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o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
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Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 16 września 2008 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Sprawiedliwości i  Praw Człowieka do pierwszego czytania.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 8 października oraz 4 grudnia 

2008 r.              

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. 
 
 
       Sprawozdawca  Przewodniczący Komisji 
 
                    (-) Robert Węgrzyn                                                               (-) Ryszard Kalisz 
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Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia                  2008 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych  
oraz ustawy – Prawo o notariacie 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, 
poz. 1058, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4b: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2, 

b) uchyla się ust. 2; 

2) w art. 46 uchyla się ust. 2; 

3) w art. 58 w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 
w brzmieniu: 

„15) współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w u-
stawie.”; 

4) w art. 65 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin 
adwokacki, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 1 i 2.”; 

5) art. 66 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 66. 1. Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu ad-
wokackiego nie stosuje się do: 

1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, 

2) osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy 
lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 

3) osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub 
wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza, 

4) osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po 
dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem 
wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co 
najmniej 3 lat: 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 78, poz. 

717, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, 
Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 
75, poz. 529 i Nr 218, poz. 1592, oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664. 
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a) zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora proku-
ratorskiego, referendarza sądowego, starszego referenda-
rza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokurator-
skiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta 
sędziego, asystenta prokuratora lub 

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy praw-
nej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii 
adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, 
jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w 
art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cy-
wilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, 
z późn. zm.2)),  

5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk praw-
nych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na 
listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat: 

a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego 
referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta 
prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, 
asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub 

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy praw-
nej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii 
adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, 
jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w 
art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cy-
wilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych.  

2. Do egzaminu adwokackiego składanego przed komisją, o której 
mowa w art. 78, bez odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przy-
stąpić: 

1) doktorzy nauk prawnych, 

2) osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuż-
szym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 
egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza są-
dowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędzie-
go lub asystenta prokuratora, 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 78, poz. 

717, Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 
r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. , Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 
1417, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 80, 
poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664. 
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3) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych 
przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 
lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 
wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bez-
pośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez 
adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, ze-
spole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 
komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancela-
rii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 
komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o 
pracę lub umowy cywilnoprawnej,  

4) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych 
przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 
lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 
były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i 
wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bez-
pośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na 
rzecz tych urzędów,  

5) osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub no-
tarialny, 

6) osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, muszą spełniać wymagania 
przewidziane w art. 65 pkt 1–3. 

4. W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okresy, 
o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2–4, podlegają 
proporcjonalnemu wydłużeniu. 

5. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, w przypadku 
aplikacji sądowej pozaetatowej lub aplikacji prokuratorskiej po-
zaetatowej, zalicza się proporcjonalnie okres trwania tych aplika-
cji przyjmując, że za każdy miesiąc odbywania aplikacji zalicza 
się 1/4 miesiąca.”;  

6) uchyla się art. 67; 

7) w art. 68: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackie-
go, na listę adwokatów następuje na jej wniosek, na podstawie uchwały 
okręgowej rady adwokackiej, właściwej ze względu na miejsce odbycia 
aplikacji adwokackiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 66 
ust. 2, ze względu na miejsce zamieszkania.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, osoba ubiegająca się o wpis 
jest obowiązana dołączyć: 
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1) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opa-
trzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wnio-
sku, 

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.3)), al-
bo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, 
w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., 

3) umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obo-
wiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi za-
kres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadcze-
niem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego o-
raz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w 
przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 i 5, 

4) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora 
nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 
ust. 1 pkt 5, 

5) zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać 
będzie, że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające 
wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świad-
czeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – 
w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i 
pkt 5 lit. b.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Okręgowa rada adwokacka może odmówić wpisu na listę adwokatów 
tylko wtedy, gdy wpis narusza przepisy art. 65 pkt 1-3. Okręgowej ra-
dzie adwokackiej przysługuje prawo wglądu do akt osobowych i dys-
cyplinarnych ubiegającego się o wpis.”; 

8) art. 69 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 69. 1. Okręgowa rada adwokacka przesyła wraz z aktami osobowymi do 
Ministra Sprawiedliwości w terminie 30 dni każdą uchwałę o 
wpisie na listę adwokatów oraz każdą uchwałę o wpisie na listę 
aplikantów adwokackich. Okręgowa rada adwokacka w terminie 
30 dni zawiadamia Ministra Sprawiedliwości o każdej uchwale 
o odmowie wpisu na listę adwokatów oraz o każdej uchwale o 
odmowie wpisu na listę aplikantów adwokackich.  

2. Jeżeli zawarty w aktach osobowych wniosek o wpis nie zawiera 
wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister 
Sprawiedliwości zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi kan-
dydata do właściwej okręgowej rady adwokackiej w celu uzupeł-
nienia.”; 

9) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu: 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 

561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242. 
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„1. Wpis na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich uważa się za doko-
nany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kan-
dydata. W przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 2, bieg terminu liczy 
się wówczas od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobo-
wymi. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji admini-
stracyjnej.  

2. Decyzja Ministra Sprawiedliwości może być zaskarżona do sądu admini-
stracyjnego przez zainteresowanego lub organ samorządu adwokackiego w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. 

3. Niezwłocznie po dokonaniu wpisu na listę aplikantów adwokackich okrę-
gowa rada adwokacka wyznacza aplikantowi termin ślubowania. Przepis 
art. 5 stosuje się odpowiednio.”; 

10) w art. 71a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Adwokat może przenieść siedzibę zawodową do okręgu innej izby, z 
zastrzeżeniem ust. 2.”; 

11) w art. 75:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wpis na listę aplikantów adwokackich następuje na podstawie uchwały 
okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce złożenia 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 75c ust. 2. Uzyskanie przez kandyda-
ta pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złoże-
nia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu 2 lat od 
dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do aplikantów adwokackich oraz do postępowania o wpis na listę apli-
kantów adwokackich przepisy art. 6–8, art. 68 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz 
ust. 4 stosuje się odpowiednio.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6–9 w brzmieniu: 

„6. Okręgowa rada adwokacka podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na li-
stę aplikantów adwokackich w terminie 30 dni od dnia złożenia wnio-
sku. 

7. Od uchwały, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do prezydium 
Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
uchwały. 

8.  Od ostatecznej uchwały odmawiającej wpisu na listę aplikantów adwo-
kackich zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

9. W przypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką w 
terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów 
adwokackich lub niepodjęcia uchwały przez prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania 
zainteresowanemu służy skarga na bezczynność do sądu 
administracyjnego.”;  12) w art. 75a: 
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne do spraw 
aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości, powołane w 
drodze zarządzenia, zwane dalej „komisjami kwalifikacyjnymi”. Wła-
ściwość komisji kwalifikacyjnej obejmuje obszar właściwości jednej 
lub kilku okręgowych rad adwokackich.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Minister Sprawiedliwości, nie później niż 21 dni przed wyznaczonym 
terminem egzaminu wstępnego, może powołać na obszarze właściwości 
okręgowej rady adwokackiej więcej niż jedną komisję kwalifikacyjną 
do przeprowadzenia egzaminu, jeżeli przemawiają za tym względy or-
ganizacyjne, a w szczególności duża liczba kandydatów przystępują-
cych do egzaminu. Przepisu art. 75e ust. 5 nie stosuje się.”, 

c) ust. 3–5 otrzymują brzmienie:  

„3. Egzamin wstępny polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikan-
ta adwokackiego, zwanego dalej „kandydatem”, z zakresu: materialne-
go i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego prawa 
wykroczeń, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego 
prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospo-
darczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postę-
powania sądowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa 
konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu 
adwokackiego, radcowskiego i innych organów ochrony prawnej dzia-
łających w Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską przeprowadza 
się raz w roku w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości. 

5. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadze-
nie egzaminu wstępnego przez daną komisję kwalifikacyjną w terminie, 
o którym mowa w ust. 4, Minister Sprawiedliwości wyznacza dodat-
kowy termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego przez tę komisję 
kwalifikacyjną, o którym przewodniczący komisji kwalifikacyjnej za-
wiadamia kandydatów listem poleconym oraz obwieszcza na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie wyznaczonej okręgowej rady adwokackiej. Prze-
pisy art. 75b ust. 5 i ust. 7–11 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem 
terminu, o którym mowa w ust. 9.”; 

13) art. 75b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 75b. 1. Minister Sprawiedliwości powołuje każdego roku, w drodze za-
rządzenia, zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin 
wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich 
i radcowskich, zwany dalej „zespołem do przygotowania pytań 
testowych”. 

2. W skład zespołu do przygotowania pytań testowych wchodzi 9 
osób, w tym 5 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 
2 przedstawicieli delegowanych przez Naczelną Radę Adwokac-
ką oraz 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę 
Radców Prawnych. 
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3. Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych, wy-
znaczony przez Ministra Sprawiedliwości spośród jego przedsta-
wicieli, kieruje pracami zespołu do przygotowania pytań testo-
wych. 

4. Obsługę administracyjno-biurową zespołu do przygotowania py-
tań testowych zapewnia Minister Sprawiedliwości. 

5. Przewodniczącemu i członkom zespołu do przygotowania pytań 
testowych przysługuje wynagrodzenie. 

6. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego, 
przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych, po-
daje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Minister-
stwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o 
którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.4)), 
zwanym dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”, ustalony 
przez zespół do przygotowania pytań testowych i zatwierdzony 
przez Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, 
według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z 
których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testo-
wych na egzamin wstępny. 

7.  Zespół do przygotowania pytań testowych sporządza zestaw 150 
pytań w formie testu jednokrotnego wyboru na egzamin wstępny 
dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich wraz z 
wykazem prawidłowych odpowiedzi, w sposób uwzględniający 
konieczność ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnie-
niem. Zespół do przygotowania pytań testowych zapewnia zgod-
ność wykazu prawidłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem 
prawnym. 

8. Każda okręgowa rada adwokacka oraz rada okręgowej izby rad-
ców prawnych może zgłaszać zespołowi do przygotowania pytań 
testowych, za pośrednictwem przewodniczącego zespołu do przy-
gotowania pytań testowych, propozycje pytań testowych wraz 
z wykazem prawidłowych odpowiedzi. 

9. Sporządzony przez zespół do przygotowania pytań testowych ze-
staw pytań testowych oraz wykaz prawidłowych odpowiedzi, 
przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych prze-
kazuje Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 50 dni przed 
wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego. Minister Sprawie-
dliwości zapewnia wydrukowanie odpowiedniej liczby egzempla-
rzy zestawu pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi oraz ich 
doręczenie, wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi zgodnym 
z obowiązującym stanem prawnym na dzień egzaminu, poszcze-
gólnym komisjom kwalifikacyjnym w sposób uwzględniający 
konieczność ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnie-
niem. 

                                                 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 

240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 
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10. Członkowie zespołu do przygotowania pytań testowych są zobo-
wiązani do przedstawienia Ministrowi Sprawiedliwości pisemne-
go uzasadnienia prawidłowych odpowiedzi zgłoszonych przez 
nich pytań testowych, w przypadku zaistnienia wątpliwości doty-
czących treści pytań testowych, a w szczególności w toku proce-
dury odwoławczej od uchwały ustalającej wynik egzaminu 
wstępnego. 

11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych po-
szczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepi-
sów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.  

12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w dro-
dze rozporządzenia: 

1) tryb i sposób działania zespołu do przygotowania pytań te-
stowych, 

2) tryb i sposób ustalania wykazu tytułów aktów prawnych, o 
którym mowa w ust. 6, 

3) tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawi-
dłowych odpowiedzi, przygotowania, przechowywania oraz 
przekazywania komisjom kwalifikacyjnym zestawu pytań te-
stowych wraz z kartą odpowiedzi i wykazu prawidłowych 
odpowiedzi na egzamin wstępny,  

4) tryb i sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych 
odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym,  

5) tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej 
zespołu do przygotowania pytań testowych  

– uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego 
przeprowadzenia naboru na aplikację, w szczególności ko-
nieczność zapewnienia zgodności wykazu tytułów aktów 
prawnych z zakresem przedmiotowym egzaminu wstępnego 
oraz konieczność zabezpieczenia pytań testowych przed ich 
nieuprawnionym ujawnieniem, oraz  

6) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków ze-
społu, uwzględniając nakład ich pracy i zakres obowiązków 
oraz liczbę kandydatów. 

13. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 11, za-
pewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe trakto-
wanie wykonawców i mając na uwadze konieczność zabezpie-
czenia pytań testowych przed ich nieuprawnionym ujawnie-
niem.”; 

14) w art. 75c:  

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
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„1. W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Minister Sprawiedliwości 
zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informa-
cji Publicznej ogłoszenie o egzaminie wstępnym, w którym podaje w 
szczególności: 

1) termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępne-
go na aplikację adwokacką, zwanego dalej „zgłoszeniem”, 

2) właściwość miejscową każdej z komisji kwalifikacyjnych i adres 
jej siedziby, 

3) termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego, 

4) wysokość opłaty za egzamin wstępny, o której mowa w art. 75d 
ust. 1. 

2.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zawierać: 

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego, 

2) kwestionariusz osobowy, 

3) życiorys, 

4) oryginał albo urzędowy odpis dyplomu albo poświadczoną nota-
rialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukoń-
czenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów 
prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo za-
świadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego, 

5) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opa-
trzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgło-
szenia, 

6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny, 

7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wyda-
waniu dowodów osobistych.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zamiast oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświad-
czonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu u-
kończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej 
albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego można również 
złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie eg-
zaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów 
prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata 
jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie 
później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego oryginału albo 
urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii ory-
ginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu eg-
zaminu magisterskiego.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Zgłoszenie powinno być złożone przez kandydata najpóźniej 45 dni 
przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego do komisji kwalifikacyj-
nej. Termin do złożenia zgłoszenia nie podlega przywróceniu.”,  

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli kandydat nie uzupełni braków formalnych zgłoszenia zgodnie z 
ust. 4 lub nie spełni warunku, o którym mowa w ust. 2a, zgłoszenie po-
zostawia się bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpo-
znania przewodniczący komisji kwalifikacyjnej orzeka postanowieniem 
i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru. 
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. 
Jeżeli zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifika-
cyjnej może, nie przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić 
zaskarżone postanowienie i sprawę rozpoznać na nowo.”; 

15) w art. 75d: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kandydat uiszcza opłatę za egzamin wstępny, która stanowi dochód 
budżetu państwa.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu zgłoszenia bez 
rozpoznania, wydania decyzji odmawiającej dopuszczenia do udziału w 
egzaminie wstępnym albo złożenia nie później niż 14 dni przed termi-
nem egzaminu wstępnego pisemnego oświadczenia kandydata o odstą-
pieniu od udziału w egzaminie wstępnym, dwie trzecie uiszczonej opła-
ty podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandydata złożony przewod-
niczącemu komisji kwalifikacyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia 
tego wniosku.”;  

16) w art. 75e: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego komisji kwali-
fikacyjnej i jego zastępcę spośród swoich przedstawicieli. Podczas nie-
obecności przewodniczącego zastępca przewodniczącego jest upoważ-
niony do podejmowania jego czynności.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Komisja kwalifikacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem egza-
minu wstępnego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej kieruje jej 
pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.”, 

c) ust. 7–12 otrzymują brzmienie: 

„7. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje 
zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepi-
sach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnio-
nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 
tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 
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8. Przewodniczącemu i członkowi komisji kwalifikacyjnej niebędącemu 
pracownikiem administracji rządowej przysługuje wynagrodzenie za 
czynności związane z udziałem w komisji kwalifikacyjnej. 

