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Pan

Stanisław Trociuk

Zastępca

Rzecznika Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie Rzeczniku,  

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 22 czerwca 2020 r. (VII.603.1.2020.CW) 

w sprawie treści Wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego 

z dnia 26 maja 2020 r. dotyczących organizowania i przeprowadzenia w 2020 r. egzaminów 

adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

 Konieczność przesunięcia terminu egzaminów adwokackiego i radcowskiego, 

przypadającego pierwotnie  na dni 24 – 27 marca 2020 r. została wywołana  przeszkodą 

uniemożliwiającą ich przeprowadzenie w postaci wzrastającego stanu zagrożenia 

epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 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.

W dniu 20 maja 2020 r. Minister Sprawiedliwości na podstawie art.78a 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), po 

zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych, 

wyznaczył dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i radcowskiego na dni 

23-26 czerwca 2020 r. 

Ministerstwo Sprawiedliwości dołożyło wszelkich starań, by egzaminy adwokacki 

i radcowski zostały przeprowadzone w warunkach bezpiecznych dla zdrowia, stąd wyznaczenie 
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dodatkowego terminu tych egzaminów poprzedziło uzyskanie rekomendacji Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

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 oraz przesłane przewodniczącym komisji egzaminacyjnych i dziekanom 

okręgowych rad adwokackich/rad okręgowych izb radców prawnych celem wdrożenia dla 

zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich komisji 

egzaminacyjnych. Uzyskanie ww. wytycznych dotyczących organizowania 

i przeprowadzenia w 2020 r. egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie 

dodatkowym miało na celu ochronę najwyższego dobra - życia i zdrowia oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników egzaminu i ich rodzin. 

Podnoszone przez Pana Rzecznika wątpliwości co do stosowania niektórych 

postanowień tych wytycznych nie znalazły potwierdzenia podczas egzaminów. Z informacji 

uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że podczas egzaminów 

nie wystąpił żaden przypadek wykluczenia z egzaminu zdających  z powodu naruszenia reżimu 

sanitarnego określonego w wytycznych, zaś osoby przystępujące do egzaminów, jak                        

i członkowie komisji egzaminacyjnych, nie mieli trudności w interpretacji wytycznych. 

     Z poważaniem,

Anna Dalkowska

/podpisano elektronicznie/
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