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                                                              Informacja 

Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej 

             do przeprowadzenia Egzaminu Radcowskiego z siedzibą w Koszalinie 

 

Stosownie do treści § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 

grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz.U. 2016r. poz. 116) 

wyznaczam miejsce przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w dniach 18-21 maja 

2021r w siedzibie Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala konferencyjna nr 190, I piętro). 

Egzamin rozpoczyna się każdego dnia o godzinie 10.00.  

Rejestracja osób przystępujących do egzaminu rozpoczynać się będzie każdego dnia 

egzaminu od godziny 9.15-9.30 dla osób o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do 

K, a od godziny 9.30-9.45 dla zdających o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do Z   

i kończy się o godzinie 9.50. 

Z uwagi na przeprowadzanie egzaminu w szczególnych warunkach organizacyjnych 

wywołanych stanem epidemii Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny  

wydali w dniu 15 kwietnia 2021 r. szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji i 

przeprowadzania tegorocznego egzaminu radcowskiego, które zostały opublikowane na 

stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w  BIP oraz zamieszczone na stronie 

OIRP w Koszalinie. Ze względu na szczególną doniosłość tych wytycznych proszę o 

zapoznanie się z tymi wytycznymi i stosowanie się do nich,  dlatego w niniejszym 

zawiadomieniu zwracam jedynie uwagę na najważniejsze z nich: 

 

1) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID-19. 

2) Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli jest objęty kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. 

3) Stawiennictwo zdającego z naruszeniem ww. warunków stanowi zakłócenie przebiegu 

egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.  

4) Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej 

obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek 
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karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia  

i odebrania dziecka po karmieniu). 

5) Podczas egzaminu nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje 

rzeczy osobiste (np. okrycia wierzchnie, torebki podręczne) w obrębie swojego 

miejsca egzaminacyjnego (np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający 

kontakt dotykowy osobom trzecim. 

6) Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: 

sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, 

komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. – 

organizator nie zapewnia tych materiałów i przyborów dlatego każdy zdający winien 

je sobie zapewnić we własnym zakresie i na własny użytek. 

7) Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy 

przyniesionej na egzamin.  

8) Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną urządzeń służących do przekazu lub 

odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy 

zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania – informuję 

zatem Państwa o bezwzględnym zakazie wnoszenia telefonów komórkowych, 

smartfonów i.t.p., które w  razie złamania tego zakazu będą musiały być pozostawione 

poza salą egzaminacyjną bez jakiegokolwiek dozoru.  

9) Organizator nie zapewnia wody pitnej, kawy, herbaty ani posiłków. Zdający mogą 

przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.  

10) Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna oraz do sali 

egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają 

zakryte usta i nos maseczką –  organizator nie zapewnia środków ochrony osobistej dla 

zdających, którzy mają obowiązek zapewnienia sobie tych środków (maseczek, 

rękawiczek) na własny użytek we własnym zakresie, stosownie do powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do nakazów obowiązujących w 

przestrzeni publicznej w pomieszczeniach zamkniętych.  

11) Na teren obiektu, bezpośrednio przylegającego do sali egzaminacyjnej, mogą wejść 

wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką). Zakrywanie ust i nosa 

obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu 

miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej 

członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie 
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twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie 

co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

12) Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos: 

1) w trakcie rozdawania i odbioru materiałów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami 

przez członka Komisji Egzaminacyjnej, 

2) kiedy podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca 

obsługę informatyczną, 

3) każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na Sali 

egzaminacyjnej ( np. wyjście do toalety, korzystanie ze stanowiska z systemem 

informacji prawnej lub z drukarki), 

4) kiedy oddaje zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

13)  Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.  

14) Przy wejściu na salę egzaminacyjną, przy stanowiskach z systemem informacji 

prawnej oraz przy toaletach zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk (środek na 

bazie alkoholu, min. 60%) wraz z informacją na temat skutecznej dezynfekcji rąk oraz 

o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren sali 

egzaminacyjnej/korzystające z systemu informacji prawnej/korzystające z toalet.  

15) W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem 

informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń zostanie udostępniony  

dozownik z płynem dezynfekcyjnym, jednorazowe rękawiczki raz pojemnik na zużyte 

rękawiczki. Każdy ze zdających korzystających z tych urządzeń ma obowiązek 

zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki przed skorzystaniem z tych urządzeń. 

