunkiem odbycia egzaminu jest
spełnienie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.
Natomiast Krajowa Rada Radców Prawnych w opinii z dnia 13 maja 2020 r.
poinformowała, że samorząd radców prawnych jest gotowy do przeprowadzenia egzaminu,
jeżeli tylko obowiązujące przepisy oraz względy bezpieczeństwa na to pozwolą.
Przeprowadzenie egzaminu powinno nastąpić przy zachowaniu zasad szczególnej ostrożności,
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tak by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa osób zdających, jak również członków
komisji egzaminacyjnych.
Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że Minister Sprawiedliwości dokłada
wszelkich starań, by egzaminy zostały przeprowadzone w warunkach bezpiecznych dla życia
i zdrowia wszystkich uczestników.
W załączeniu uprzejmie przedstawiam wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z
dnia 26 maja 2020 r.

Z poważaniem
Anna Dalkowska

/podpisano elektronicznie/
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