Informacja Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
Egzaminu Radcowskiego z siedzibą w Koszalinie
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi rozwiązań związanych
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS- CoV-2
uprzejmie

informuję,

że

według

informacji

nadesłanej

przez

Ministerstwo

Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych w piśmie z dnia 6 marca 2020r
na chwilę obecną brak jest podstaw prawnych do zmiany terminu egzaminów
wyznaczonych na podstawie art. 361 ust. 9 ustawy o radcach prawnych.
Trudno jest jednak przewidzieć, jaki będzie stan zagrożenia w/w wirusem za 2
tygodnie - w wyznaczonym terminie przeprowadzenia egzaminu. Nie można jednak
wykluczyć, że w przypadku zaistnienia zagrożenia wirusem na danym obszarze kraju i
wydania przez wojewodę/ wojewodów stosownych poleceń ( np. zakazu skupisk
powyżej określonej liczby osób), nie będzie możliwe przeprowadzenie egzaminów na
obszarze właściwości komisji egzaminacyjnych na obszarze objętym w/w zakazem. W
takiej sytuacji, stosownie do treści art. 361 ust. 10 ustawy o radcach prawnych, w razie
zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu przez komisję
egzaminacyjna w wyznaczonym terminie, Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu
opinii

Krajowej

Rady

Radców

Prawnych

wyznaczy

dodatkowy

termin

przeprowadzenia egzaminu przez daną komisję/ dane komisje.
Niezależnie od powyższego, jako Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia Egzaminu Radcowskiego z siedzibą w Koszalinie, uznając za
konieczne podjęcie działań profilaktycznych, zalecam wszystkim, którzy złożyli
wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, powstrzymanie się od
przebywania w miejscach stanowiących potencjalne zagrożenie zarażeniem wirusem
SARS- CoV-2 oraz dokonywanie realnej oceny swego stanu zdrowia w pierwszym i
kolejnych dniach egzaminu ( tak, by na egzamin nie zgłaszały się osoby chore).
Zalecam również, aby zaopatrzyli się Państwo na użytek własny w środki
antybakteryjne ( płyn czy żel do dezynfekcji rąk), ew. maseczki.

Zalecam

też

prowadzenie

stałego

monitoringu

stron

internetowych

Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Wojewódzkiej i
Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych właściwych ze względu na
miejsce przeprowadzenia egzaminu ( siedzibę komisji egzaminacyjnej) w celu
stosowania się do aktualnych zaleceń/ wytycznych wydawanych przez te organy.
Zalecam też prowadzenie stałego monitoringu strony internetowej Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Koszalinie, na której w razie zaistnienia takiej potrzeby
zamieszczane będą kolejne komunikaty dotyczące egzaminu radcowskiego.
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