Zdający ma obowiązek zdezynfekować również dłonie po zdjęciu rękawiczek, po 

skorzystaniu z tych urządzeń. Rękawiczki należy usunąć do zamykanego pojemnika 

na odpady. Czynności te będą monitorowane przez członków Komisji 

Egzaminacyjnej, a osoby zapewniające obsługę informatyczną przed rozpoczęciem 

każdego dnia egzaminu oraz po jego zakończeniu dokonują dezynfekcji tego sprzętu. 

16) Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

  zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 
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 obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku każdego kontaktu bezpośredniego 

z członkami Komisji Egzaminacyjnej, osobami zapewniającymi obsługę 

informatyczną/administracyjną, wyjścia do toalety, korzystania z systemu 

informacji prawnej i oddania zadania wraz z pracą zawierającą rozwiązanie 

zadania i wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu rozwiązywania zadania, 

 niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 

17) Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym 

przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

W tym celu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej: 

1) ustala harmonogram rejestracji zdających podzielonych na mniejsze, np. 10-15 

osobowe grupy w określonych odstępach czasu, np. 15-minutowych,  

2) wyznacza oddzielne dla każdej Komisji Egzaminacyjnej miejsce rejestracji 

i wejścia na salę egzaminacyjną, 

3) wypuszcza zdających z sali po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. 

wg kolejności oddawania prac, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod 

budynkiem , 

4) instruuje zdających, by wrażeniami po każdej części egzaminu dzielili się między 

sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, 

a unikali spotkań w grupie, np. po wyjściu z sali egzaminacyjnej. 

18) Przed przystąpieniem do rejestracji zdający dokonują dezynfekcji rąk. 

19) Podczas rejestracji zdający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób 

umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby 

rejestrującej, po czym zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując 

się na liście obecności, korzystając z własnego przyboru do pisania. Następnie zdający 

dokonują losowania numeru stolika egzaminacyjnego w sposób zapewniający podczas 

losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kartkami, niż wylosowana. 

20) Losowania numeru stolika dokonuje się tylko jednorazowo - w pierwszym dniu 

egzaminu, zdający ma obowiązek zająć wylosowane miejsce. W pozostałych dniach 

egzaminu zdający zajmuje to samo miejsce.  
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21) Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co 

najmniej 1,5 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza 

pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie numeru stolika, losowanie 

koperty z numerem kodu, itp). 

22) Po zakończeniu czasu rozwiązywania zadań zdający drukuje pracę zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (np. 

według kolejności zajmowanych stolików) i oddaje zadanie wraz z pracą zawierającą 

rozwiązanie zadania członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co 

najmniej 1,5 m od innych zdających. W tym czasie pozostali zdający pozostają nadal 

przy swoich stolikach i czekają na zwolnienie miejsca przy stanowisku 

komputerowym z drukarką. 

 

Ponadto wyznaczam zdającym, chorującym na alergię lub inne schorzenia, których 

objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie termin do dnia 12 maja 2021r na 

przedstawienie stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę pod 

rygorem przyjęcia, że objawy te są objawami „ niepokojącymi”, o których mowa w pkt 5.1 

wytycznych MS i GIS z 15 kwietnia 2021r, skutkującymi odizolowaniem takiej osoby poza 

salą egzaminacyjną i zastosowaniem pkt. 1.3 wytycznych ( zakłócenie przebiegu egzaminu 

stanowiące podstawę do wykluczenia z egzaminu). 

Informuję, że po wejściu na salę zdający nie powinni opuszczać sali. Zdający 

rozwiązujący zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego przy rejestracji 

otrzymują nośniki zawierające aplikację komputerową, odrębnie na każdy dzień. Odbiór 

nośnika kwitują na liście obecności. 

      Nieobecność zdającego podczas egzaminu oraz stawienie się na egzamin po jego 

rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie. 

       W pierwszym dniu egzaminu radcowskiego- 18 maja 2021r- zdający rozwiązują zadanie 

z zakresu prawa karnego, w drugim dniu egzaminu- 19 maja 2021r zdający rozwiązują 

zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, a w trzecim dniu egzaminu- 20 maja 

2021r zdający rozwiązują zadanie z prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z 

tych zadań wynosi 360 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania zadania. W 

czwartym dniu egzaminu- 21 maja 2021r- zdający rozwiązują dwa zadania, tj. zadanie z 

zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy 

prawnego lub zasad etyki. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut, 
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liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego 

zastępcę. 

Zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie 

trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w 

czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 

minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. 

Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania 

danego dnia egzaminu radcowskiego. Uprawnienie to przysługuje zdającej karmiącej dziecko 

piersią, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży wniosek o 

przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia 

dziecka piersią. Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu radcowskiego, przysługuje także to uprawnienie, jeżeli złoży wniosek o przyznanie 

tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią 

najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu. 

