
W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie do zmiany 

terminu egzaminów na aplikacje oraz mając na względzie konieczność dokonania 

odpowiednich zmian w „Regulaminie aplikacji radcowskiej", zwracam się do Pana 

Prezesa w przedmiotowej sprawie. 

Obowiązujące zasady dotyczące naboru na aplikację adwokacką, radcowską 

i notarialną, w szczególności zaś ustalenie terminu organizowania egzaminu na 

przełomie czerwca i lipca oraz konieczność składania przez kandydatów odpowiednich 

dokumentów na 45 dni przez terminem tych egzaminów nie są - w moim przekonaniu -

w pełni dostosowane do organizacji roku akademickiego. W praktyce bowiem, 

z przyczyn bardzo często niezależnych od przyszłych absolwentów (np. konieczność 

zdawania na V roku studiów w sesji letniej egzaminu z przedmiotu całorocznego), 

obrona pracy magisterskiej ma miejsce pod koniec maja lub dopiero w czerwcu, a nawet 

czasem we wrześniu, co uniemożliwia automatycznie zdawanie egzaminu na aplikację 

w danym roku. W mojej ocenie dochodzi tym samym do niczym nieuzasadnionego 

różnicowania sytuacji absolwentów wydziałów prawa, ponieważ niektórzy z nich muszą 

oczekiwać około roku na możliwość zdawania egzaminu na aplikację. 

Cenną inicjatywę w tym zakresie podjął Minister Sprawiedliwości, uznając, że 

w 2008 r. nabór na aplikacje powinien odbywać się w drugiej połowie września, 
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a terminem rozpoczęcia roku szkoleniowego powinien być dzień 1 stycznia 2009 r. Jak 

słusznie jednak zauważono, zachodzi konieczność podjęcia m.in. przez Krajową Radę 

Radców Prawnych odpowiedniej uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu aplikacji 

radcowskiej''. Zgodnie bowiem z § 4 Uchwały Nr 504/VI/2006 Krajowej Izby Radców 

Prawnych z dnia 10 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu aplikacji 

radcowskiej, zajęcia szkoleniowe rozpoczynają się 1 października i kończą 30 czerwca 

następnego roku, a dla IV roku - 30 marca następnego roku. chyba, że przepisy ustawy 

o radcach prawnych stanowią inaczej. 

Niepodjęcie albo nadmierna zwłoka w podjęciu takiej uchwały może 

w sposób naruszający uzasadnione interesy absolwentów prawa uniemożliwić im 

rozpoczęcie aplikacji radcowskiej. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, 

poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o przedstawienie 

stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych w niniejszej sprawie oraz poinformowanie 

mnie o planowanym terminie ewentualnego podjęcia odpowiedniej uchwały, zmieniającej 

„Regulamin aplikacji radcowskiej''. 