9. Właściwa dla siedziby komisji kwalifikacyjnej okręgowa rada adwo-
kacka zapewnia obsługę administracyjną i techniczną działalności ko-
misji kwalifikacyjnej, w tym przeprowadzanie egzaminu wstępnego ja-
ko zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

10. Ze środków przekazanych na zadanie zlecone, o którym mowa w ust. 9, 
właściwe rady pokrywają koszty przeprowadzenia egzaminu wstępnego 
oraz wydatki związane z działalnością komisji kwalifikacyjnej. 

11. Wydatki związane z działalnością komisji kwalifikacyjnej, w tym z 
przeprowadzaniem egzaminu wstępnego, oraz wynagrodzenie prze-
wodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej pokrywane są 
z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji Ministra Spra-
wiedliwości. 

12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Ad-
wokackiej, określi w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwali-
fikacyjnej oraz powoływania i odwoływania członków komisji 
kwalifikacyjnej, 

2) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji 
kwalifikacyjnej, uwzględniając liczbę osób, które złożyły zgło-
szenie o przystąpienie do egzaminu wstępnego, zakres i nakład 
ich pracy w zorganizowaniu i w przebiegu egzaminu wstępnego 
oraz tryb wypłacania tego wynagrodzenia, 

3) szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępne-
go, w szczególności: 

a) sposób działania komisji kwalifikacyjnej, 

b) sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicz-
nej komisji kwalifikacyjnej przez okręgowe rady adwokac-
kie, w tym przekazywania środków, sprawowania nadzoru 
nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków związanych 
z tą obsługą 

– uwzględniając konieczność prawidłowego, terminowego i e-
fektywnego przeprowadzenia naboru na aplikację i przebiegu 
egzaminu wstępnego oraz zapewnienia zachowania bez-
stronności pracy komisji kwalifikacyjnej.”; 

17) w art. 75f uchyla się ust. 6; 

18) w art. 75g w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) osobą pozostającą wobec niego w stosunku osobistym innego rodzaju, który  
mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności członka komisji kwa-
lifikacyjnej.”; 

19) w art. 75h: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Nieobecność kandydata podczas egzaminu wstępnego oraz stawienie 
się na egzamin wstępny po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczy-
nę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie wstępnym.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyklucza z egzaminu wstęp-
nego kandydata, który podczas egzaminu wstępnego korzystał z pomo-
cy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urzą-
dzeniami, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał 
przebieg egzaminu wstępnego. 

5. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 4, następuje w drodze postanowie-
nia, na które nie przysługuje zażalenie. 

6. Postanowienie o wykluczeniu stanowi podstawę do wydania przez komi-
sję kwalifikacyjną uchwały o negatywnym wyniku z egzaminu wstęp-
nego.”; 

20) w art. 75i:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z ze-
stawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z któ-
rych tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat 
może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpo-
wiedzi stanowiącej integralną część testu. Za każdą prawidłową odpo-
wiedź kandydat uzyskuje 1 punkt.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego obowią-
zującego w dniu egzaminu wstępnego.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który 
uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.”, 

d) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego, po 
jego zakończeniu, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przekazuje 
właściwej okręgowej radzie adwokackiej, z czego sporządza się proto-
kół. Kopię protokołu przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przeka-
zuje Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 7 dni od dnia sporządze-
nia.”; 

21) art. 75j otrzymuje brzmienie:  

„Art. 75j. 1. Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyjna 
ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis uchwa-
ły kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości. 

2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie ogłasza 
wyniki egzaminu wstępnego.  

3. W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifika-
cyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego, kandydatowi służy 
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odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwo-
ści rozstrzyga odwołanie w drodze decyzji administracyjnej. 

4. Jeżeli w trakcie ponownego rozpoznania sprawy na skutek złożo-
nego odwołania od uchwały, o której mowa w ust. 1, zostanie 
stwierdzony błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka pisar-
ska zawarta w uchwale komisji kwalifikacyjnej, Minister Spra-
wiedliwości uchyla uchwałę i przekazuje sprawę komisji kwalifi-
kacyjnej do ponownego rozpoznania. Przepis ten nie narusza art. 
138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

5. Minister Sprawiedliwości zawiadamia o wynikach egzaminu 
wstępnego okręgowe rady adwokackie i publikuje w Biuletynie 
Informacji Publicznej imiona i nazwisko osób, które uzyskały po-
zytywny wynik z egzaminu oraz imiona ich rodziców.”; 

22) w art. 76: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Aplikacja adwokacka rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku i 
trwa trzy lata.”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Aplikanci odbywają w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z 
zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes 
Naczelnej Rady Adwokackiej zawiera co roku z Dyrektorem Krajowe-
go Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, poro-
zumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu 
działania sądownictwa powszechnego i prokuratury, w którym ustala 
się plan szkolenia mając na uwadze zarówno praktyczne, jak i teore-
tyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem funkcjonowania sądownic-
twa powszechnego i prokuratury, sposób jego odbywania i czas trwa-
nia, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.”; 

23) po art. 77 dodaje się art. 77a i 77b w brzmieniu: 

„Art. 77a. 1. Minister Sprawiedliwości powołuje każdego roku, w drodze za-
rządzenia, zespół do przygotowania zestawu pytań testowych 
oraz zadań na egzamin adwokacki, zwany dalej „zespołem”. 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) czterej adwokaci delegowani przez Naczelną Radę Adwo-
kacką,  

2) czterej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości 

– których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego 
przygotowania egzaminu adwokackiego.  

3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący lub w przypadku jego 
nieobecności zastępca, powołani przez Ministra Sprawiedliwości 
spośród osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. Obsługę administracyjno-biurową zespołu zapewnia Minister 
Sprawiedliwości. 
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5. Przewodniczącemu i członkom zespołu przysługuje wynagrodze-
nie. 

6. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu przewodniczący 
zespołu podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej ustalony przez zespół większością głosów w obecności 
wszystkich członków zespołu i zatwierdzony przez Ministra 
Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu 
prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane 
stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzamin ad-
wokacki.  

7. Na pierwszą część egzaminu adwokackiego zespół sporządza ze-
staw 100 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru na egzamin 
adwokacki wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, w sposób 
uwzględniający konieczność ich zabezpieczenia przed nieupraw-
nionym ujawnieniem. Zespół zapewnia zgodność wykazu prawi-
dłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym. 

8. Na drugą do piątej części egzaminu adwokackiego zespół sporzą-
dza zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego 
i administracyjnego. 

9. Ostateczną treść testu oraz zadań ustala zespół większością gło-
sów w obecności wszystkich członków zespołu. 

10. Każda okręgowa rada adwokacka może zgłaszać zespołowi, za 
pośrednictwem przewodniczącego zespołu, propozycje pytań te-
stowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz propo-
zycje zadań. 

11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych oraz 
zadań poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, o których 
mowa w art. 78 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.  

12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Adwokackiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i sposób działania zespołu, 

2) tryb i sposób ustalenia wykazu tytułów aktów prawnych, o 
którym mowa w ust. 6, 

3) tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawi-
dłowych odpowiedzi oraz propozycji zadań, przygotowania, 
przechowywania oraz przekazywania komisjom egzamina-
cyjnym, o których mowa w art. 78 ust. 1, zestawu pytań te-
stowych wraz z kartą odpowiedzi i wykazu prawidłowych 
odpowiedzi oraz zadań na egzamin adwokacki, 

4) tryb i sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych 
odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym,  



Liczba stron : 64  Data : 2008-12-15  Nazwa pliku : 0262-07A.NK 
VI kadencja/druk nr 953 

 

15  

5) tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej 
zespołu  

– uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego 
przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, w szczególności 
konieczność zapewnienia zgodności wykazu tytułów aktów 
prawnych z zakresem przedmiotowym egzaminu adwokac-
kiego oraz konieczność zabezpieczenia pytań i zadań przed 
ich nieuprawnionym ujawnieniem, oraz  

6) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków ze-
społu, uwzględniając nakład ich pracy i zakres obowiązków 
oraz liczbę kandydatów. 

13. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 11, za-
pewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe trakto-
wanie wykonawców i mając na uwadze konieczność zabezpie-
czenia pytań testowych oraz zadań przed ich nieuprawnionym u-
jawnieniem. 

Art. 77b. Do egzaminu adwokackiego może przystąpić osoba, która odbyła 
aplikację adwokacką i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz 
osoba, o której mowa w art. 66 ust. 2.”; 

24) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 78. 1. Egzamin adwokacki przeprowadzają komisje egzaminacyjne do 
przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, zwane dalej „komi-
sjami egzaminacyjnymi”, w składzie 8 członków, powołane na 
obszarze właściwości jednej lub kilku okręgowych rad adwokac-
kich. Przepisy art. 75a ust. 1a oraz art. 75e ust. 5 stosuje się od-
powiednio. 

2. Członków komisji egzaminacyjnych powołuje się spośród specja-
listów z dziedzin prawa objętych egzaminem, których wiedza i 
doświadczenie dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu.  

3. Do składu komisji egzaminacyjnych kandydatów na członków 
wskazują: Minister Sprawiedliwości – 4 egzaminatorów i 4 za-
stępców egzaminatorów, Naczelna Rada Adwokacka – 4 adwoka-
tów jako egzaminatorów i 4 adwokatów jako zastępców egzami-
natorów. 

4. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, komi-
sje egzaminacyjne na obszarze właściwości jednej lub kilku okrę-
gowych rad adwokackich i zastępców egzaminatorów z dziedzin 
prawa objętych egzaminem, a także wskazuje, po zasięgnięciu 
opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej i jego zastępcę.  

5. Komisja egzaminacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem 
egzaminu adwokackiego. Przewodniczący komisji egzaminacyj-
nej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 

6. Członek komisji egzaminacyjnej podlega wyłączeniu z prac ko-
misji egzaminacyjnej z przyczyn określonych w art. 75g na czas 
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przeprowadzania egzaminu adwokackiego. W przypadku ko-
nieczności wyłączenia egzaminatora z prac komisji egzaminacyj-
nej lub zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej jego udział 
w pracach komisji egzaminacyjnej, w skład komisji egzaminacyj-
nej wchodzi zastępca egzaminatora z danej dziedziny prawa. 
Niemożność udziału egzaminatora w pracach komisji egzamina-
cyjnej stwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

7. Członkowie komisji egzaminacyjnych składają oświadczenia, o 
których mowa w art. 75g ust. 3, w terminie 7 dni po upływie ter-
minu do składania zgłoszenia o dopuszczenie do egzaminu adwo-
kackiego.  

8. Egzamin adwokacki przeprowadza się raz w roku w terminie wy-
znaczonym przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z 
Naczelną Radą Adwokacką.  

9. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przepro-
wadzenie egzaminu przez komisję egzaminacyjną w terminie, o 
którym mowa w ust. 8, Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu 
opinii Naczelnej Rady Adwokackiej wyznacza dodatkowy termin 
przeprowadzenia egzaminu przez tę komisję egzaminacyjną. 
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia zdających o 
dodatkowym terminie egzaminu listem poleconym za poświad-
czeniem odbioru oraz obwieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
wyznaczonej okręgowej rady adwokackiej. Przepisy art. 77a 
ust. 5 i ust. 7–11 stosuje się odpowiednio. 

10. Przewodniczącemu i członkom komisji egzaminacyjnej przysłu-
guje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych 
w przepisach dotyczących należności przysługujących pracowni-
kowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

11. Przewodniczącemu i członkowi komisji egzaminacyjnej niebędą-
cemu pracownikiem administracji rządowej przysługuje wyna-
grodzenie za czynności związane z udziałem w komisji egzami-
nacyjnej. 

12. Właściwa dla siedziby komisji egzaminacyjnej okręgowa rada 
adwokacka zapewnia obsługę administracyjną i techniczną dzia-
łalności komisji egzaminacyjnej, w tym przeprowadzanie egza-
minu adwokackiego jako zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej. 

13. Ze środków przekazanych na zadanie zlecone, o którym mowa w 
ust. 12, właściwe rady pokrywają koszty przeprowadzenia egza-
minu adwokackiego oraz wydatki związane z działalnością komi-
sji egzaminacyjnej. 

14. Wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyjnej, w tym 
z przeprowadzaniem egzaminu adwokackiego, oraz wynagrodze-
nie przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej po-
krywane są z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozy-
cji Ministra Sprawiedliwości. 
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15. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Adwokackiej, określi w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji eg-
zaminacyjnych oraz powoływania i odwoływania członków 
komisji egzaminacyjnych, 

2) rodzaj dokumentów, o których mowa w art. 78a ust. 4 pkt 3 i 
5–9, 

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków ko-
misji egzaminacyjnych, uwzględniając liczbę osób 
przystępujących do egzaminu, zakres i nakład ich pracy 
w zorganizowaniu i w przebiegu egzaminu adwokackiego 
oraz tryb wypłacania tego wynagrodzenia, 

4)  szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu adwo-
kackiego, w szczególności: 

a) sposób działania komisji egzaminacyjnych, 

b) czas trwania poszczególnych części egzaminu adwokac-
kiego, 

c) sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i tech-
nicznej komisji egzaminacyjnych przez okręgowe rady 
adwokackie, w tym przekazywania środków, sprawowa-
nia nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wy-
datków związanych z tą obsługą 

– uwzględniając konieczność prawidłowego, terminowego i 
efektywnego przeprowadzenia egzaminu, zapewnienia 
zachowania bezstronności pracy komisji egzaminacyj-
nych oraz konieczność uzyskania informacji niezbęd-
nych do prawidłowego przeprowadzenia egzaminu ad-
wokackiego.”; 

25) art. 78a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 78a. 1. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Minister Sprawiedli-
wości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką zamieszcza 
w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Biuletynie Informacji 
Publicznej ogłoszenie o egzaminie adwokackim, w którym podaje 
w szczególności: 

1) termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwo-
kackiego, zwanego dalej „wnioskiem”, 

2) właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych i 
adres jej siedziby, 

3) termin przeprowadzenia każdej części egzaminu adwokac-
kiego, 

4) wysokość opłaty za egzamin adwokacki. 

2. Aplikanci adwokaccy składają wniosek do komisji egzaminacyj-
nej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej, w któ-
rej odbyli aplikację adwokacką. Osoby uprawnione do przystą-



Liczba stron : 64  Data : 2008-12-15  Nazwa pliku : 0262-07A.NK 
VI kadencja/druk nr 953 

 

18  

pienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji składają 
wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości 
okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na ich miej-
sce zamieszkania. Okręgowe rady adwokackie każdego roku, 
w terminie 7 dni od dnia zakończenia aplikacji, przekazują wła-
ściwej terytorialnie komisji egzaminacyjnej oraz Ministrowi 
Sprawiedliwości listę osób, które odbyły aplikację adwokacką.  