Rozwiązywanie zadań następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu 

komputerowego. Niezłożenie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem 

własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego oznacza wybór 

odręcznej formy rozwiązywania zadań. 

W przypadku zdających, którzy podczas egzaminu chcą korzystać z myszek i dodatkowych 

klawiatur- na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie wyłącznie z myszek i klawiatur 

przewodowych.  

Wymogi techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania 

aplikacji egzaminacyjnej, instrukcja obsługi Aplikacji oraz jej wersja demonstracyjna zostały 

podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 

(https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-

2021-r/). 

Obowiązkiem zdających jest zapoznanie się z wszystkimi informacjami na temat działania 

Aplikacji oraz z jej wersją demonstracyjną ogłoszonymi na stronie Ministerstwa 

Sprawiedliwości. 

W razie zaistnienia jakichkolwiek problemów uniemożliwiających sporządzanie rozwiązania 

zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający może w każdym momencie 

trwania egzaminu przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas 

trwania danej części egzaminu nie ulegnie przedłużeniu.  
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Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu 

komputerowego, powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie. Zdający 

powinni też zadbać o to, aby baterie w ich komputerach były sprawne i naładowane. 

      W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdających, czy sprzęt komputerowy, na 

którym zamierzają rozwiązywać zadania, spełnia wymagania techniczne, zdający 

powinni- przed egzaminem i we własnym zakresie- skorzystać z pomocy informatyka. 

Zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowodować 

nieprawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminów, dlatego zalecane jest 

odinstalowanie zbędnych aplikacji ( w tym programów antywirusowych) na czas trwania 

egzaminu. 

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy 

zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu 

komputerowego – zgodnie z parametrami podanymi na stronie www.ms.gov.pl. jest 

obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań. 

    Zgodnie z art.364 ust. 11 ustawy o radcach prawnych, podczas egzaminu radcowskiego 

zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru 

informacji, np. telefonu komórkowego, tabletu, smartfona, smartwatcha, i-poda itp. 

Informuję, że z uwagi na wymogi epidemiologiczne  komisja nie zapewnia przechowywania 

tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzeń, 

obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania 

obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia. 

Zdający może być wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej, jeśli w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby, posiada lub 

posługuje się niedozwolonymi urządzeniami czy materiałami, pomaga innym zdającym lub w 

inny sposób zakłóca przebieg egzaminu radcowskiego. Wykluczenie stanowi podstawę do 

wydania przez komisję egzaminacyjną uchwały o negatywnym wyniku egzaminu 

radcowskiego. 

Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu radcowskiego, zdający może 

korzystać z  tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa( art. 364 ust 12 ustawy 

o radcach prawnych), przy czym dozwolone materiały (w formie papierowej) zdający 

przynosi na egzamin we własnym zakresie. Komisja nie zapewnia zdającym tych materiałów, 

zabronione jest korzystanie z materiałów przyniesionych przez innych zdających.  

Kwestie związane z kserokopiami dozwolonych materiałów regulują przepisy ustawy z dnia 4 

lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, m.in. art. 23 tej ustawy. 
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Rozstrzygnięcie wątpliwości co do możliwości korzystania z materiałów przyniesionych 

przez zdającego należy do kompetencji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. 

Jedynie dodatkowo, dla zabezpieczenia dostępu do aktów prawnych w razie potrzeby 

skorzystania z aktu prawnego, którego zdający nie posiadają przy sobie, na sali 

egzaminacyjnej będą znajdować się komputery z systemem informacji prawnej. 

Przewidywane jest jedno stanowisko ( komputer + drukarka) na ok. 5 osób zdających. 

Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz 

orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, a korzystanie z systemów 

informacji prawnej, które znajdować się będą na sali egzaminacyjnej, stanowi jedynie 

źródło uzupełniające. 

Niedopuszczalne jest posiadanie własnych materiałów, np.: notatek, opracowań, wzorów pism 

procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych 

dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych.  

 Do niniejszego zawiadomienia dołączam informację dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych. 

Informuję też, że zgodnie z art. 41 k.p.a. po złożeniu wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu radcowskiego osoby przystępujące do egzaminu radcowskiego mają obowiązek 

zawiadomić Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę o każdej zmianie 

swego adresu, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym 

adresem ma skutek prawny. 

 

 

  

        

                                                                           Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej 

                                                                                             SSA Agnieszka Sołtyka 

 

 

 

 


