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 Szanowny Panie Ministrze, 

 

na przestrzeni ostatnich kilku lat wielokrotnie kierowałem do Ministra 

Sprawiedliwości wystąpienia generalne1, w których wskazywałem na wątpliwości 

konstytucyjne wynikające z kształtu art. 69b ustawy z dnia 26 maja 1982 r. –  

Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1184 ze zm.; dalej: Prawo o adwokaturze).  

Zgodnie ze wskazanym przepisem, uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 

adwokackiego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów w terminie 10 lat 

od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego.  

W mojej ocenie art. 69b Prawa o adwokaturze, w zakresie w jakim uzależnia 

wygaśnięcie uprawnienia do złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów wyłącznie od 

upływu wskazanego w nim okresu czasu, tj. po upływie 10 lat od dnia doręczenia uchwały  

o pozytywnym wyniku egzaminu adwokackiego – bez uwzględnienia innych okoliczności 

istniejących po stronie wnioskującego o wpis, w szczególności zatrudnienia na 

stanowiskach wymagających posiadania kwalifikacji na poziomie stwierdzonym wynikiem 

egzaminu adwokackiego – może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia prawa 

                                                           
1 Por. wystąpienia RPO z dnia 14.04.2016 r., 7.11.2016 r. oraz 14.04.2017 r. w sprawie nr VII.561.11.2015. 

Warszawa, 21/02/2019 
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dostępu do zawodu (art. 65 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) 

oraz zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP). 

Do chwili obecnej nie otrzymałem jednak odpowiedzi ze strony Ministra 

Sprawiedliwości w przedmiotowej sprawie. Zmuszony jestem więc zauważyć, że 

nieudzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiedzi na jego wystąpienia stanowi 

naruszenie art. 15 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179; dalej: ustawa o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich), który wymaga, by każdy organ otrzymujący wystąpienie Rzecznika 

udzielał na nie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. 

Mając na względzie powyższe, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o niezwłoczne 

udzielenie odpowiedzi we wskazanym wyżej zakresie. 

 

     Z wyrazami  szacunku  

     (podpis na oryginale) 

 

 

 

 

 