3. Osoby, które odbyły aplikację adwokacką, dołączają do wniosku 
zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej oraz oryginał do-
wodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki. 

4. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego 
bez odbycia aplikacji dołączają do wniosku odpowiednio: 

1) kwestionariusz osobowy, 

2) życiorys, 

3) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego 
doktora nauk prawnych,  

4) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawni-
czych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magi-
stra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w 
Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urzędowy odpis albo po-
świadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego od-
pisu dyplomu, 

5) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrud-
nienia, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2, na stanowi-
skach referendarza sądowego, starszego referendarza sądo-
wego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, 

6) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrud-
nienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej 
czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomo-
cy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie 
umów cywilnoprawnych w kancelarii adwokackiej, zespole 
adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, koman-
dytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii rad-
cy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, koman-
dytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o radcach prawnych, 

7) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrud-
nienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywa-
nia wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośred-
nio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz 
tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu,  

8) dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskie-
go, prokuratorskiego lub notarialnego, 

9) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy 
lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 
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10) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 
opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem 
wniosku, 

11) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki, 

12) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wy-
dawaniu dowodów osobistych. 

5. Osoby, o których mowa w: 

1) ust. 3 – składają wniosek najpóźniej w terminie 21 dni, 

2) ust. 4 – składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni  

– przed dniem rozpoczęcia egzaminu adwokackiego. Przepisy 
art. 75c ust. 4–9 stosuje się odpowiednio.”;  

26) art. 78b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kandydat uiszcza opłatę za egzamin adwokacki, która stanowi dochód 
budżetu państwa.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu zgłoszenia bez 
rozpoznania, wydania decyzji odmawiającej dopuszczenia do udziału w 
egzaminie adwokackim albo złożenia nie później niż 14 dni przed ter-
minem egzaminu adwokackiego pisemnego oświadczenia kandydata o 
odstąpieniu od udziału w egzaminie adwokackim, dwie trzecie uiszczo-
nej opłaty podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandydata złożony 
przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej w terminie 30 dni od dnia 
złożenia tego wniosku.”;  

27) art. 78d–78i otrzymują brzmienie: 

„Art. 78d. 1. Egzamin adwokacki polega na sprawdzeniu przygotowania 
prawniczego osoby przystępującej do egzaminu adwokackiego, 
zwanej dalej „zdającym”, do samodzielnego i należytego wyko-
nywania zawodu adwokata, w tym wiedzy z zakresu prawa i 
umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu: material-
nego i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego 
prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, materialnego 
i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńcze-
go, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa 
administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, pra-
wa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustro-
ju sądów i prokuratur, samorządu adwokackiego i innych organów o-
chrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu.  

2. Egzamin adwokacki składa się z pięciu części pisemnych. 

3. Pierwsza część egzaminu adwokackiego polega na rozwiązaniu 
testu składającego się z zestawu 100 pytań zawierających po trzy 
propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa 
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oraz z karty odpowiedzi. Zdający może wybrać tylko jedną od-
powiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi. Za każdą 
prawidłową odpowiedź zdający uzyskuje 1 punkt.  

4. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego 
obowiązującego w dniu egzaminu adwokackiego. 

5. Druga część egzaminu adwokackiego polega na rozwiązaniu za-
dania z zakresu prawa karnego polegającego na przygotowaniu 
aktu oskarżenia lub apelacji, albo w przypadku uznania, iż brak 
jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej 
w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przed-
stawiony stan faktyczny. 

6. Trzecia część egzaminu adwokackiego polega na rozwiązaniu za-
dania z zakresu prawa cywilnego polegającego na przygotowaniu 
pozwu lub wniosku albo apelacji, albo w przypadku uznania, iż 
brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii praw-
nej w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub 
przedstawiony stan faktyczny. 

7. Czwarta część egzaminu adwokackiego polega na rozwiązaniu 
zadania z zakresu prawa gospodarczego polegającego na przygo-
towaniu umowy albo pozwu lub wniosku albo apelacji, albo w 
przypadku uznania, iż brak jest podstaw do ich wniesienia, na 
sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby 
egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny. 

8. Piąta część egzaminu adwokackiego polega na rozwiązaniu zada-
nia z zakresu prawa administracyjnego polegającego na przygo-
towaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego albo 
w przypadku uznania, iż brak jest podstaw do ich wniesienia, na 
sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby 
egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny. 

9. Egzaminatorzy dokonują oceny za część pierwszą egzaminu ad-
wokackiego przy zastosowaniu następującej skali ocen:  

1)  oceny pozytywne: 

a) celująca (6) – 95 – 100 punktów,  

b) bardzo dobra (5) – 85 – 94 punktów,  

c) dobra (4) – 75 – 84 punktów,  

d) dostateczna (3) – 60 – 74 punktów, 

2) ocena negatywna – niedostateczna (2) – 0 – 59 punktów.  

10. Egzaminatorzy dokonują oceny za część drugą do piątej egzami-
nu adwokackiego przy zastosowaniu następującej skali ocen:  

1) oceny pozytywne: 

a) celująca (6),  

b) bardzo dobra (5),  

c) dobra (4),  



Liczba stron : 64  Data : 2008-12-15  Nazwa pliku : 0262-07A.NK 
VI kadencja/druk nr 953 

 

21  

d) dostateczna (3), 

2) ocena negatywna – niedostateczna (2). 

11. Podczas egzaminu adwokackiego zdający nie może posiadać u-
rządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.  

12. Podczas rozwiązywania zadań z części drugiej do piątej egzami-
nu adwokackiego zdający może korzystać z tekstów aktów praw-
nych i komentarzy oraz orzecznictwa.  

13. Przepisy art. 75h ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 78e. 1. Test z pierwszej części egzaminu adwokackiego sprawdzają nie-
zależnie od siebie dwaj egzaminatorzy wyznaczeni przez prze-
wodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeden spośród wskaza-
nych przez Ministra Sprawiedliwości, drugi spośród wskazanych 
przez Naczelną Radę Adwokacką. 

2. Oceny rozwiązania każdego z zadań z części drugiej do piątej eg-
zaminu adwokackiego dokonują niezależnie od siebie dwaj eg-
zaminatorzy z dziedzin prawa, których dotyczy praca pisemna, 
jeden spośród wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugi 
spośród wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką biorąc pod 
uwagę w szczególności zachowanie wymogów formalnych, wła-
ściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich inter-
pretacji, poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu 
rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą 
zgodnie z zadaniem reprezentuje.  

3. Każdy z egzaminatorów sprawdzających pracę pisemną wystawia 
ocenę cząstkową i sporządza pisemne uzasadnienie wystawionej 
oceny cząstkowej i przekazuje je niezwłocznie przewodniczące-
mu komisji egzaminacyjnej, który załącza wszystkie uzasadnienia 
ocen cząstkowych dotyczące prac zdającego do protokołu z prze-
biegu egzaminu adwokackiego.  

4. Ostateczną ocenę z pracy pisemnej z danego zadania z części 
drugiej do piątej egzaminu adwokackiego stanowi średnia ocen 
cząstkowych przyznanych przez każdego z egzaminatorów, przy 
czym: 

1) oceny pozytywne to: 

a) celująca – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych o-
cen wynosi od 5,51 do 6,00, 

b) bardzo dobra – jeżeli średnia arytmetyczna 
wystawionych ocen wynosi od 4,51 do 5,50, 

c) dobra – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen 
wynosi od 3,51 do 4,50, 

d) dostateczna – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych 
ocen wynosi od 3,00 do 3,50, 

2) ocena negatywna – niedostateczna – jeżeli średnia arytme-
tyczna wystawionych ocen wynosi poniżej 3,00. 
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5. Jeżeli przynajmniej dwie oceny cząstkowe prac pisemnych zdają-
cego z zadań z części od drugiej do piątej są negatywne, a średnia 
arytmetyczna, o której mowa w ust. 4, wskazuje na pozytywną o-
stateczną ocenę tych prac, komisja egzaminacyjna: 

1) odstępuje od wystawienia ostatecznych ocen z tych prac oraz 

2) przekazuje komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze 
Sprawiedliwości, o której mowa w art. 78h, prace pisemne 
zdającego oraz ich oceny cząstkowe, wraz z uzasadnieniami, 
w celu ustalenia ostatecznych ocen tych prac.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, komisja egzaminacyjna II 
stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości stosuje odpowiednio 
przepisy art. 78f ust. 1 i 2 oraz art. 78h ust. 11.  

Art. 78f. 1. Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego otrzymuje zdający, 
który z każdej części egzaminu adwokackiego otrzymał ocenę 
pozytywną.  

2. Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu 
adwokackiego większością głosów w obecności wszystkich 
członków komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna wyda-
je zdającemu uchwałę, a jej odpis przesyła Ministrowi Sprawie-
dliwości, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dołącza 
do akt osobowych zdającego. 

3. Minister Sprawiedliwości publikuje w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej imiona i nazwisko osób, które uzyskały pozytywny wy-
nik z egzaminu adwokackiego oraz imiona ich rodziców. 

Art. 78g. 1. Z przebiegu egzaminu adwokackiego sporządza się niezwłocznie 
protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej 
uczestniczący w egzaminie adwokackim. Członkowie komisji eg-
zaminacyjnej mogą zgłaszać uwagi do protokołu. 

2. Dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu, po jego 
zakończeniu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje 
właściwej okręgowej radzie adwokackiej, z czego sporządza się 
protokół. Kopię protokołu z przebiegu egzaminu oraz kopię pro-
tokołu z przekazania dokumentacji przewodniczący komisji eg-
zaminacyjnej przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 
7 dni od dnia sporządzenia.  

Art. 78h. 1. Od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego zdającemu przy-
sługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Mi-
nistrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
uchwały, o której mowa w art. 78f ust. 2. 

2. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, komi-
sję egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, 
zwaną dalej „komisją odwoławczą”, w składzie 9 członków. 

3. Do składu komisji odwoławczej kandydatów na członków wska-
zują: 

1) Minister Sprawiedliwości – 5 członków, spośród których 
wyznacza przewodniczącego, 
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2) Naczelna Rada Adwokacka – 4 członków – spośród osób, 
których wiedza i doświadczenie dają rękojmię rzetelnego 
rozpoznania odwołań. 

4. Przewodniczącemu i członkom komisji odwoławczej za udział w 
jej pracach przysługuje wynagrodzenie. 

5. Przepisy art. 75e ust. 5, 7 i 11, art. 75f ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, 
ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji odwoławczej 
lub odwołania członka z komisji odwoławczej, Minister Sprawie-
dliwości niezwłocznie powołuje nowego członka komisji odwo-
ławczej. W przypadku członka, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 
Naczelna Rada Adwokacka w terminie określonym przez Mini-
stra Sprawiedliwości wskazuje nowego kandydata na członka 
komisji odwoławczej. 

7. Członek komisji odwoławczej podlega wyłączeniu od udziału w 
postępowaniu w sprawie z przyczyn wskazanych w art. 75g ust. 
1. Przepis art. 75g ust. 2 stosuje się. 

8. Członkowie komisji odwoławczej przed przystąpieniem do rozpa-
trywania sprawy składają pisemne oświadczenia, iż nie pozostają 
z osobą, której dotyczy sprawa, w stosunku, o którym mowa w 
art. 75g ust. 1. 

9. Do zadań komisji odwoławczej należy rozpatrywanie odwołań od 
wyników egzaminu adwokackiego. 

 10. Uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności 
wszystkich członków komisji odwoławczej. 

 11. Od uchwały komisji odwoławczej służy skarga do sądu admini-
stracyjnego.  

 12. Do postępowania przed komisją odwoławczą stosuje się odpo-
wiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 13. Obsługę administracyjno-biurową komisji odwoławczej zapewnia Mi-
nister Sprawiedliwości. 

 14. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji 
odwoławczej, 

2) termin powołania komisji odwoławczej, 

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków ko-
misji odwoławczej, uwzględniając zakres i nakład ich pracy 
oraz tryb jego wypłacania, 

4) tryb i sposób działania komisji odwoławczej, 

5) sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komi-
sji odwoławczej 

– uwzględniając konieczność prawidłowego i terminowego roz-
poznawania odwołań oraz zapewnienia zachowania bez-
stronności pracy członków komisji odwoławczej.”; 
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Art. 78i. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu ad-
wokackiego, zdający może przystępować do kolejnych egzami-
nów adwokackich, z tym że egzamin ten zdaje w całości.”;  

28) w art. 79: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do skreślenia aplikanta adwokackiego z listy aplikantów stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 68 ust. 5, 6 i 7.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4  w brzmieniu: 

„4. Od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie skre-
ślenia z listy aplikantów adwokackich służy skarga do sądu administra-
cyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.”; 

29) art. 95n otrzymuje brzmienie: 

„Art. 95n. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 
1059, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 24: 

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egza-
min radcowski, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1 i 2.”, 

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o wpis 
obowiązana jest dołączyć: 

1) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opa-
trzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wnio-
sku, 

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.6)), al-
bo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przy-
padku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., 

3) umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obo-
wiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi za-

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 78, poz. 

717, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, 
Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 
104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 540, Nr 85, 
poz. 571 i Nr 99, poz. 664. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 
561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242. 
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kres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadcze-
niem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego o-
raz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w 
przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5, 

4) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora 
nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 5, 

5) zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać 
będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające 
wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świad-
czeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – 
w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i 
pkt 5 lit. b.”;  

2) art. 25 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 25. 1. Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu rad-
cowskiego nie stosuje się do: 

1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, 

2) osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy 
lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 

3) osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub 
wykonywały zawód adwokata albo notariusza, 

4) osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po 
dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem 
wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez o-
kres co najmniej 3 lat: 

a) zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora proku-
ratorskiego, referendarza sądowego, starszego referenda-
rza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokura-
torskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta 
sędziego, asystenta prokuratora lub 

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy praw-
nej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii 
adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, 
jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa 
w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o 
adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. 
zm.7)), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, 
jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa 
w art. 8 ust. 1,  

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 78, poz. 

717, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, 
Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 
75, poz. 529 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664. 
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5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk praw-
nych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na 
listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat: 

a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego 
referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta 
prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, 
asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub 

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy praw-
nej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii 
adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, 
jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w 
art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o 
adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cy-
wilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których 
mowa w art. 8 ust. 1. 

2. Do egzaminu radcowskiego składanego przed komisją, o której 
mowa w art. 361, bez odbycia aplikacji radcowskiej mogą przy-
stąpić: 

1) doktorzy nauk prawnych, 

2) osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuż-
szym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 
egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza są-
dowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędzie-
go lub asystenta prokuratora, 

3) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych 
przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 
lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 
wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bez-
pośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez 
radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, 
spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 1, lub kancelarii adwokackiej, zespo-
le adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, ko-
mandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 
26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, na podstawie umo-
wy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,  

4) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych 
przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 
lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 
były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i 
wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bez-
pośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na 
rzecz tych urzędów, 

5) osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub no-
tarialny, 
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6) osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, muszą spełniać wymagania 
przewidziane w art. 24 ust. 1 pkt 1, 3–5. 

4. W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okresy, 
o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2–4, podlegają 
proporcjonalnemu wydłużeniu. 

5. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, w przypadku 
aplikacji sądowej pozaetatowej lub aplikacji prokuratorskiej po-
zaetatowej zalicza się proporcjonalnie okres trwania tych aplika-
cji przyjmując, że za każdy miesiąc odbywania aplikacji zalicza 
się 1/4 miesiąca”;  

3) art. 311 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 311. 1. Rada okręgowej izby radców prawnych przesyła wraz z aktami 
osobowymi do Ministra Sprawiedliwości w terminie 30 dni każdą 
uchwałę o wpisie na listę radców prawnych oraz każdą uchwałę o 
wpisie na listę aplikantów radcowskich. Rada okręgowej izby 
radców prawnych w terminie 30 dni zawiadamia Ministra Spra-
wiedliwości o każdej uchwale o odmowie wpisu na listę radców 
prawnych oraz o każdej uchwale o odmowie wpisu na listę apli-
kantów radcowskich. 

2. Jeżeli zawarty w aktach osobowych wniosek o wpis nie zawiera 
wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister 
Sprawiedliwości zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi kan-
dydata do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w ce-
lu uzupełnienia.”; 

4) po art. 311 dodaje się art. 312 w brzmieniu: 

„Art. 312. 1. Wpis na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich uwa-
ża się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze 
sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwa-
ły wraz z aktami osobowymi kandydata. W przypadku, o którym 
mowa w art. 311 ust. 2, bieg tego terminu liczy się wówczas od 
dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi. 
Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji ad-
ministracyjnej. 

2. Decyzja Ministra Sprawiedliwości może być zaskarżona do sądu 
administracyjnego przez zainteresowanego lub organ samorządu 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. 

3. Niezwłocznie po dokonaniu wpisu na listę aplikantów radcow-
skich rada okręgowej izby radców prawnych wyznacza aplikan-
towi termin ślubowania. Przepisy art. 27 stosuje się odpowied-
nio.”; 

5) w art. 32: 

a)  ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:  
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„2. Aplikacja radcowska rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa 
trzy lata. 

 3. Aplikację radcowską odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spół-
ce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednost-
kach organizacyjnych.”, 

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Aplikanci odbywają w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z 
zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes 
Krajowej Rady Radców Prawnych zawiera co roku z Dyrektorem Kra-
jowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, 
porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z za-
kresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury, w którym 
ustala się plan szkolenia mając na uwadze zarówno praktyczne, jak i 
teoretyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem funkcjonowania są-
downictwa powszechnego i prokuratury, sposób jego odbywania i czas 
trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkole-
nia.”; 

6) w art. 33:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały 
rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miej-
sce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 333 ust. 2. Uzyskanie 
przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia 
go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 
2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do aplikantów radcowskich oraz do postępowania o wpis na listę apli-
kantów radcowskich przepisy art. 3 ust. 3–5, art. 11, art. 12 ust. 1, art. 
23, art. 24 ust. 1 pkt 1, 3–5, ust. 2a pkt 1 i ust. 2c oraz art. 311 stosuje 
się odpowiednio.”,  

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6–9 w brzmieniu: 

„6. Rada okręgowej izby radców prawnych podejmuje uchwałę w sprawie 
wpisu na listę aplikantów radcowskich w terminie 30 dni od dnia zło-
żenia wniosku. 

7. Od uchwały, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do Prezydium 
Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie 14 dni od dnia doręcze-
nia uchwały. 

8. Od ostatecznej uchwały odmawiającej wpisu na listę aplikantów rad-
cowskich zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

9.  W przypadku niepodjęcia uchwały przez radę okręgowej izby radców 
prawnych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis na listę 
aplikantów radcowskich lub niepodjęcia uchwały przez Prezydium Kra-
jowej Rady Radców Prawnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
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odwołania zainteresowanemu służy skarga na bezczynność do sądu 
administracyjnego.”;  

7) w art. 331: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne do spraw 
aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości, powołane w dro-
dze zarządzenia, zwane dalej „komisjami kwalifikacyjnymi”. Właści-
wość komisji kwalifikacyjnej obejmuje obszar właściwości jednej lub 
kilku okręgowych izb radców prawnych.”, 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Minister Sprawiedliwości, nie później niż 21 dni przed wyznaczonym 
terminem egzaminu wstępnego, może powołać na obszarze właściwości 
okręgowej izby radców prawnych więcej niż jedną komisję kwalifika-
cyjną do przeprowadzenia egzaminu, jeżeli przemawiają za tym wzglę-
dy organizacyjne, a w szczególności duża liczba kandydatów przystę-
pujących do egzaminu. Przepisu art. 335 ust. 5 nie stosuje się.”, 

c) ust. 3–5 otrzymują brzmienie:  

„3. Egzamin wstępny polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikan-
ta radcowskiego, zwanego dalej „kandydatem”, z zakresu: materialnego 
i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego prawa wy-
kroczeń, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego pra-
wa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarcze-
go, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postępowania 
sądowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa konstytu-
cyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu adwokac-
kiego, radcowskiego i innych organów ochrony prawnej działających 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką przeprowadza 
się raz w roku w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości. 

5. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadze-
nie egzaminu wstępnego przez daną komisję kwalifikacyjną w terminie, 
o którym mowa w ust. 4, Minister Sprawiedliwości wyznacza dodat-
kowy termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego przez tę komisję 
kwalifikacyjną, o którym przewodniczący komisji kwalifikacyjnej za-
wiadamia kandydatów listem poleconym oraz obwieszcza na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie wyznaczonej okręgowej izby radców prawnych. 
Przepis art. 75b ust. 5, 7–11 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo 
o adwokaturze stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem terminu, o któ-
rym mowa w art. 75b ust. 9 tej ustawy.”; 

8) art. 332 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 332. Do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kan-
dydatów na aplikację radcowską oraz wydrukowania i doręczenia 
pytań testowych poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym sto-
suje się art. 75b ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o 
adwokaturze.”; 
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9) w art. 333:  

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Minister Sprawiedliwości 
zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informa-
cji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. 
zm.8)), zwanym dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”, ogłoszenie o 
egzaminie wstępnym, w którym podaje w szczególności: 

1) termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępne-
go na aplikację radcowską, zwanego dalej „zgłoszeniem”, 

2) właściwość miejscową każdej z komisji kwalifikacyjnych i adres 
jej siedziby, 

3) termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego, 

4) wysokość opłaty za egzamin wstępny, o której mowa w art. 334 
ust. 1. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zawierać: 

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego, 

2) kwestionariusz osobowy, 

3) życiorys, 

4) oryginał albo urzędowy odpis dyplomu, albo poświadczoną nota-
rialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukoń-
czenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów 
prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo za-
świadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego, 

5) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opa-
trzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgło-
szenia, 

6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny, 

7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wyda-
waniu dowodów osobistych.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zamiast oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświad-
czonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu 
ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego można 
również złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał 
wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych 
studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magister-
skiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kan-
dydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie 

                                                 
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 

240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 
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później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego oryginału albo 
urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii ory-
ginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu eg-
zaminu magisterskiego.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zgłoszenie powinno być złożone przez kandydata najpóźniej 45 dni 
przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego do komisji kwalifikacyj-
nej. Termin do złożenia zgłoszenia nie podlega przywróceniu.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli kandydat nie uzupełni braków formalnych zgłoszenia zgodnie z 
ust. 4 lub nie spełni warunku, o którym mowa w ust. 2a, zgłoszenie po-
zostawia się bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpo-
znania przewodniczący komisji kwalifikacyjnej orzeka postanowieniem 
i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru. 
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. 
Jeżeli zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifika-
cyjnej może, nie przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić 
zaskarżone postanowienie i sprawę rozpoznać na nowo.”; 

10) w art. 334: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kandydat uiszcza opłatę za egzamin wstępny, która stanowi dochód 
budżetu państwa.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu zgłoszenia bez 
rozpoznania, wydania decyzji odmawiającej dopuszczenia do udziału w 
egzaminie wstępnym albo złożenia nie później niż 14 dni przed termi-
nem egzaminu wstępnego pisemnego oświadczenia kandydata o odstą-
pieniu od udziału w egzaminie wstępnym, dwie trzecie uiszczonej opła-
ty podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandydata złożony przewod-
niczącemu komisji kwalifikacyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia 
tego wniosku.”; 

11) w art. 335:  

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego komisji kwali-
fikacyjnej i jego zastępcę spośród swoich przedstawicieli. Podczas nie-
obecności przewodniczącego zastępca przewodniczącego jest upoważ-
niony do podejmowania jego czynności.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Komisja kwalifikacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem egza-
minu wstępnego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej kieruje jej 
pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.”, 

c) ust. 7–12 otrzymują brzmienie: 

„7. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje 
zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepi-
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sach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnio-
nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 
tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

8. Przewodniczącemu i członkowi komisji kwalifikacyjnej niebędącemu 
pracownikiem administracji rządowej przysługuje wynagrodzenie za 
czynności związane z udziałem w komisji kwalifikacyjnej. 

9. Właściwa dla siedziby komisji kwalifikacyjnej rada okręgowej izby 
radców prawnych zapewnia obsługę administracyjną i techniczną dzia-
łalności komisji, w tym przeprowadzanie egzaminu wstępnego jako za-
danie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

10. Ze środków przekazanych na zadanie zlecone, o którym mowa w ust. 9, 
właściwe rady pokrywają koszty przeprowadzenia egzaminu wstępnego 
oraz wydatki związane z działalnością komisji kwalifikacyjnej. 

11. Wydatki związane z działalnością komisji kwalifikacyjnej, w tym z 
przeprowadzaniem egzaminu wstępnego, oraz wynagrodzenie człon-
ków komisji kwalifikacyjnej pokrywane są z części budżetu państwa, 
która pozostaje w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. 

12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwali-
fikacyjnej oraz powoływania i odwoływania członków komisji 
kwalifikacyjnej, 

2) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji 
kwalifikacyjnej, uwzględniając liczbę osób, które złożyły zgło-
szenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, zakres i nakład 
ich pracy w zorganizowaniu i w przebiegu egzaminu wstępnego 
oraz tryb wypłacania tego wynagrodzenia, 

3) szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępne-
go, w szczególności: 

a) sposób działania komisji kwalifikacyjnej, 

b) sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej 
komisji kwalifikacyjnej przez rady okręgowych izb radców 
prawnych, w tym przekazywania środków, sprawowania 
nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków 
związanych z tą obsługą 

– uwzględniając konieczność prawidłowego, terminowego i e-
fektywnego przeprowadzenia naboru na aplikację i przebiegu 
egzaminu wstępnego oraz zapewnienia zachowania bez-
stronności pracy komisji kwalifikacyjnej.”; 

12) w art. 336 uchyla się ust. 6;  

13) w art. 337 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) osoba pozostająca wobec niego w stosunku osobistym innego rodzaju, który  
mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności członka komisji kwa-
lifikacyjnej.”; 
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14) w art. 338: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nieobecność kandydata podczas egzaminu wstępnego oraz stawienie 
się na egzamin wstępny po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczy-
nę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie wstępnym.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyklucza z egzaminu wstęp-
nego kandydata, który podczas egzaminu wstępnego korzystał z pomo-
cy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urzą-
dzeniami, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał 
przebieg egzaminu wstępnego. 

5. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 4, następuje w drodze postanowie-
nia, na które nie przysługuje zażalenie. 

6. Postanowienie o wykluczeniu stanowi podstawę do wydania przez komi-
sję kwalifikacyjną uchwały o negatywnym wyniku z egzaminu wstęp-
nego.”; 

15) w art. 339:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z ze-
stawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z któ-
rych tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat 
może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpo-
wiedzi stanowiącej integralną część testu. Za każdą prawidłową odpo-
wiedź kandydat uzyskuje 1 punkt.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego obowią-
zującego w dniu egzaminu wstępnego.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który 
uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.”, 

d) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego, po 
jego zakończeniu, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przekazuje 
właściwej radzie okręgowej izby radców prawnych, z czego sporządza 
się protokół. Kopię protokołu przewodniczący komisji kwalifikacyjnej 
przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 7 dni od dnia spo-
rządzenia.”; 

16) art. 3310 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 3310. 1. Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyj-
na ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis 
uchwały kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości. 

2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie ogłasza 
wyniki egzaminu wstępnego.  
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3. W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifika-
cyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego, kandydatowi służy 
odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwo-
ści rozstrzyga odwołanie w formie decyzji administracyjnej.  

4. Jeżeli w trakcie ponownego rozpoznania sprawy na skutek złożo-
nego odwołania od uchwały, o której mowa w ust. 1, zostanie 
stwierdzony błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka pisar-
ska zawarta w uchwale komisji kwalifikacyjnej, Minister Spra-
wiedliwości uchyla uchwałę i przekazuje sprawę komisji kwalifi-
kacyjnej do ponownego rozpoznania. Przepis ten nie narusza art. 
138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

5. Minister Sprawiedliwości zawiadamia o wynikach egzaminu 
wstępnego rady okręgowe izb radców prawnych i publikuje w 
Biuletynie Informacji Publicznej imiona i nazwisko osób, które 
uzyskały pozytywny wynik z egzaminu oraz imiona ich rodzi-
ców.”; 

17) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 34. 1. Pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich przy-
sługuje, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zwolnienie od 
pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach 
szkoleniowych. 

2. Pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu, w wymia-
rze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu 
radcowskiego oraz zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie wstępnym i 
radcowskim.”; 

18) art. 36–362 otrzymują brzmienie: 

„Art. 36. 1. Minister Sprawiedliwości powołuje każdego roku, w drodze za-
rządzenia, zespół do przygotowania zestawu pytań testowych 
oraz zadań na egzamin radcowski, zwany dalej „zespołem”. 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) czterej radcowie prawni delegowani przez Krajową Radę 
Radców Prawnych,  

2) czterej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości  

– których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego 
przygotowania egzaminu radcowskiego.  

3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący lub w przypadku jego 
nieobecności zastępca, powołani przez Ministra Sprawiedliwości 
spośród osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. Obsługę administracyjno-biurową zespołu zapewnia Minister 
Sprawiedliwości. 

5. Przewodniczącemu i członkom zespołu przysługuje wynagrodze-
nie. 
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6. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu przewodniczący 
zespołu podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej ustalony przez zespół większością głosów w obecności 
wszystkich członków zespołu i zatwierdzony przez Ministra 
Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu 
prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane 
stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzamin rad-
cowski. 

7. Na pierwszą część egzaminu radcowskiego zespół sporządza ze-
staw 100 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru na egzamin 
radcowski wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, w sposób 
uwzględniający konieczność ich zabezpieczenia przed nieupraw-
nionym ujawnieniem. Zespół zapewnia zgodność wykazu prawi-
dłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym. 

