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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Otwarcie dostêpu do zawodów prawniczych w Polsce, konsekwentnie realizowane od kilku lat, po-

ci¹gnê³o za sob¹ koniecznoœæ wprowadzenia zmian w uregulowaniach prawnych zawartych w ustawach
o korporacjach prawniczych, w tym w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DzU z 2002 r.
nr 123 poz. 1059). Zmiany te dotycz¹ nie tylko zasad naboru na aplikacje prawnicze czy programu zajêæ
aplikacyjnych, ale przede wszystkim zasad odbywania egzaminów koñcowych.

Bior¹c pod uwagê to, i¿ aplikanci koñcz¹cy aplikacje w 2010 r. jako pierwszy rocznik bêd¹ zdawaæ
egzamin koñcowy na nowych zasadach, nale¿y rozstrzygn¹æ powsta³e w¹tpliwoœci.

Przede wszystkim, zgodnie z art. 362 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, w terminie do dnia 31 maja
ka¿dego roku minister sprawiedliwoœci w porozumieniu z Krajow¹ Rad¹ Radców Prawnych zamieszcza
w dzienniku o zasiêgu ogólnopolskim i w Biuletynie Informacji Publicznej og³oszenie o egzaminie rad-
cowskim, w którym podaje w szczególnoœci termin z³o¿enia wniosku o dopuszczenie do egzaminu rad-
cowskiego, zwanego dalej „wnioskiem”, w³aœciwoœæ miejscow¹ ka¿dej z komisji egzaminacyjnych i adres
jej siedziby, termin przeprowadzenia ka¿dej czêœci egzaminu radcowskiego oraz wysokoœæ op³aty za eg-
zamin radcowski.

Ponadto, na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy o radcach prawnych, nie póŸniej ni¿ dziewiêædziesi¹t dni
przed terminem egzaminu przewodnicz¹cy zespo³u podaje do publicznej wiadomoœci na stronie interne-
towej Ministerstwa Sprawiedliwoœci oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ustalony przez zespó³ wiêk-
szoœci¹ g³osów w obecnoœci wszystkich cz³onków zespo³u i zatwierdzony przez ministra sprawiedliwoœci
wykaz tytu³ów aktów prawnych wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu og³oszenia, z których
wybrane stanowi¹ podstawê opracowania pytañ testowych na egzamin radcowski.

Art. 364 wymienionej ustawy wskazuje na zasady egzaminu oraz kryteria, jakimi bêdzie kierowaæ siê
komisja egzaminacyjna przy ocenianiu prac. Zgodnie z ust. 4 tego¿ artyku³u, prawid³owoœæ odpowiedzi
ocenia siê wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu egzaminu radcowskiego. Bior¹c pod uwagê,
i¿ ust. 3 tego¿ artyku³u odnosi siê do czêœci pierwszej egzaminu, a wiêc testu, zaœ o kolejnych czêœciach
egzaminu stanowi¹ odpowiednio ustêpy od 5 do 8 tego artyku³u, nale¿y przyj¹æ, i¿ ust. 4 odnosi siê do
prawid³owoœci rozwi¹zania testu. Co wiêcej, wskazuje te¿ na to fakt, i¿ wskazane sformu³owanie „pra-
wid³owoœæ odpowiedzi” mo¿e odnosiæ siê tylko i wy³¹cznie do odpowiedzi testowych, nie zaœ do czêœci
opisowych egzaminu, polegaj¹cych na skonstruowaniu odpowiedniego pisma procesowego czy te¿ roz-
wi¹zaniu innego zadania prawnego.

W zwi¹zku z wymienionymi uregulowaniami prawnymi zawartymi w przywo³anej ustawie aplikanci
radcowscy zwrócili siê do mnie o pomoc w jednoznacznym rozstrzygniêciu powsta³ych w¹tpliwoœci.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy zosta³ ju¿ ustalony termin egzaminów radcowskiego i adwokackiego w roku 2010? Proszê o jego

wskazanie lub te¿ o wskazanie przybli¿onej jego daty, w przypadku gdyby nie zosta³a tu jeszcze podjêta
ostateczna decyzja.

Proszê tak¿e o wskazanie, jaki bêdzie stan prawny obowi¹zuj¹cy aplikantów przy zdawaniu wymie-
nionego egzaminu. Czy bêdzie to stan prawny na dzieñ zamieszczenia og³oszenia obejmuj¹cego wykaz
aktów prawnych, o czym mówi art. 36 ust. 6 ustawy o radcach prawnych, czy te¿ bêdzie to stan prawny
obowi¹zuj¹cy w dniu pisania egzaminu koñcowego, zgodnie z art. 364 ust. 4 wymienionej ustawy?

Jest to tym bardziej istotne, ¿e miêdzy dniem og³oszenia przedmiotowego wykazu aktów prawnych
a dniem egzaminu koñcowego, czyli w okresie dziewiêædziesiêciu dni, prawdopodobne jest wejœcie w ¿y-
cie aktów prawnych obszernie zmieniaj¹cych obowi¹zuj¹ce ustawy.

Proszê o pilne ustosunkowanie siê do poruszonych kwestii.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski




