
Warszawa, 26 maja 2021 r.       

Pan

Przemysław Rosati 

Prezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej

Szanowny Panie Prezesie, 

uprzejmie informuję, że w związku z pojawiającymi się sygnałami o potrzebie 

zawieszenia szkoleń dla aplikantów adwokackich w sądach powszechnych i prokuraturze 

z uwagi na brak możliwości zachowania bezpieczeństwa sanitarnego podczas pandemii, 

Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. 

W jego wyniku ustalono, że w aktualnej sytuacji nie ma podstaw do wydania decyzji 

o centralnym zawieszeniu szkoleń dla aplikantów, zarówno adwokackich jak i radcowskich, 

czy to na terenie całego kraju, czy też w ramach poszczególnych apelacji/regionów. 

Decyzja co do zmian w sposobie organizacji i terminu przeprowadzenia szkoleń 

dla aplikantów adwokackich, w tym także co do ich czasowego zawieszenia, pozostaje 

w gestii prezesów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, prokuratorów okręgowych 

oraz przedstawicieli właściwych miejscowo izb zawodów prawniczych, stosownie 

do aktualnej sytuacji epidemicznej i warunków lokalowo-kadrowych poszczególnych sądów 

i jednostek prokuratury, co znajduje swoje uzasadnienie w brzmieniu § 2 ust. 5 i 6 

Porozumienia w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w 2021 roku szkolenia 

z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury z dnia 24 listopada 2020 r. 

Powyższe stanowisko jest wynikiem szczegółowej analizy zarówno informacji 

z poszczególnych apelacji i prokuratur regionalnych dotyczących zaistnienia okoliczności 

uzasadniających wstrzymanie realizacji szkoleń dla aplikantów adwokackich, jak i bieżącej 

ogólnokrajowej sytuacji pandemicznej. Stan i sposób realizacji szkoleń w poszczególnych 

regionach jest bardzo zróżnicowany, co jest oczywiście zależne od lokalnego współczynnika 

zakażeń, ale także od wielu innych kwestii, m.in. warunków lokalowych poszczególnych 

sądów i prokuratur, ich sytuacji kadrowej, liczby aplikantów odbywających szkolenie 
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czy też możliwości odbywania szkolenia w sposób zdalny. Tym samym, również z uwagi 

na znaczącą poprawę sytuacji pandemicznej w kraju w ciągu ostatnich tygodni, 

centralne zawieszenie szkolenia ww. aplikantów wydaje się zbyt daleko idące 

oraz nieadekwatne do zaistniałych warunków. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w sytuacji, w której prezesi sądów apelacyjnych 

i okręgowych oraz prokuratorzy okręgowi, mimo trwającego stanu epidemii, 

nie podjęli decyzji o zawieszeniu realizacji szkolenia aplikantów, konieczne jest 

rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego 

zarówno przez kadry sądów i prokuratur, jak i uczestniczących w szkoleniu aplikantów, 

by nie narazić nikogo na ryzyko utraty zdrowia lub życia. 

Z poważaniem

Małgorzata Kanigowska-Wajs

Dyrektor - Sędzia
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