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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Zgodnie z nowelizacj¹ ustawy – Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych minister spra-
wiedliwoœci przej¹³ na siebie obowi¹zki zwi¹zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów ad-
wokackiego i radcowskiego. Sprawa ta by³a szeroko omawiana w kontekœcie problemu dostêpu do
zawodów prawniczych i powszechnego dostêpu do us³ug prawnych. Budzi³a wtedy wiele kontrowersji.
Nale¿a³o zatem oczekiwaæ, ¿e minister sprawiedliwoœci wywi¹¿e siê ze swojego obowi¹zku w sposób rze-
telny, tym bardziej ¿e w czasie, gdy przeprowadzanie egzaminów le¿a³o w gestii samorz¹dów, k³opotów
z nimi nie by³o. Tymczasem sta³o siê inaczej. Podczas egzaminów w 2010 r. pope³niono wiele b³êdów,
miêdzy innymi taki, ¿e osoby do nich przystêpuj¹ce by³y pozbawione mo¿liwoœci korzystania z kompu-
terów przenoœnych.

W tej sytuacji samorz¹dy adwokacki i radcowski podjê³y dzia³ania maj¹ce na celu zmianê regu³y
przeprowadzania egzaminów i unikniêcie tych b³êdów. Inicjatywa ta doprowadzi³a do tego, ¿e jeszcze
w lipcu 2010 r. minister sprawiedliwoœci zadeklarowa³, ¿e tegoroczne egzaminy adwokacki i radcowski
zostan¹ przeprowadzone z mo¿liwoœci¹ u¿ycia komputerów przez osoby zdaj¹ce. Taka obietnica pad³a
podczas spotkania w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w obecnoœci aplikantów adwokackich re-
prezentuj¹cych ka¿d¹ z okrêgowych rad adwokackich, a tak¿e w spotkaniach z przedstawicielami sa-
morz¹du radcowskiego.

Pan Minister, staraj¹c siê wywi¹zaæ z tej obietnicy, w dniu 30 marca 2011 r. na stronach interneto-
wych Ministerstwa Sprawiedliwoœci zamieœci³ komunikat wskazuj¹cy warunki, na jakich przystêpuj¹cy
do egzaminu mo¿e korzystaæ z komputera. Z jego treœci wynika, ¿e warunkiem koniecznym jest korzy-
stanie z programu blokuj¹cego, który zostanie dostarczony zdaj¹cemu w dniu egzaminu. Jednoczeœnie
zosta³a za³¹czona wersja testowa takiego programu do komputerów z systemem operacyjnym Windows.

Do dnia dzisiejszego jest to jedyna wersja tego programu. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e ministerstwo
nie przygotowa³o wersji blokuj¹cej dla posiadaczy komputerów z innym systemem operacyjnym, co jest
powa¿nym b³êdem. Na polskim rynku istnieje bowiem znaczna liczba laptopów operuj¹cych na bazie
innych systemów ni¿ Windows. Dotyczy to w szczególnoœci posiadaczy komputerów popularnej marki
Apple z systemem operacyjnym Mac OS.

W zwi¹zku z tym pojawia siê pytanie: dlaczego minister sprawiedliwoœci stawia w uprzywilejowanej
pozycji posiadaczy komputerów z Windows? W obecnym stanie rzeczy osoba posiadaj¹ca komputer
z innym systemem operacyjnym bêdzie zmuszona albo do zakupu komputera z systemem operacyjnym
Windows, albo do pisania egzaminu adwokackiego w archaiczny sposób, czyli rêcznie.

Czy jest to zwyk³e niedopatrzenie ze strony ministerstwa, przejaw urzêdniczej bezmyœlnoœci, czy te¿
œwiadectwo nierzetelnego wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ przyjêtych jeszcze w lipcu 2010 r.?

W ramach konsultacji przeprowadzonych w samorz¹dach adwokackim i radcowskim zosta³a poruszo-
na ponadto kwestia przerzucania odpowiedzialnoœci za wady oprogramowania na zdaj¹cego egzamin, co
wynika z projektów rozporz¹dzeñ ministra sprawiedliwoœci. Jest ona szczególnie wa¿na i budzi obawy
zdaj¹cych, gdy¿ testowanie oprogramowania pokaza³o, ¿e jest ono wadliwe. W testach stwierdzono miê-
dzy innymi rozci¹ganie tekstu, gubienie pliku przy zmianie czcionki i inne wady. Wobec tych b³êdów mu-
szê postawiæ kolejne pytanie: czy ministerstwo zapewni wyeliminowanie wad oprogramowania systemu
blokuj¹cego, tak aby zapewniæ zdaj¹cym bezpieczne korzystanie z komputerów podczas egzaminów?

Pytania te zadajê w imieniu wielu tysiêcy aplikantów przygotowuj¹cych siê obecnie do egzaminów
zawodowych, osób, które stoj¹ przed szans¹ wykonywania zawodów zaufania publicznego i uczestni-
czenia w przysz³oœci w kszta³towaniu obrazu polskiego wymiaru sprawiedliwoœci.
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