8. Na drugą do piątej części egzaminu radcowskiego zespół sporzą-
dza zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego 
i administracyjnego. 

9. Ostateczną treść testu oraz zadań ustala zespół większością gło-
sów w obecności wszystkich członków zespołu. 

10. Każda rada okręgowej izby radców prawnych może zgłaszać ze-
społowi, za pośrednictwem przewodniczącego zespołu, propozy-
cje pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi 
oraz propozycje zadań. 

11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych oraz 
zadań poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, o których 
mowa w art. 361 ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 tej ustawy.  

12. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 
Radców Prawnych określi w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i sposób działania zespołu, 

2) tryb i sposób ustalenia wykazu tytułów aktów prawnych, o 
którym mowa w ust. 6, 

3) tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawi-
dłowych odpowiedzi oraz propozycji zadań, przygotowania, 
przechowywania oraz przekazywania komisjom egzamina-
cyjnym, o których mowa w art. 361 ust. 2, zestawu pytań te-
stowych wraz z kartą odpowiedzi i wykazu prawidłowych 
odpowiedzi oraz zadań na egzamin radcowski, 

4) tryb i sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych 
odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym,  

5) tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej 
zespołu 
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– uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego 
przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, w szczególności 
konieczność zapewnienia zgodności wykazu tytułów aktów 
prawnych z zakresem przedmiotowym egzaminu radcow-
skiego oraz konieczność zabezpieczenia pytań i zadań przed 
ich nieuprawnionym ujawnieniem, oraz  

6) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków ze-
społu, uwzględniając nakład ich pracy i zakres obowiązków 
oraz liczbę kandydatów. 

13. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 11, za-
pewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe trakto-
wanie wykonawców i mając na uwadze konieczność zabezpie-
czenia pytań testowych oraz zadań przed ich nieuprawnionym u-
jawnieniem. 

Art. 361. 1. Do egzaminu radcowskiego może przystąpić osoba, która odbyła 
aplikację radcowską i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu oraz 
osoba, o której mowa w art. 25 ust. 2. 

 2. Egzamin radcowski przeprowadzają komisje egzaminacyjne do 
przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zwane dalej „komi-
sjami egzaminacyjnymi”, w składzie 8 członków, powoływane na 
obszarze właściwości jednej lub kilku okręgowych izb radców 
prawnych. Przepisy art. 331 ust. 1a oraz art. 335 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. 

 3. Członków komisji egzaminacyjnych powołuje się spośród specja-
listów z dziedzin prawa objętych egzaminem, których wiedza i 
doświadczenie dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu.  

 4. Do składu komisji egzaminacyjnych kandydatów na członków 
wskazują: Minister Sprawiedliwości – 4 egzaminatorów i 4 za-
stępców egzaminatorów, Krajowa Rada Radców Prawnych – 4 
radców prawnych jako egzaminatorów i 4 radców prawnych jako 
zastępców egzaminatorów. 

 5. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, komi-
sje egzaminacyjne na obszarze właściwości jednej lub kilku okrę-
gowych izb radców prawnych i zastępców egzaminatorów z dzie-
dzin prawa objętych egzaminem, a także wskazuje, po zasięgnię-
ciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, przewodniczącego 
komisji egzaminacyjnej i jego zastępcę.  

 6. Komisja egzaminacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem 
egzaminu radcowskiego. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej 
kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 7. Członek komisji egzaminacyjnej podlega wyłączeniu z prac ko-
misji egzaminacyjnej z przyczyn określonych w art. 337 na czas 
przeprowadzania egzaminu radcowskiego. W przypadku koniecz-
ności wyłączenia egzaminatora z prac komisji egzaminacyjnej lub 
zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej jego udział w pracach 
komisji egzaminacyjnej, w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi 
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zastępca egzaminatora z danej dziedziny prawa. Niemożność 
udziału egzaminatora w pracach komisji egzaminacyjnej stwier-
dza przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

 8. Członkowie komisji egzaminacyjnych składają oświadczenia, o 
których mowa w art. 337 ust. 3, w terminie 7 dni po upływie ter-
minu do składania zgłoszenia o dopuszczenie do egzaminu rad-
cowskiego.  

 9. Egzamin radcowski przeprowadza się raz w roku w terminie wy-
znaczonym przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z 
Krajową Radą Radców Prawnych.  

10. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przepro-
wadzenie egzaminu przez komisję egzaminacyjną w terminie, o 
którym mowa w ust. 9, Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu 
opinii Krajowej Rady Radców Prawnych wyznacza dodatkowy 
termin przeprowadzenia egzaminu przez tę komisję egzaminacyj-
ną. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia zdają-
cych o dodatkowym terminie egzaminu listem poleconym za po-
świadczeniem odbioru oraz obwieszcza na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie wyznaczonej okręgowej izby radców prawnych. 
Przepisy art. 36 ust. 5 i ust. 7–11 stosuje się odpowiednio. 

11. Przewodniczącemu i członkom komisji egzaminacyjnej przysłu-
guje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych 
w przepisach dotyczących należności przysługujących pracowni-
kowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

12. Przewodniczącemu i członkowi komisji egzaminacyjnej niebędą-
cemu pracownikiem administracji rządowej przysługuje wyna-
grodzenie za czynności związane z udziałem w komisji egzami-
nacyjnej. 

13. Właściwa dla siedziby komisji egzaminacyjnej rada okręgowej 
izby radców prawnych zapewnia obsługę administracyjną i tech-
niczną działalności komisji egzaminacyjnej, w tym przeprowa-
dzanie egzaminu radcowskiego jako zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej. 

14. Ze środków przekazanych na zadanie zlecone, o którym mowa w 
ust. 13, właściwe rady pokrywają koszty przeprowadzenia egza-
minu radcowskiego oraz wydatki związane z działalnością komi-
sji egzaminacyjnej. 

15. Wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyjnej, w tym 
z przeprowadzaniem egzaminu radcowskiego, oraz wynagrodze-
nie przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej po-
krywane są z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozy-
cji Ministra Sprawiedliwości. 

16. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 
Radców Prawnych, określi w drodze rozporządzenia: 
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1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji eg-
zaminacyjnej oraz powoływania i odwoływania członków 
komisji egzaminacyjnej, 

2) rodzaj dokumentów, o których mowa w art. 362 ust. 4 pkt 3 i 
5–9, 

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków ko-
misji egzaminacyjnej, uwzględniając liczbę osób przystępu-
jących do egzaminu, zakres i nakład ich pracy 
w zorganizowaniu i w przebiegu egzaminu radcowskiego o-
raz tryb wypłacania tego wynagrodzenia, 

4) szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu rad-
cowskiego, w szczególności: 

a) sposób działania komisji egzaminacyjnej, 

b) czas trwania poszczególnych części egzaminu radcow-
skiego, 

c) sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i tech-
nicznej komisji egzaminacyjnej przez okręgowe izby 
radców prawnych, w tym przekazywania środków, spra-
wowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania 
wydatków związanych z tą obsługą 

– uwzględniając konieczność prawidłowego, terminowego 
i efektywnego przeprowadzenia egzaminu, zapewnienia 
zachowania bezstronności pracy komisji egzaminacyjnej 
oraz konieczność uzyskania informacji niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. 

Art. 362. 1. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Minister Sprawiedli-
wości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych za-
mieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Biuletynie In-
formacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie radcowskim, 
w którym podaje w szczególności: 

1) termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu rad-
cowskiego, zwanego dalej „wnioskiem”, 

2) właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych 
i adres jej siedziby, termin przeprowadzenia każdej części 
egzaminu radcowskiego, 

3) wysokość opłaty za egzamin radcowski. 

2. Aplikanci radcowscy składają wniosek do komisji egzaminacyj-
nej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców praw-
nych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do 
przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji 
składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właści-
wości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze 
względu na ich miejsce zamieszkania. Rady okręgowych izb rad-
ców prawnych, każdego roku, w terminie 7 dni od dnia zakończe-
nia aplikacji, przekazują właściwej terytorialnie komisji egzami-



Liczba stron : 64  Data : 2008-12-15  Nazwa pliku : 0262-07A.NK 
VI kadencja/druk nr 953 

 

39  

nacyjnej oraz Ministrowi Sprawiedliwości listę osób, które odby-
ły aplikację radcowską.  

3. Osoby, które odbyły aplikację radcowską, dołączają do wniosku 
zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej oraz oryginał do-
wodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski. 

4. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego 
bez odbycia aplikacji dołączają do wniosku odpowiednio: 

1) kwestionariusz osobowy, 

2) życiorys, 

3) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego dok-
tora nauk prawnych,  

4) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawni-
czych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magi-
stra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w 
Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urzędowy odpis albo po-
świadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego od-
pisu dyplomu, 

5) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrud-
nienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowi-
skach referendarza sądowego, starszego referendarza sądo-
wego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, 

6) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrud-
nienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej 
czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomo-
cy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata na podstawie 
umów cywilnoprawnych w kancelarii radcy prawnego, spół-
ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 lub kancelarii adwokackiej, zespole ad-
wokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandy-
towej, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 
r.  
– Prawo o adwokaturze, 

7) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrud-
nienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywa-
nia wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośred-
nio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz 
tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu, 

8) dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskie-
go, prokuratorskiego lub notarialnego, 

9) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy 
lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 

10) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 
opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem 
wniosku, 

11) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski, 
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12) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wy-
dawaniu dowodów osobistych. 

5. Osoby, o których mowa w: 

 1)  ust. 3 – składają wniosek najpóźniej w terminie 21 dni, 

 2) ust. 4 – składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni 

– przed dniem rozpoczęcia egzaminu radcowskiego. Przepisy 
art. 333 ust. 4–9 stosuje się odpowiednio.”; 

19) w art. 363: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kandydat uiszcza opłatę za egzamin radcowski, która stanowi dochód 
budżetu państwa.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu zgłoszenia bez 
rozpoznania, wydania decyzji odmawiającej dopuszczenia do udziału w 
egzaminie radcowskim albo złożenia nie później niż 14 dni przed ter-
minem egzaminu radcowskiego pisemnego oświadczenia kandydata 
o odstąpieniu od udziału w egzaminie radcowskim, dwie trzecie uisz-
czonej opłaty podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandydata złożo-
ny przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej w terminie 30 dni od 
dnia złożenia tego wniosku.”; 

20) art. 364 –369 otrzymują brzmienie: 

„Art. 364. 1. Egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania praw-
niczego osoby przystępującej do egzaminu radcowskiego, zwanej 
dalej „zdającym”, do samodzielnego i należytego wykonywania 
zawodu radcy prawnego, w tym wiedzy z zakresu prawa 
i umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu material-
nego i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego 
prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, materialnego 
i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńcze-
go, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa ad-
ministracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa Unii 
Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów 
i prokuratur, samorządu radcowskiego i innych organów ochrony 
prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków 
wykonywania zawodu radcy prawnego i etyki tego zawodu.  

2. Egzamin radcowski składa się z pięciu części pisemnych. 

3. Pierwsza część egzaminu radcowskiego polega na rozwiązaniu 
testu składającego się z zestawu 100 pytań zawierających po trzy 
propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, 
oraz z karty odpowiedzi. Zdający może wybrać tylko jedną od-
powiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi. Za każdą prawi-
dłową odpowiedź zdający uzyskuje 1 punkt.  

4. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego 
obowiązującego w dniu egzaminu radcowskiego. 
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5. Druga część egzaminu radcowskiego polega na rozwiązaniu za-
dania z zakresu prawa karnego polegającego na przygotowaniu 
aktu oskarżenia lub apelacji, albo w przypadku uznania, iż brak 
jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej 
w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przed-
stawiony stan faktyczny. 

6. Trzecia część egzaminu radcowskiego polega na rozwiązaniu za-
dania z zakresu prawa cywilnego polegającego na przygotowaniu 
pozwu lub wniosku albo apelacji, albo w przypadku uznania, iż 
brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii praw-
nej w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub 
przedstawiony stan faktyczny. 

7. Czwarta część egzaminu radcowskiego polega na rozwiązaniu 
zadania z zakresu prawa gospodarczego polegającego na przygo-
towaniu umowy albo pozwu lub wniosku albo apelacji, albo w 
przypadku uznania, iż brak jest podstaw do ich wniesienia, na 
sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby 
egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny. 

8. Piąta część egzaminu radcowskiego polega na rozwiązaniu zada-
nia z zakresu prawa administracyjnego polegającego na przygo-
towaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, albo 
w przypadku uznania, iż brak jest podstaw do ich wniesienia, na 
sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby 
egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny. 

9. Egzaminatorzy dokonują oceny za część pierwszą egzaminu rad-
cowskiego przy zastosowaniu następującej skali ocen:  

1) oceny pozytywne: 

a) celująca (6) – 95 – 100 punktów,  

b) bardzo dobra (5) – 85 – 94 punktów,  

c) dobra (4) – 75 – 84 punktów,  

d) dostateczna (3) – 60 – 74 punktów, 

2) ocena negatywna – niedostateczna (2) – 0 – 59 punktów.  

10. Egzaminatorzy dokonują oceny za część drugą do piątej egzami-
nu radcowskiego przy zastosowaniu następującej skali ocen:  

1) oceny pozytywne: 

a) celująca (6),  

b) bardzo dobra (5),  

c) dobra (4),  

d) dostateczna (3), 

2) ocena negatywna – niedostateczna (2). 

11. Podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać u-
rządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.  
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12. Podczas rozwiązywania zadań z części drugiej do piątej egzami-
nu radcowskiego zdający może korzystać z tekstów aktów praw-
nych i komentarzy oraz orzecznictwa. 

13. Przepisy art. 338 ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 365. 1. Test z pierwszej części egzaminu radcowskiego sprawdzają nie-
zależnie od siebie dwaj egzaminatorzy wyznaczeni przez prze-
wodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeden spośród wskaza-
nych przez Ministra Sprawiedliwości, drugi spośród wskazanych 
przez Krajową Radę Radców Prawnych. 

2. Oceny rozwiązania każdego z zadań z części drugiej do piątej eg-
zaminu radcowskiego dokonują niezależnie od siebie dwaj egza-
minatorzy z dziedzin prawa, których dotyczy praca pisemna, je-
den spośród wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugi 
spośród wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych, bio-
rąc pod uwagę w szczególności zachowanie wymogów formal-
nych, właściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich 
interpretacji, poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu 
rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą 
zgodnie z zadaniem reprezentuje.  

3. Każdy z egzaminatorów sprawdzających pracę pisemną wystawia 
ocenę cząstkową i sporządza pisemne uzasadnienie wystawionej 
oceny cząstkowej i przekazuje je niezwłocznie przewodniczące-
mu komisji egzaminacyjnej, który załącza wszystkie uzasadnienia 
ocen cząstkowych dotyczące prac zdającego do protokołu z prze-
biegu egzaminu radcowskiego.  

