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2) przepisy dotyczàce ustroju i funkcjonowania pod-
miotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sà-
dowym, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Kodeksu
spó∏ek handlowych, prawa spó∏dzielczego i prawa
o stowarzyszeniach, materialne i ustrojowe przepi-
sy dotyczàce zastawu rejestrowego i rejestru zasta-
wów;

3) prawo cywilne materialne i procesowe, elementy
prawa upad∏oÊciowego, prawa bankowego, Ko-
deksu spó∏ek handlowych, w zakresie czynnoÊci
wykonywanych przez referendarza sàdowego,
oraz wybrane elementy prawa rodzinnego i z zakre-
su ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywil-
nych;

4) przepisy ustrojowe dotyczàce organów ochrony
prawnej z elementami prawa konstytucyjnego;

5) organizacj´ wewn´trznego urz´dowania sàdów
i zakres dzia∏ania sekretariatów sàdowych oraz in-
nych dzia∏ów administracji sàdowej.

3. Warunkiem zdania cz´Êci ustnej egzaminu jest
otrzymanie ocen pozytywnych ze wszystkich zakresów
przedmiotowych, o których mowa w ust. 2.

§ 22. Nieusprawiedliwione nieprzystàpienie do któ-
rejkolwiek cz´Êci egzaminu lub rezygnacja z odpowie-
dzi w trakcie jej trwania sà równoznaczne z uzyskaniem
oceny niedostatecznej z egzaminu.

§ 23. Oceny czàstkowe oraz koƒcowy wynik egza-
minu okreÊla si´ stopniami: celujàcy, bardzo dobry, do-
bry, dostateczny i niedostateczny. Oceny czàstkowe,
z wyjàtkiem oceny niedostatecznej, mogà byç dodatko-
wo okreÊlone oznaczeniem „plus” albo „minus”, przy
czym „plus” powoduje zwi´kszenie wartoÊci oceny
o 0,5, zaÊ „minus” skutkuje obni˝eniem o 0,25.

§ 24. 1. Ocen´ koƒcowà egzaminu stanowi Êrednia
wszystkich ocen czàstkowych uzyskanych w poszcze-
gólnych cz´Êciach egzaminu.

2. Przy ka˝dym przekroczeniu wartoÊci oceny po-
wy˝ej 0,6 ocen´ zaokràgla si´ w gór´, do wartoÊci ca∏-
kowitej.

§ 25. 1. W razie niedostatecznego wyniku egzami-
nu mo˝e on byç powtórzony tylko raz, nie wczeÊniej ni˝

po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia jego niezdania, nie
póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem roku.

2. Aplikant, który z usprawiedliwionych przyczyn
nie przystàpi∏ do egzaminu w pierwszym terminie
i uzyska∏ zgod´ prezesa sàdu okr´gowego, o której mo-
wa w § 15 ust. 2, mo˝e do niego przystàpiç w innym
terminie, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem roku od
dnia ukoƒczenia aplikacji. 

3. Aplikant, który z usprawiedliwionych przyczyn
nie przystàpi∏ do egzaminu powtórnego, o którym mo-
wa w ust. 1, i uzyska∏ zgod´ prezesa sàdu okr´gowego,
o której mowa w § 15 ust. 2, mo˝e do niego przystàpiç
tylko raz w innym terminie, nie póêniej jednak ni˝ przed
up∏ywem 2 lat od dnia ukoƒczenia aplikacji.

§ 26. 1. Z przebiegu i wyników egzaminu pisemne-
go i ustnego sporzàdza si´ protokó∏, który podpisujà
przewodniczàcy, sekretarz i pozostali cz∏onkowie Ko-
misji.

2. Osobom, które zda∏y egzamin, przewodniczàcy
Komisji wystawia Êwiadectwo zawierajàce ocen´ koƒ-
cowà, podpisane przez przewodniczàcego Komisji oraz
sekretarza.

§ 27. Osoby, które ukoƒczy∏y aplikacj´ przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, przyst´pu-
jà do egzaminu referendarskiego wed∏ug zasad okre-
Êlonych w przepisach dotychczasowych.

§ 28. 1. W roku 2002 aplikacja referendarska rozpo-
czyna si´ z dniem 1 grudnia.

2. Do aplikacji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ przepisów § 3—5; przyj´cie na aplikacj´ nast´puje
na zasadach okreÊlonych w przepisach dotychczaso-
wych.

§ 29. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawie-
dliwoÊci z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie referen-
darzy sàdowych i aplikacji referendarskiej (Dz. U. Nr 80,
poz. 520, z 2000 r. Nr 36, poz. 413 oraz z 2001 r. Nr 84,
poz. 920).

§ 30. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia. 

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk 

1702
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 listopada 2002 r.

w sprawie wzoru formularza wniosku o udost´pnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Na podstawie art. 44h ust. 6 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Podmioty okreÊlone w art. 44h ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i do-
wodach osobistych wniosek o udost´pnienie danych
ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL lub ewiden-
cji wydanych i utraconych dowodów osobistych sk∏a-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



Dziennik Ustaw Nr 201 — 12606 — Poz. 1702

dajà na formularzu, którego wzór okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

2. Wniosek o udost´pnienie danych, o których
mowa w ust. 1, powinien zawieraç:

1) podstaw´ prawnà upowa˝niajàcà do otrzymania
danych lub uzasadnionà potrzeb´ ˝àdania udo-
st´pnienia danych;

2) nazw´ podmiotu ubiegajàcego si´ o udost´pnie-
nie danych, adres jego siedziby lub nazwisko
i imi´ wnioskodawcy oraz adres miejsca zamiesz-
kania;

3) nazw´ organu, do którego jest kierowany wniosek,
i oznaczenie zbioru, z którego b´dà udost´pnione
dane;

4) informacje o osobie umo˝liwiajàce wyszukanie
w zbiorze ˝àdanych danych;

5) zakres ˝àdanych danych.

§ 2. Do wniosku o udost´pnienie danych mo˝na do-
∏àczyç wykaz osób, których dane mia∏yby byç udost´p-
nione, bez koniecznoÊci sporzàdzania odr´bnego
wniosku dla ka˝dej osoby.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik



Dziennik Ustaw Nr 201 — 12607 — Poz. 1702

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 18 listopada 2002 r. (poz. 1702)

WZÓR
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