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Interpelacja poselska 

 

w przedmiocie sposobu i terminu przeprowadzenia egzaminu adwokackiego 

 

i radcowskiego w 2020r.

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 
1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i 
senatora (Dz.U.2018.1799 t.j. z dnia 2018.09.20), a także art. 192 ust. 1 



1.  

uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. Regulamin 30 lipca
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P.2019.1028 t.j. z dnia 2019.10.25) 
składam interpelację w przedmiocie sposobu i terminu przeprowadzenia 
egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2020r.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz 
wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terenie RP 
termin egzaminów prawniczych wyznaczonych początkowo na 24 – 27 marca 2020r. został 
odwołany. Do egzaminów w 2020r. zgłosiło się ponad 3 600 prawników.

 

W dniu 11 maja Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w komunikacie internetowym, że 
trwają prace nad wyznaczeniem dodatkowego terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego 
w 2020r. Proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości termin to 23-26 czerwca 2020r. 
Jednocześnie z komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że przeprowadzenie 
egzaminów prawniczych pod koniec czerwca 2020r. będzie uzależnione od sytuacji 
epidemicznej w kraju, a także od dostępności sal, spełniających wymogi prawidłowego 
przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnie 
z wytycznymi Głównego Inspektowa Sanitarnego. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 
zostały przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 8 maja 2020r. 

 

Proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości termin przeprowadzenia egzaminu 
adwokackiego i radcowskiego jest zatem uzależniony od względów epidemicznych i czynności 
czysto technicznych związanych z organizacją egzaminu. Zauważyć należy, że w przypadku 
egzaminów maturalnych terminy tych egzaminów zostały przez Ministerstwo Edukacji z góry 
ustalone. Tymczasem jak wynika z komunikatu z dnia 11 maja 2020r. Ministerstwo 
Sprawiedliwości jedynie poinformowało o planowanych pracach nad przeprowadzeniem 
egzaminu adwokackiego i radcowskiego. 

 

Egzamin zawodowy otwiera młodym prawnikom drogę do w pełni samodzielnego wykonywania 
zawodu adwokata/radcy prawnego. Brak konkretnego terminu przeprowadzenia egzaminu 
powoduje u przyszłych adwokatów i radców prawnych niepewność zarówno w zakresie 
rozpoczęcia bieżących przygotowań do egzaminu, jak i organizacji swoich planów osobistych i 
zawodowych.

 

Zgodnie z przepisem art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz.    późn. zm.) i przepisem art.36[1] ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 1513 z
o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 75), w przypadku przeszkody uniemożliwiającej 
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przeprowadzenie egzaminu przez komisję w podanym terminie, Minister Sprawiedliwości po 
zasięgnięciu opinii odpowiednio Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców 
Prawnych wyznacza dodatkowy termin egzaminu.

 

Mając powyższe na uwadze zwracam się następującymi pytaniami: 

 

 

 

Czy komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2020r. w sprawie 
dodatkowego terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2020r. należy traktować 
jako wyznaczenie przez Ministra Sprawiedliwości terminu egzaminu adwokackiego i 

 radcowskiego w 2020r. w trybie przepisów art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 
Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.    późn. zm.) i art.36[1] ust. 10 1513 z
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 75)?

 

W przypadku odpowiedzi negatywnej:

 

Kiedy Minister Sprawiedliwości wyznaczy nowy termin przeprowadzenia egzaminu 
 adwokackiego i radcowskiego w 2020r. w trybie przepisów art. 78 ust. 9 ustawy z 

dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.    późn. 1513 z
zm.) i art.36[1] ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 75)?

 

Z jakim wyprzedzeniem o ostatecznym terminie egzaminu zostaną powiadomione 
osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 
2020r.?

 

Jakie są wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego do przeprowadzenia egzaminu 
adwokackiego i radcowskiego w 2020r., w szczególności:

 

Jakie środki bezpieczeństwa będzie obowiązana zastosować osoba przystępująca 
do egzaminu?
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Czy konieczne będzie używanie przez członków komisji egzaminacyjnych oraz 
osoby zdające w trakcie egzaminu maseczek ochronnych i rękawiczek?

 

Jakie środki bezpieczeństwa są przewidziane w zakresie korzystania przez 
zdających ze wspólnych punktów dostępu do systemu informacji prawnej LEX 
podczas egzaminu? 

 

Jaka jest przewidywana maksymalna liczba osób zdających, które będą mogły 
uczestniczyć w egzaminie na jednej sali? 

 

Czy Minister Sprawiedliwości przeprowadził już konsultacje z Naczelną Radą Adwokacką 
i Krajową Izbą Radców Prawnych w zakresie terminu i możliwości organizacyjnych 
przeprowadzenia egzaminów adwokackiego i radcowskiego w dniach 23-26 czerwca 
2020r.? Jeżeli tak, to jaka była ich rekomendacja w zakresie terminu i sposobu 
przeprowadzenia egzaminu? 

 

 

 

 

 

Jarosław Rzepa

 

Poseł na Sejm RP 
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