4. Ostateczną ocenę z pracy pisemnej danego zadania z części dru-
giej do piątej egzaminu radcowskiego stanowi średnia ocen 
cząstkowych przyznanych przez każdego z egzaminatorów, przy 
czym: 

1) oceny pozytywne to: 

a) celująca – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych o-
cen wynosi od 5,51 do 6,00, 

b) bardzo dobra – jeżeli średnia arytmetyczna wystawio-
nych ocen wynosi od 4,51 do 5,50, 

c) dobra – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen 
wynosi od 3,51 do 4,50, 

d) dostateczna – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych 
ocen wynosi od 3,00 do 3,50, 

2) ocena negatywna – niedostateczna – jeżeli średnia arytme-
tyczna wystawionych ocen wynosi poniżej 3,00. 

5. Jeżeli przynajmniej dwie oceny cząstkowe prac pisemnych zdają-
cego z zadań z części od drugiej do piątej są negatywne, a średnia 
arytmetyczna, o której mowa w ust. 4, wskazuje na pozytywną o-
stateczną ocenę tych prac, komisja egzaminacyjna: 

1) odstępuje od wystawienia ostatecznych ocen z tych prac oraz 
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2) przekazuje komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze 
Sprawiedliwości, o której mowa w art. 368, prace pisemne 
zdającego oraz ich oceny cząstkowe wraz z uzasadnieniami, 
w celu ustalenia ostatecznych ocen tych prac.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, komisja egzaminacyjna II 
stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości stosuje odpowiednio 
przepisy art. 366 ust. 1 i 2 oraz art. 368 ust. 11.  

Art. 366 . 1. Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzymuje zdający, 
który z każdej części egzaminu radcowskiego otrzymał ocenę po-
zytywną.  

 2. Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu 
radcowskiego większością głosów w obecności wszystkich człon-
ków komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna wydaje 
zdającemu uchwałę, a jej odpis przesyła Ministrowi Sprawie-
dliwości, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dołą-
cza do akt osobowych zdającego. 

 3. Minister Sprawiedliwości publikuje w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej imiona i nazwisko osób, które uzyskały pozytywny wy-
nik z egzaminu radcowskiego oraz imiona ich rodziców. 

Art. 367. 1. Z przebiegu egzaminu radcowskiego sporządza się niezwłocznie 
protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej 
uczestniczący w egzaminie radcowskim. Członkowie komisji eg-
zaminacyjnej mogą zgłaszać uwagi do protokołu. 

2. Dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu radcow-
skiego, po jego zakończeniu przewodniczący komisji egzamina-
cyjnej przekazuje właściwej radzie okręgowej izby radców praw-
nych, z czego sporządza się protokół. Kopię protokołu z przebie-
gu egzaminu oraz kopię protokołu z przekazania dokumentacji 
przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje Ministrowi 
Sprawiedliwości w terminie 7 dni od dnia sporządzenia.  

Art. 368. 1. Od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysłu-
guje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Mini-
strze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania u-
chwały, o której mowa w art. 366 ust. 2. 

2. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, komi-
sję egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, 
zwaną dalej „komisją odwoławczą”, w składzie 9 członków. 

3. Do składu komisji odwoławczej kandydatów na członków wska-
zują: 

1) Minister Sprawiedliwości – 5 członków, spośród których 
wyznacza przewodniczącego, 

2) Krajowa Rada Radców Prawnych – 4 członków 

– spośród osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię 
rzetelnego rozpoznania odwołań. 
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4. Przewodniczącemu i członkom komisji odwoławczej za udział w 
jej pracach przysługuje wynagrodzenie. 

5. Przepisy art. 335 ust. 5, 7 i 11, art. 336 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, 
ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji odwoławczej 
lub odwołania członka z komisji odwoławczej, Minister Sprawie-
dliwości niezwłocznie powołuje nowego członka komisji odwo-
ławczej. W przypadku członka, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 
Krajowa Rada Radców Prawnych w terminie określonym przez 
Ministra Sprawiedliwości wskazuje nowego kandydata na człon-
ka komisji odwoławczej. 

7. Członek komisji odwoławczej podlega wyłączeniu od udziału w 
postępowaniu w sprawie z przyczyn wskazanych w art. 337 ust. 1. 
Przepis art. 337 ust. 2 stosuje się. 

8. Członkowie komisji odwoławczej przed przystąpieniem do rozpa-
trywania sprawy składają pisemne oświadczenia, iż nie pozostają 
z osobą, której dotyczy sprawa, w stosunku, o którym mowa w 
art. 337 ust. 1. 

9. Do zadań komisji odwoławczej należy rozpatrywanie odwołań od 
wyników egzaminu radcowskiego. 

10. Uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności 
wszystkich członków komisji odwoławczej. 

11. Od uchwały komisji odwoławczej służy skarga do sądu admini-
stracyjnego.  

12. Do postępowania przed komisją odwoławczą stosuje się odpo-
wiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

13. Obsługę administracyjno-biurową komisji odwoławczej zapewnia 
Minister Sprawiedliwości. 

14. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji 
odwoławczej, 

2) termin powołania komisji odwoławczej, 

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków ko-
misji odwoławczej, uwzględniając zakres i nakład ich pracy 
oraz tryb jego wypłacania, 

4) tryb i sposób działania komisji odwoławczej, 

5) sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komi-
sji odwoławczej 

– uwzględniając konieczność prawidłowego i terminowego roz-
poznawania odwołań oraz zapewnienia zachowania bez-
stronności pracy członków komisji odwoławczej.  

Art. 369. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu rad-
cowskiego, zdający może przystępować do kolejnych egzaminów 
radcowskich, z tym że egzamin ten zdaje w całości.”;  
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21) w art. 37: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do skreślenia aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 ust. 1, 2 i 3.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Do uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie 
skreślenia z listy aplikantów radcowskich służy skarga do sądu admini-
stracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.”; 

22) w art. 60 po pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 
w brzmieniu: 

„13) współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w u-
stawie.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, 
poz. 1158) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) pracował w charakterze asesora notarialnego co najmniej 2 lata;”; 

2) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. § 1. Wymagania, o których mowa w art. 11 pkt 4–6, nie dotyczą: 

1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych; 

2) osób, które zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora; 

3) osób, które wykonywały zawód adwokata lub radcy prawne-
go przez okres co najmniej 3 lat; 

4) osób, które co najmniej 3 lata zajmowały stanowisko radcy 
lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

 § 2. Do egzaminu notarialnego składanego przed komisją, o której 
mowa w art. 71b § 1 lub 2, bez odbycia aplikacji notarialnej mo-
gą przystąpić: 

1) doktorzy nauk prawnych; 

2) osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuż-
szym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 
egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza są-
dowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędzie-
go lub asystenta prokuratora;  

3) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych 
przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 
lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 
wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bez-
pośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez 
notariusza w kancelarii notarialnej, na podstawie umowy o 
pracę lub umowy cywilnoprawnej; 
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4) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych 
przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 
lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 
były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i 
wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bez-
pośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na 
rzecz tych urzędów;  

5) osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwo-
kacki lub radcowski w zakresie, w którym ustawowo okre-
ślony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od 
zakresu prawa określonego w art. 71b § 4; 

6) osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

§ 3. W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okre-
sy, o których mowa w § 2 pkt 2–4, podlegają proporcjonalnemu 
wydłużeniu. 

§ 4. Osoby, o których mowa w § 2, muszą spełniać wymagania prze-
widziane w art. 11 pkt 1–3 i 7.”; 

3) w art. 71 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wpis na listę aplikantów notarialnych następuje na podstawie uchwały ra-
dy izby notarialnej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o 
którym mowa w art. 71d § 2. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wy-
niku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na li-
stę aplikantów notarialnych w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały usta-
lającej wynik egzaminu wstępnego.”; 

4) art. 71b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 71b. § 1. Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne do 
spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości, po-
wołane w drodze zarządzenia, zwane dalej „komisjami kwalifika-
cyjnymi”. Właściwość komisji kwalifikacyjnej obejmuje obszar 
właściwości jednej lub kilku izb notarialnych. Siedziba komisji 
kwalifikacyjnej mieści się w siedzibie izby notarialnej. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości, nie później niż 21 dni przed wyzna-
czonym terminem egzaminu wstępnego, może powołać na obsza-
rze właściwości izby notarialnej więcej niż jedną komisję kwali-
fikacyjną do przeprowadzenia egzaminu wstępnego, jeżeli prze-
mawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża 
liczba kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego. 
Przepisu art. 71f § 5 nie stosuje się. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości jest organem wyższego stopnia w sto-
sunku do komisji kwalifikacyjnej. 

§ 4. Egzamin wstępny polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na 
aplikanta notarialnego, zwanego dalej „kandydatem”, z zakresu: 
materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, materialnego i proceso-
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wego prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministra-
cyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa finansowego, prawa 
prywatnego międzynarodowego, prawa konstytucyjnego oraz 
prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu notarialnego 
i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospo-
litej Polskiej.  

§ 5. Egzamin wstępny na aplikację notarialną przeprowadza się raz w 
roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości.  

§ 6. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej prze-
prowadzenie egzaminu wstępnego przez daną komisję kwalifika-
cyjną w terminie, o którym mowa w § 5, Minister Sprawiedliwo-
ści wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu 
wstępnego przez tę komisję kwalifikacyjną, o którym przewodni-
czący komisji kwalifikacyjnej zawiadamia kandydatów listem po-
leconym za poświadczeniem odbioru oraz obwieszcza na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie wyznaczonej rady izby notarialnej. Przepisy 
art. 71c § 5 i § 7–11 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem ter-
minu, o którym mowa w § 9.”; 

5) art. 71c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 71c. § 1. Minister Sprawiedliwości powołuje każdego roku, w drodze 
zarządzenia, zespół do przygotowania pytań testowych na egza-
min wstępny dla kandydatów, zwany dalej „zespołem do przygo-
towania pytań testowych”. 

§ 2. W skład zespołu do przygotowania pytań testowych wchodzi 5 
osób, w tym 3 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 2 
przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną. 

§ 3. Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych, wy-
znaczony przez Ministra Sprawiedliwości spośród jego przedsta-
wicieli, kieruje pracami zespołu do przygotowania pytań testo-
wych. 

§ 4. Obsługę administracyjno-biurową zespołu do przygotowania py-
tań testowych zapewnia Minister Sprawiedliwości. 

§ 5. Przewodniczącemu i członkom zespołu do przygotowania pytań 
testowych przysługuje wynagrodzenie.  

§ 6. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego, 
przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych, po-
daje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Minister-
stwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, 
o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. 
zm.9)), zwanym dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”, usta-
lony przez zespół do przygotowania pytań testowych i zatwier-
dzony przez Ministra Sprawiedliwości, wykaz tytułów aktów 
prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogło-

                                                 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 

240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 
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szenia, z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań 
testowych na egzamin wstępny. 

§ 7. Zespół do przygotowania pytań testowych sporządza zestaw 150 
pytań w formie testu jednokrotnego wyboru na egzamin wstępny 
dla kandydatów na aplikantów notarialnych wraz z wykazem 
prawidłowych odpowiedzi w sposób uwzględniający konieczność 
ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem. Zespół 
do przygotowania pytań testowych zapewnia zgodność wykazu 
prawidłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym. 

§ 8. Każda rada izby notarialnej może zgłosić zespołowi do przygo-
towania pytań testowych, za pośrednictwem przewodniczącego 
zespołu do przygotowania pytań testowych, propozycję pytań te-
stowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi. 

§ 9. Sporządzony przez zespół do przygotowania pytań testowych ze-
staw pytań testowych oraz wykaz prawidłowych odpowiedzi, 
przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych prze-
kazuje Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 50 dni przed 
wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego. Minister 
Sprawiedliwości zapewnia wydrukowanie odpowiedniej liczby 
egzemplarzy zestawu pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi 
oraz ich doręczenie, wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi 
zgodnym z obowiązującym stanem prawnym na dzień egzaminu, 
poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym w sposób uwzględ-
niający konieczność ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym 
ujawnieniem. 

§ 10. Członkowie zespołu do przygotowania pytań testowych są zo-
bowiązani do przedstawienia pisemnego uzasadnienia prawidło-
wych odpowiedzi zgłoszonych przez nich pytań testowych, w 
przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących treści pytań te-
stowych, a w szczególności w toku procedury odwoławczej od 
uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego kandydata. 

§ 11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych po-
szczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepi-
sów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.  

§ 12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Ra-
dy Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia:  

1) tryb i sposób działania zespołu do przygotowania pytań te-
stowych, 

2) tryb i sposób ustalania wykazu tytułów aktów prawnych, o 
którym mowa w § 6, 

3) tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawi-
dłowych odpowiedzi, przygotowania, przechowywania oraz 
przekazywania komisjom kwalifikacyjnym zestawu pytań te-
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stowych wraz z kartą odpowiedzi i wykazu prawidłowych 
odpowiedzi na egzamin wstępny,  

4) tryb i sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych 
odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym,  

5) tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej 
zespołu do przygotowania pytań testowych  

– uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego 
przeprowadzenia naboru na aplikację, w szczególności ko-
nieczność zapewnienia zgodności wykazu tytułów aktów 
prawnych z zakresem przedmiotowym egzaminu wstępnego 
oraz konieczność zabezpieczenia pytań testowych przed ich 
nieuprawnionym ujawnieniem, oraz 

6) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków ze-
społu, uwzględniając nakład ich pracy i zakres obowiązków 
oraz liczbę kandydatów. 

§ 13. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 
tryb i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 11, za-
pewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe trakto-
wanie wykonawców i mając na uwadze konieczność zabezpie-
czenia pytań testowych przed ich nieuprawnionym ujawnie-
niem.”;  

6) w art. 71d:  

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Minister Sprawiedliwo-
ści zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie In-
formacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie wstępnym, w którym poda-
je w szczególności: 

1) termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępne-
go na aplikację notarialną, zwanego dalej „zgłoszeniem”; 

2) adres siedziby komisji; 

3) termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego; 

4) wysokość opłaty za egzamin wstępny, o której mowa w art. 71e § 
1. 

