W dniu 11 września br. wysłane zostały do kandydatów zawiadomienia o egzaminie wstępnym na
aplikację radcowską. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje:
Egzamin odbędzie się w dniu 26 września 2020 r. o godz. 11.00 w Centrum Expo XXI, (ul. Prądzyńskiego
12/14, Warszawa), wg następującego podziału:
o Komisja Egzaminacyjna – nazwiska od „A” do „Dr” - hala nr 1, wejście „J”,
o Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – nazwiska od „Du” do „J” - hala nr 1, wejście „H”,
o Komisja Egzaminacyjna Nr 3 – nazwiska od „K” do „Kw” - hala nr 1, wejście główne,
o Komisja Egzaminacyjna Nr 4 – nazwiska od „L” do „M” - hala nr 3, wejście główne,
o Komisja Egzaminacyjna Nr 5 – nazwiska od „N” do „Ra” - hala nr 3, wejście „A”,
o Komisja Egzaminacyjna Nr 6 – nazwiska od „Rą” do „Szr” - hala nr 4,
o Komisja Egzaminacyjna Nr 7 – nazwiska od „Szu” do „Ż” -hala nr 4,
Numer komisji, do której zostali Państwo przypisani, został podany w zawiadomieniu o egzaminie.
Rejestracja zdających, poprzedzająca wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będzie
w godz. 9.45-10.45, po okazaniu dowodu tożsamości w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez
kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej. Zdający potwierdzają swoją obecność na
egzaminie, podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego długopisu.
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).
Zgodnie z art. 338 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, kandydaci podczas egzaminu wstępnego nie mogą
korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innych pomocy,
a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonu
komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda itp.), zaś naruszenie tych zakazów skutkować będzie
wykluczeniem z egzaminu, a w konsekwencji uzyskaniem wyniku negatywnego (art. 338 ust. 4 i 6 ustawy
o radcach prawnych).
Podczas egzaminu bezwzględnie obowiązują poniższe wytyczne Ministra Sprawiedliwości
i Głównego Inspektora Sanitarnego:
1) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
2) Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Stawiennictwo zdającego z naruszeniem ww. warunków stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu
i jest podstawą do wykluczenia zdającego z egzaminu.
3) Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz
przebywania osób towarzyszących.
4) Podczas egzaminu nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia
wierzchnie oraz torebki podręczne w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na
oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.
5) Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin własnych przyborów
piśmienniczych.

6) Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na
egzamin.
7) Zdający nie mogą wnosić na salę urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym
telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja kwalifikacyjna nie zapewnia
ich przechowania. W razie złamania tego zakazu ww. rzeczy będą musiały być pozostawione poza salą
egzaminacyjną bez jakiegokolwiek dozoru.
8) Organizator nie zapewnia wody pitnej. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje.
9) Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna oraz do sali
egzaminacyjnej, zdający obowiązani są do zachowania dystansu (co najmniej 1,5 m) oraz zakrycia ust
i nosa.
10) Organizator nie zapewnia środków ochrony osobistej dla zdających. Zdający mają obowiązek
zapewnienia sobie tych środków (maseczek, rękawiczek, ew. przyłbic) 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 przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść wyłącznie osoby z
zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po
zajęciu miejsc przez zdających.
12) Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji kwalifikacyjnej może poprosić
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest
wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
13) 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:
 w trakcie rozdawania i odbioru pakietów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami przez członka
Komisji kwalifikacyjnej,
 każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na sali egzaminacyjnej (np. wyjście
do toalety, czy opuszczenie sali po egzaminie).
14) Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki,
powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania, przy czym
warunkiem jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego. Przedłożenie stosownego zaświadczenia
lekarskiego winno nastąpić najpóźniej w chwili rejestracji.
15) Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po
zajęciu miejsca przy stoliku.
16) Przy wejściu na salę egzaminacyjną zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie
alkoholu, min. 60%).
17) Po zakończeniu czasu rozwiązywania testu zdający oddaje zestaw pytań testowych wraz z kartą
odpowiedzi członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych
zdających, mając zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
Prosimy o zapoznanie się za szczegółowymi wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora
Sanitarnego, udostępnionymi na stronie www.ewnar.pl oraz z planem Centrum EXPO XXI i stosowanie się
do oznaczonych stref parkowania.

