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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zmianę formuły egzaminów studentów prawa, kandyda-

tów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników. 
Środowisko akademickie oraz prawnicze wskazuje na bezzasadność przymusu opanowywania przez adep-

tów zawodów prawniczych tekstów aktów prawnych na pamięć. Przy obecnej szybkości oraz zakresie two-
rzenia przepisów obowiązującego prawa w Polsce oraz Unii Europejskiej jest to w zasadzie niemożliwe. Ża-
den z sędziów, prokuratorów, radców prawnych, notariuszy czy badaczy prawa nigdy nie znajduje się w po-
łożeniu, w którym zmuszony jest stosować lub interpretować prawo bez możliwości sięgnięcia po jego tekst. 
Współczesne prawo jest również na tyle dynamiczne, iż często kilka miesięcy po egzaminie niektóre przepisy 
stają się zdezaktualizowane. 

Praca prawnika nie polega na odszukiwaniu w pamięci danego przepisu, podstawową umiejętnością spe-
cjalisty w tym zakresie winno być szybkie odnajdywanie właściwych przepisów i przede wszystkim umiejęt-
ność dokonywania ich dopuszczalnych interpretacji. Należy zwrócić uwagę na procentową zdawalność tego 
rodzaju egzaminów, która wykazuje bardzo wysokie wahania. W latach 2006–2010 wynosiła ona od 4,6% do 
76,1%. Świadczy to o niejednolitym poziomie trudności pytań egzaminacyjnych, odchodzącym od zasady 
egzaminu sprawiedliwego. Rokrocznie do egzaminu przystępują te same osoby, którym nie udało się zdać go 
wcześniej, dlatego nie możemy mówić tu o zróżnicowanym poziomie wiedzy przystępujących. 

Należy wskazać również liczne szczegółowe regulacje dotyczące egzaminu świadczące o nierówności 
i braku zrozumienia wobec egzaminowanych. Zasady przeprowadzania egzaminu nie uwzględniają możliwo-
ści jakiegokolwiek odstępstwa dla osób niepełnosprawnych, na przykład z ograniczeniem sprawności ręki 
czy dłoni. Limit czasu na jedno pytanie wynosi jedną minutę, często w tym czasie nie ma możliwości odczy-
tania pytania oraz trzech proponowanych do wyboru odpowiedzi. W czasie egzaminowania przystępujący nie 
ma również możliwości wymiany karty z odpowiedziami, co automatycznie nie daje możliwości poprawienia 
błędnej odpowiedzi. 

W świetle wymienionych argumentów wnoszę o zmianę formuły egzaminów studentów prawa, kandyda-
tów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników, która powinna być oparta na umiejętności 
odszukania właściwych przepisów prawa oraz ich interpretacji wraz z analizą kazusów i dostępem do bieżą-
cych aktów prawnych. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