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, powinno zawierać: 

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego; 

2) kwestionariusz osobowy; 

3) życiorys; 

4) oryginał albo urzędowy odpis dyplomu albo poświadczoną nota-
rialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukoń-
czenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów 
prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo za-
świadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego; 
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5) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opa-
trzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgło-
szenia; 

6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny; 

7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wyda-
waniu dowodów osobistych.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Zamiast oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświad-
czonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu u-
kończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej 
albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego można również 
złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie eg-
zaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów 
prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata 
jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie 
później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego oryginału albo 
urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii ory-
ginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu eg-
zaminu magisterskiego.”, 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Zgłoszenie powinno być złożone przez kandydata najpóźniej 45 dni 
przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego do komisji kwalifikacyj-
nej. Termin do złożenia zgłoszenia nie podlega przywróceniu.”, 

d) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Jeżeli kandydat nie uzupełni braków formalnych zgłoszenia zgodnie z 
§ 4 lub nie spełni warunku, o którym mowa w ust. 2a, zgłoszenie pozo-
stawia się bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpozna-
nia przewodniczący komisji kwalifikacyjnej orzeka postanowieniem 
i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru. 
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. 
Jeżeli zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifika-
cyjnej może, nie przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić 
zaskarżone postanowienie i sprawę rozpoznać na nowo.”; 

7) w art. 71e: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kandydat uiszcza opłatę za egzamin wstępny, która stanowi dochód 
budżetu państwa.”,  

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. W przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu zgłoszenia 
bez rozpoznania, wydania decyzji odmawiającej dopuszczenia do 
udziału w egzaminie wstępnym albo złożenia nie później niż 14 dni 
przed terminem egzaminu wstępnego pisemnego oświadczenia kandy-
data o odstąpieniu od udziału w egzaminie wstępnym, dwie trzecie 
uiszczonej opłaty podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandydata 
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złożony przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej w terminie 30 dni 
od dnia złożenia tego wniosku.”;  

8) w art. 71f: 

a) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego komisji kwa-
lifikacyjnej i jego zastępcę spośród swoich przedstawicieli. Podczas 
nieobecności przewodniczącego zastępca przewodniczącego jest upo-
ważniony do podejmowania jego czynności.”, 

b) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a. Komisja kwalifikacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem eg-
zaminu wstępnego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej kieruje jej 
pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.”, 

c) § 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„§ 7. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje 
zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepi-
sach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnio-
nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 
tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

§ 8. Przewodniczącemu i członkowi komisji kwalifikacyjnej niebędącemu 
pracownikiem administracji rządowej przysługuje wynagrodzenie za 
czynności związane z udziałem w komisji kwalifikacyjnej.”, 

d) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 
Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwali-
fikacyjnej oraz powoływania i odwoływania członków komisji 
kwalifikacyjnej; 

2) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji 
kwalifikacyjnej, uwzględniając liczbę osób, które złożyły zgło-
szenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, oraz wniosek o 
dopuszczenie do egzaminu notarialnego, zakres i nakład ich pracy 
w zorganizowaniu i przebiegu egzaminu wstępnego i notarialnego 
oraz tryb wypłacania tego wynagrodzenia; 

3) rodzaj dokumentów, o których mowa w art. 74a § 4 pkt 4–8; 

4) szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego 
i notarialnego, w szczególności: 

a) sposób działania komisji kwalifikacyjnej, 

b) czas trwania poszczególnych części egzaminu notarialnego, 

c) sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicz-
nej komisji kwalifikacyjnej przez izby notarialne, w tym 
przekazywania środków, sprawowania nadzoru nad ich wy-
datkowaniem i rozliczania wydatków związanych z tą obsłu-
gą 
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– uwzględniając konieczność prawidłowego, terminowego i 
efektywnego przeprowadzenia naboru na aplikację i przebie-
gu egzaminu wstępnego i notarialnego, zapewnienia zacho-
wania bezstronności pracy komisji kwalifikacyjnej oraz ko-
nieczność uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowe-
go przeprowadzenia egzaminu notarialnego.”; 

9) w art. 71g uchyla się § 6; 

 10) w art. 71h w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) osobą pozostającą wobec niego w stosunku osobistym innego rodzaju, który  
mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności członka komisji kwa-
lifikacyjnej.”;  

11) w art. 71i: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Nieobecność kandydata podczas egzaminu wstępnego oraz stawienie 
się na egzamin wstępny po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczy-
nę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie wstępnym.”, 

b) po § 3 dodaje się § 4-6 w brzmieniu: 

„§ 4. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyklucza z egzaminu 
wstępnego kandydata, który podczas egzaminu wstępnego korzystał z 
pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub 
urządzeniami, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób za-
kłócał przebieg egzaminu wstępnego. 

§ 5. Wykluczenie, o którym mowa w § 4, następuje w drodze postanowie-
nia, na które nie przysługuje zażalenie. 

§ 6. Postanowienie o wykluczeniu stanowi podstawę do wydania przez 
komisję kwalifikacyjną uchwały o negatywnym wyniku z egzaminu 
wstępnego.”;   

12) w art. 71j: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z ze-
stawu 150 pytań zawierających po 3 propozycje odpowiedzi, z których 
tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat może 
wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi. 
Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt.”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego, obo-
wiązującego w dniu egzaminu wstępnego.”, 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który 
uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.”, 

d) po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego, 
po jego zakończeniu, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przeka-
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zuje właściwej radzie izby notarialnej, z czego sporządza się protokół. 
Kopię protokołu przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przekazuje 
Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 7 dni od dnia sporządzenia.”; 

13) art. 71k otrzymuje brzmienie: 

„Art. 71k. § 1. Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifika-
cyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis 
uchwały kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie ogłasza 
wyniki egzaminu wstępnego.  

§ 3.  W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifi-
kacyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego, kandydatowi 
służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawie-
dliwości rozstrzyga odwołanie w formie decyzji administracyjnej.  

§ 4. Jeżeli w trakcie ponownego rozpoznania sprawy na skutek zło-
żonego odwołania od uchwały, o której mowa w § 1, zostanie 
stwierdzony błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka pisar-
ska zawarta w uchwale komisji kwalifikacyjnej, Minister Spra-
wiedliwości uchyla uchwałę i przekazuje sprawę komisji kwalifi-
kacyjnej do ponownego rozpoznania. Przepis ten nie narusza art. 
138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości zawiadamia o wynikach egzaminu 
wstępnego rady izb notarialnych i publikuje w Biuletynie Infor-
macji Publicznej imiona i nazwisko osób, które uzyskały pozy-
tywny wynik z egzaminu oraz imiona ich rodziców.”; 

 14) w art. 72 § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Aplikacja notarialna rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku, trwa 2 lata i 
6 miesięcy i polega na zaznajomieniu się aplikanta z całokształtem pracy 
notariusza. W ramach szkolenia aplikant jest obowiązany do zaznajomienia 
się z czynnościami sądów w sprawach cywilnych, gospodarczych i wieczy-
stoksięgowych.”; 

15) art. 74 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 74. § 1. Egzamin notarialny przeprowadzają komisje, o których mowa w 
art. 71b § 1 lub § 2. Przepisy art. 71h stosuje się odpowiednio.  

§ 2. Do egzaminu notarialnego może przystąpić osoba, która ukoń-
czyła aplikację notarialną i otrzymała zaświadczenie o jej odby-
ciu, oraz osoba, o której mowa w art. 12 § 2.  

§ 3. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania praw-
niczego osoby przystępującej do egzaminu notarialnego, zwanej 
dalej „zdającym”, do samodzielnego i należytego wykonywania 
zawodu notariusza, w tym wiedzy i umiejętności jej praktycznego 
zastosowania z zakresu: materialnego i procesowego prawa cy-
wilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarcze-
go, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, 
prawa finansowego, prawa prywatnego międzynarodowego, pra-
wa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego, prawa o ustroju 
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sądów i prokuratur, samorządu notarialnego oraz innych organów 
ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej, a tak-
że warunków wykonywania zawodu notariusza i etyki tego za-
wodu. 

§ 4. Egzamin notarialny składa się z trzech części pisemnych.  

§ 5. Egzamin notarialny przeprowadza się raz w roku w terminie wy-
znaczonym przez Ministra Sprawiedliwości.  

§ 6. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej prze-
prowadzenie egzaminu przez komisję w terminie, o którym mowa 
w § 5, Minister Sprawiedliwości wyznacza dodatkowy termin 
przeprowadzenia egzaminu przez tę komisję, o którym przewod-
niczący komisji zawiadamia zdających listem poleconym za po-
świadczeniem odbioru oraz obwieszcza na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie wyznaczonej rady izby notarialnej. Przepisy § 11 i § 
13–17 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem terminu, o którym 
mowa w § 16.  

§ 7. Minister Sprawiedliwości każdego roku powołuje, w drodze za-
rządzenia, zespół do przygotowania zestawu pytań testowych 
i zadań na egzamin notarialny, zwany dalej „zespołem”. 

§ 8. W skład zespołu wchodzi 7 osób, w tym 4 przedstawicieli Mini-
stra Sprawiedliwości oraz 3 przedstawicieli delegowanych przez 
Krajową Radę Notarialną – spośród osób, których wiedza i do-
świadczenie dają rękojmię prawidłowego przygotowania egzami-
nu notarialnego. 

§ 9. Pracami zespołu kieruje przewodniczący lub w przypadku jego 
nieobecności zastępca, powołani przez Ministra Sprawiedliwości 
spośród jego przedstawicieli.  

§ 10. Obsługę administracyjno-biurową zespołu zapewnia Minister 
Sprawiedliwości. 

§ 11. Przewodniczącemu i członkom zespołu przysługuje wynagro-
dzenie. 

§ 12. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu przewodniczą-
cy zespołu podaje do publicznej wiadomości na stronie interne-
towej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej ustalony przez zespół większością głosów 
w obecności wszystkich członków zespołu i zatwierdzony przez 
Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, we-
dług stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z któ-
rych wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych 
na egzamin notarialny. 

§ 13. Na pierwszą część egzaminu notarialnego zespół sporządza ze-
staw 100 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru na egzamin 
notarialny wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, w sposób 
uwzględniający konieczność ich zabezpieczenia przed nieupraw-
nionym ujawnieniem. Zespół zapewnia zgodność wykazu prawi-
dłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym. 
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§ 14. Na drugą i trzecią część egzaminu notarialnego zespół sporzą-
dza zadania. 

§ 15. Ostateczną treść testu oraz zadań ustala zespół większością gło-
sów w obecności wszystkich członków zespołu. 

§ 16. Ustalone przez zespół zestaw pytań testowych i zadania prze-
wodniczący zespołu przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości nie 
później niż 50 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu nota-
rialnego. Minister Sprawiedliwości zapewnia wydrukowanie od-
powiedniej liczby egzemplarzy testu i zadań oraz ich doręczenie 
poszczególnym komisjom, w sposób uwzględniający konieczność 
zabezpieczenia zestawów pytań testowych i zadań przed ich nie-
uprawnionym ujawnieniem.  

§ 17. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych i za-
dań poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej 
ustawy. 

§ 18. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Ra-
dy Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i sposób działania zespołu, 

2) tryb i sposób ustalenia wykazu tytułów aktów prawnych, o 
którym mowa w § 12, 

3) tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawi-
dłowych odpowiedzi oraz propozycji zadań, przygotowania, 
przechowywania oraz przekazywania komisjom kwalifika-
cyjnym zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi 
i wykazu prawidłowych odpowiedzi oraz zadań na egzamin 
notarialny, 

4) tryb i sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych 
odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym, 

5) tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej 
zespołu  

– uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego 
przeprowadzenia egzaminu notarialnego, w szczególności 
konieczność zapewnienia zgodności wykazu tytułów aktów 
prawnych z zakresem przedmiotowym egzaminu notarialne-
go oraz konieczność zabezpieczenia pytań i zadań przed ich 
nieuprawnionym ujawnieniem, oraz  

6) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków ze-
społu, uwzględniając nakład ich pracy i zakres obowiązków 
oraz liczbę kandydatów. 

§ 19. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 
tryb i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 17, za-
pewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe trakto-
wanie wykonawców i mając na uwadze konieczność zabezpie-
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czenia zestawów pytań testowych i zadań przed ich nieuprawnio-
nym ujawnieniem.”;  

16) w art. 74a: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Minister Sprawiedliwości 
zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Biuletynie Infor-
macji Publicznej ogłoszenie o egzaminie notarialnym, w którym podaje 
w szczególności: 

1) termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialne-
go, zwanego dalej „wnioskiem”; 

2) adres siedziby komisji kwalifikacyjnej; 

3) termin przeprowadzenia przez komisję kwalifikacyjną każdej czę-
ści egzaminu notarialnego; 

4) wysokość opłaty za egzamin notarialny.”, 

b) § 3–6 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. Osoby, które odbyły aplikację notarialną, dołączają do wniosku za-
świadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej oraz oryginał dowodu uisz-
czenia opłaty za egzamin notarialny. 

 § 4. Osoby, o których mowa w art. 12 § 2, dołączają do wniosku odpo-
wiednio: 

1) kwestionariusz osobowy; 

2) życiorys; 

3) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w 
Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagra-
nicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo jego urzędowy odpis albo poświadczoną notarialnie 
kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu; 

4) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora 
nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskie-
go, prokuratorskiego, adwokackiego lub radcowskiego; 

5) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnie-
nia, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referen-
darza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sę-
dziego lub asystenta prokuratora; 

6) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia 
lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez 
notariusza na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii no-
tarialnej; 

7) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia 
w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymaga-
jących wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze 
świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym za-
świadczenie kierownika urzędu; 
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8) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub 
starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 

9) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opa-
trzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem; 

10)  oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny; 

11) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wyda-
waniu dowodów osobistych. 

 § 5. Osoby, o których mowa w: 

1) § 3 – składają wniosek najpóźniej w terminie 21 dni, 

2) § 4 – składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni  

– przed dniem rozpoczęcia egzaminu notarialnego. Przepisy art. 
71d § 4–9 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Rady izb notarialnych, każdego roku, w terminie 7 dni od dnia zakoń-
czenia aplikacji, przekazują terytorialnie właściwej komisji kwalifika-
cyjnej oraz Ministrowi Sprawiedliwości listę osób, które odbyły aplika-
cję notarialną.”;  

17) w art. 74b: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kandydat uiszcza opłatę za egzamin notarialny, która stanowi dochód 
budżetu państwa.”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. W przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu zgłoszenia 
bez rozpoznania, wydania decyzji odmawiającej dopuszczenia do u-
działu w egzaminie notarialnym albo złożenia nie później niż 14 dni 
przed terminem egzaminu notarialnego pisemnego oświadczenia kan-
dydata o odstąpieniu od udziału w egzaminie notarialnym, dwie trze-
cie uiszczonej opłaty podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandyda-
ta złożony przewodniczącemu komisji w terminie 30 dni od dnia zło-
żenia tego wniosku.”;  

18) art. 74d–74i otrzymują brzmienie: 

„Art. 74d. § 1. Pierwsza część egzaminu notarialnego polega na rozwiązaniu 
testu składającego się z zestawu 100 pytań zawierających po 3 
propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, 
oraz z karty odpowiedzi. Zdający może wybrać tylko jedną od-
powiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi. Za każdą prawi-
dłową odpowiedź zdający uzyskuje 1 punkt.  

§ 2. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego 
obowiązującego w dniu egzaminu notarialnego. 

§ 3. Druga część egzaminu notarialnego składa się z 2 zadań polega-
jących na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podsta-
wie opisanego przypadku (casusu). 
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§ 4. Trzecia część egzaminu notarialnego polega na opracowaniu 
opinii prawnej na podstawie przedstawionego problemu prawne-
go.  

§ 5. Członkowie komisji dokonują oceny za część pierwszą egzaminu 
notarialnego przy zastosowaniu następującej skali ocen:  

1) oceny pozytywne: 

a) celująca (6) – 95 – 100 punktów,  

b) bardzo dobra (5) – 85 – 94 punktów,  

c) dobra (4) – 75 – 84 punktów,  

d) dostateczna (3) – 60 – 74 punktów; 

2) ocena negatywna – niedostateczna (2) – 0 – 59 punktów.  

§ 6. Członkowie komisji dokonują oceny za część drugą i trzecią eg-
zaminu notarialnego przy zastosowaniu następującej skali ocen:  

1) oceny pozytywne: 

a) celująca (6),  

b) bardzo dobra (5),  

c) dobra (4),  

d) dostateczna (3); 

2) ocena negatywna – niedostateczna (2). 

§ 7. Podczas egzaminu notarialnego zdający nie może posiadać urzą-
dzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.  

§ 8. Podczas rozwiązywania zadań z części drugiej i trzeciej egzami-
nu notarialnego zdający może korzystać z tekstów aktów praw-
nych i komentarzy oraz orzecznictwa.  

§ 9. Przepisy art. 71i § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 74e. § 1. Test z pierwszej części egzaminu notarialnego sprawdzają nieza-
leżnie od siebie dwaj członkowie komisji wyznaczeni przez prze-
wodniczącego komisji. 

§ 2. Oceny rozwiązania każdego z zadań z części drugiej i trzeciej 
egzaminu notarialnego dokonują niezależnie od siebie dwaj 
członkowie komisji, biorąc pod uwagę w szczególności zacho-
wanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepi-
sów prawa i umiejętność ich interpretacji, poprawność zapropo-
nowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.  

§ 3. Każdy z członków komisji sprawdzających pracę pisemną wy-
stawia ocenę cząstkową i sporządza pisemne uzasadnienie wy-
stawionej oceny cząstkowej i przekazuje je niezwłocznie prze-
wodniczącemu komisji, który załącza wszystkie uzasadnienia 
ocen cząstkowych dotyczące prac zdającego do protokołu z prze-
biegu egzaminu notarialnego.  

§ 4. Ostateczną ocenę z pracy pisemnej z każdego z zadań z części 
drugiej i trzeciej egzaminu notarialnego stanowi średnia ocen 
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cząstkowych przyznanych przez każdego członka komisji spraw-
dzającego pracę pisemną, przy czym: 

1) oceny pozytywne to: 

a) celująca – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych 
ocen wynosi od 5,51 do 6,00, 

b) bardzo dobra – jeżeli średnia arytmetyczna wystawio-
nych ocen wynosi od 4,51 do 5,50, 

c) dobra – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen 
wynosi od 3,51 do 4,50, 

d) dostateczna – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych 
ocen wynosi od 3,00 do 3,50; 

2) ocena negatywna – niedostateczna – jeżeli średnia arytme-
tyczna wystawionych ocen wynosi poniżej 3,00. 

Art. 74f. § 1. Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego otrzymuje zdający, 
który z każdej części egzaminu notarialnego otrzymał ocenę po-
zytywną.  

§ 2. Komisja podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu notarialnego 
większością głosów obecnych członków. Komisja wydaje zdają-
cemu uchwałę, a jej odpis przesyła Ministrowi Sprawiedliwości, 
Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej oraz dołącza do akt oso-
bowych zdającego. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości publikuje w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej imiona i nazwisko osób, które uzyskały pozytywny wy-
nik z egzaminu, oraz imiona ich rodziców. 

Art. 74g. § 1. Z przebiegu egzaminu notarialnego sporządza się niezwłocznie 
protokół, który podpisują członkowie komisji uczestniczący 
w egzaminie notarialnym. Członkowie komisji mogą zgłaszać 
uwagi do protokołu. 

§ 2. Dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu notarial-
nego, po jego zakończeniu, przewodniczący komisji przekazuje 
właściwej radzie izby notarialnej, z czego sporządza się protokół. 
Kopię protokołu z przebiegu egzaminu oraz kopię protokołu 
z przekazania dokumentacji przewodniczący komisji przekazuje 
Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 7 dni od dnia sporządze-
nia. 

Art. 74h. § 1. Od uchwały o wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przy-
sługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Mi-
nistrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
uchwały, o której mowa w art. 74f § 2. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, ko-
misję egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, 
zwaną dalej „komisją odwoławczą”, w składzie 9 członków. 

§ 3. Do składu komisji odwoławczej kandydatów na członków wska-
zują: 
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1) Minister Sprawiedliwości – 5 członków, spośród których 
wyznacza przewodniczącego, 

2) Krajowa Rada Notarialna – 4 członków 

 – spośród osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię 
rzetelnego rozpoznania odwołań. 

§ 4. Przewodniczącemu i członkom komisji odwoławczej za udział w 
jej pracach przysługuje wynagrodzenie. 

§ 5. Przepisy art. 71f § 7, § 11, art. 71g § 1, § 2 pkt 1, 2, 4, 5 i § 3 sto-
suje się odpowiednio. 

§ 6. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji odwoławczej 
lub odwołania członka z komisji odwoławczej, Minister Sprawie-
dliwości niezwłocznie powołuje nowego członka komisji odwo-
ławczej. W przypadku członka, o którym mowa w § 3 pkt 2, Kra-
jowa Rada Notarialna w terminie określonym przez Ministra 
Sprawiedliwości wskazuje nowego kandydata na członka komisji 
odwoławczej. 

§ 7. Członek komisji odwoławczej podlega wyłączeniu od udziału w 
postępowaniu w sprawie z przyczyn wskazanych w art. 71h § 1. 
Przepis art. 71h § 2 stosuje się. 

§ 8. Członkowie komisji odwoławczej przed przystąpieniem do roz-
patrywania sprawy składają pisemne oświadczenia, iż nie pozo-
stają z osobą, której dotyczy sprawa, w stosunku, o którym mowa 
w art. 71h § 1. 

§ 9. Do zadań komisji odwoławczej należy rozpatrywanie odwołań 
od wyników egzaminu notarialnego. 

§ 10. Uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności 
wszystkich członków komisji odwoławczej. 

§ 11. Od uchwały komisji odwoławczej służy skarga do sądu admini-
stracyjnego.  

§ 12. Do postępowania przed komisją odwoławczą stosuje się odpo-
wiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 13. Obsługę administracyjno-biurową komisji odwoławczej zapew-
nia Minister Sprawiedliwości. 

§ 14. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji 
odwoławczej, 

2) termin powołania komisji odwoławczej, 

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków ko-
misji odwoławczej, uwzględniając zakres i nakład ich pracy 
oraz tryb jego wypłacania, 

4) tryb i sposób działania komisji odwoławczej, 

5) sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komi-
sji odwoławczej 
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 – uwzględniając konieczność prawidłowego i terminowego 
rozpoznawania odwołań oraz zapewnienia zachowania bez-
stronności pracy członków komisji odwoławczej. 

Art. 74i. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu nota-
rialnego, zdający może przystępować do kolejnych egzaminów no-
tarialnych, z tym że egzamin ten zdaje w całości.”; 

19) w art. 76 § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. Asesorem notarialnym może być osoba, która zdała egzamin notarialny i 
przedstawi oświadczenie notariusza o gotowości zawarcia z nią umowy 
o pracę.”;  

20) w art. 78 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w 
brzmieniu: 

„e)  skreślenie z listy aplikantów notarialnych;”. 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawach, o których mowa w art. 1–3, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy 
„egzamin konkursowy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku 
wyrazami „egzamin wstępny”. 

 

Art. 5. 

Użyty w art. 75a–75j ustawy, o której mowa w art. 1, w art. 331–3310, ustawy, o któ-
rej mowa w art. 2, oraz w art. 71b–71k ustawy, o której mowa w art. 3, w różnej 
liczbie i przypadku, wyraz „komisja” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie 
i przypadku wyrazami „komisja kwalifikacyjna”.  

 

Art. 6. 

Postępowania w sprawach wniesionych do Ministra Sprawiedliwości na podstawie 
art. 46 ust. 2 i art. 68 ust. 6a w związku z art. 79 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 
1, przed dniem w życie niniejszej ustawy i niezakończone do dnia wejścia w życie 
tej ustawy prowadzone są na dotychczasowych zasadach. 

 

Art. 7.   

W sprawie o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Ministra 
Sprawiedliwości wydaną na podstawie art. 46 ust. 2 i art. 68 ust. 6a w związku z art. 
79 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, organem właściwym jest Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.  

 

Art. 8.  

W sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Sprawiedliwości wydanej na 
podstawie art. 46 ust. 2 i art. 68 ust. 6a w związku z art. 79 ust. 3 ustawy, o której 
mowa w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, organem właściwym 
jest Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.  
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Art. 9.  

W sprawach, o których mowa w art. 154 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z póżn. 
zm.10)), dotyczących ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości wydanej na pod-
stawie art. 46 ust. 2 i art. 68 ust. 6a w związku z art. 79 ust. 3 ustawy, o której mowa 
w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organem właściwym jest 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.  

 

Art. 10.  

Postępowania w sprawach wniesionych do Ministra Sprawiedliwości na podstawie 
art. 31 ust. 2a w związku z art. 37 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 2, przed dniem 
wejścia w życie ustawy i niezakończone do dnia wejścia w życie tej ustawy prowa-
dzone są na dotychczasowych zasadach. 

 

Art. 11. 

Przepisu art. 76b ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się do aplikantów 
adwokackich, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem 10 września 2005 r.  

 

Art. 12. 

Przepisu art. 72a § 1 ustawy, o której mowa w art. 3, nie stosuje się do aplikantów 
notarialnych, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem 10 września 2005 r. 

 

Art. 13. 

Osobom, które rozpoczęły aplikację przed dniem 10 września 2005 r., przysługuje 
zwrot opłat pobranych na podstawie art. 76b ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 
oraz art. 72a § 1 ustawy, o której mowa w art. 3. Opłaty zwraca organ samorządu 
zawodowego, na rzecz którego zostały wpłacone, na wniosek uprawnionego, w ter-
minie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Art. 14. 

Aplikacje adwokacka i radcowska rozpoczęte na podstawie przepisów dotychczaso-
wych trwają trzy lata i sześć miesięcy.  
 

                                                 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 

509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr78, poz. 682 i Nr 
181, poz. 1524. 
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Art. 15. 

1. Okręgowe rady adwokackie w 2009 r. przeprowadzają egzamin adwokacki dla 
aplikantów adwokackich, którzy zdali egzamin konkursowy w dniu 10 grudnia 
2005 r. i rozpoczęli aplikację przed dniem 1 października 2006 r. 

2. Celem egzaminu adwokackiego jest sprawdzenie przygotowania osoby przystę-
pującej do tego egzaminu do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu 
adwokata, w tym wiedzy oraz jej praktycznego zastosowania, w szczególności z 
zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, 
karnego, postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, pracy i ubez-
pieczeń społecznych, gospodarczego, spółek prawa handlowego, administracyj-
nego, postępowania administracyjnego, finansowego, konstytucyjnego, europej-
skiego oraz ustrojów sądów, samorządu adwokackiego i innych organów ochro-
ny prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunków wyko-
nywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu. 

3. Zasady zdawania egzaminu adwokackiego dla aplikantów, o których mowa w 
ust. 1, w szczególności zakres egzaminu przy uwzględnieniu ust. 2, sposób jego 
przeprowadzenia, sposób oceny oraz sposób przygotowania pytań i zadań na eg-
zamin, ustali Naczelna Rada Adwokacka w drodze uchwały. 

4. Udział w egzaminie adwokackim jest odpłatny. 

5. Opłata za udział w egzaminie adwokackim jest wnoszona do właściwej okręgo-
wej rady adwokackiej i stanowi jej przychód. Okręgowa rada adwokacka ustala 
wysokość opłaty za egzamin w drodze uchwały.  

6. Okręgowa rada adwokacka powołuje w drodze uchwały komisję egzaminacyjną 
do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, zwaną dalej „komisją”, i wyzna-
cza jej przewodniczącego. W przypadku dużej liczby osób przystępujących do 
egzaminu adwokackiego okręgowa rada adwokacka może powołać więcej niż 
jedną komisję. 

7. W skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości. 

8.  Za udział w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dla przedstawicieli Ministra Sprawie-
dliwości ustala się w wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego sę-
dziego sądu okręgowego w pierwszej stawce awansowej, a koszty wynagrodze-
nia pokrywane są z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji Mini-
stra Sprawiedliwości.  

10. Okręgowa rada adwokacka ponosi koszty związane z działaniem komisji oraz 
zapewnia jej obsługę administracyjno-techniczną. 

 

Art. 16. 

1. Rady okręgowych izb radców prawnych w 2009 r. przeprowadzają egzamin rad-
cowski dla aplikantów radcowskich, którzy zdali egzamin konkursowy w dniu 
10 grudnia 2005 r. i rozpoczęli aplikację przed dniem 1 października 2006 r. 

2. Celem egzaminu radcowskiego jest sprawdzenie przygotowania osoby przystę-
pującej do tego egzaminu do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu 
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radcy prawnego, w tym wiedzy oraz jej praktycznego zastosowania, w szczegól-
ności z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, rodzinnego i opie-
kuńczego, karnego, postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, 
pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczego, spółek prawa handlowego, 
administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, konstytucyj-
nego, europejskiego oraz ustrojów sądów, samorządu radcowskiego i innych or-
ganów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej, a także wa-
runków wykonywania zawodu radcy prawnego i etyki tego zawodu. 

3. Zasady zdawania egzaminu radcowskiego dla aplikantów, o których mowa w 
ust. 1, w szczególności zakres egzaminu przy uwzględnieniu ust. 2, sposób jego 
przeprowadzenia, sposób oceny oraz sposób przygotowania pytań i zadań na eg-
zamin, ustali Krajowa Rada Radców Prawnych w drodze uchwały. 

4. Udział w egzaminie radcowskim jest odpłatny. 

5. Opłata za udział w egzaminie radcowskim jest wnoszona do właściwej rady o-
kręgowej izby radców prawnych i stanowi jej przychód. Rada okręgowej izby 
radców prawnych ustala wysokość opłaty za egzamin w drodze uchwały.  

6. Rada okręgowej izby radców prawnych powołuje w drodze uchwały komisję eg-
zaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zwaną dalej „komi-
sją”, i wyznacza jej przewodniczącego. W przypadku dużej liczby osób przystę-
pujących do egzaminu radcowskiego rada okręgowej izby radców prawnych 
może powołać więcej niż jedną komisję. 

7. W skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości. 

8.  Za udział w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dla przedstawicieli Ministra Sprawie-
dliwości ustala się w wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego sę-
dziego sądu okręgowego w pierwszej stawce awansowej, a koszty wynagrodze-
nia pokrywane są z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji Mini-
stra Sprawiedliwości. 

10. Rada okręgowej izby radców prawnych ponosi koszty związane z działaniem 
komisji oraz zapewnia jej obsługę administracyjno-techniczną. 

 

Art. 17. 

W roku 2008 i 2009 Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć dodatkowy termin 
egzaminu notarialnego dla aplikantów notarialnych, którzy egzamin konkursowy 
zdali w dniu 10 grudnia 2005 r. W przypadku wyznaczenia dodatkowego terminu 
egzaminu notarialnego przepisy ustawy, o której mowa w art. 3 niniejszej ustawy, 
stosuje się z wyłączeniem terminów określonych w art. 74 § 12, § 16 i art. 74a § 1 tej 
ustawy. 

 

Art. 18. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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