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1361

U S TAWA

z dnia 30 czerwca 2005 r.

o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 nie stanowi przeszkody do
Êwiadczenia pomocy prawnej, o której mowa
w ust. 1, przez osoby posiadajàce wy˝sze wy-
kszta∏cenie prawnicze, z wyjàtkiem zast´p-
stwa procesowego, chyba ˝e osoby te dzia∏a-
jà na podstawie art. 87 § 1 Kodeksu post´po-
wania cywilnego w charakterze pe∏nomocni-
ka pozostajàcego w sta∏ym stosunku zlece-
nia, je˝eli przedmiot sprawy wchodzi w za-
kres tego zlecenia, bàdê te˝ sprawujàcego za-
rzàd majàtkiem lub interesami strony.”;

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 6 lip-

ca 1982 r. o radcach prawnych, ustaw´ z dnia 14 lutego
1991 r. — Prawo o notariacie i ustaw´ z dnia 5 lipca 2002 r.
o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy
prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067.
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2) w art. 4a uchyla si´ ust. 2;

3) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Adwokat Êwiadczy pomoc prawnà z urz´du
w okr´gu sàdu rejonowego, w którym wy-
znaczy∏ swojà siedzib´ zawodowà. Przepis
art. 71c stosuje si´ odpowiednio.”;

4) w art. 47 uchyla si´ ust. 1;

5) w art. 58:

a) dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów
od ponoszenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci
op∏aty rocznej, a tak˝e odraczania jej p∏at-
noÊci lub rozk∏adania jej na raty,”,

b) w pkt 12 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zasad odbywania aplikacji adwokackiej,”;

6) w art. 65:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Rzeczy-
pospolitej Polskiej i uzyska∏ tytu∏ magistra
lub zagraniczne studia prawnicze uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odby∏ w Rzeczypospolitej Polskiej aplikacj´
adwokackà i z∏o˝y∏ egzamin adwokacki, z za-
strze˝eniem art. 66 ust. 1a.”; 

7) w art. 66:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej
i z∏o˝enia egzaminu adwokackiego nie sto-
suje si´ do:

1) profesorów i doktorów habilitowanych
nauk prawnych,

2) osób, które zda∏y egzamin s´dziowski,
prokuratorski, radcowski lub notarialny.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. Do z∏o˝enia egzaminu adwokackiego przed
komisjà, o której mowa w art. 75a ust. 1,
bez obowiàzku odbycia aplikacji adwokac-
kiej, mogà przystàpiç:

1) doktorzy nauk prawnych,

2) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝szych
studiów prawniczych by∏y zatrudnione
na podstawie umowy o prac´ na stano-
wiskach zwiàzanych ze stosowaniem
lub tworzeniem prawa przez okres co
najmniej 5 lat w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ 8 lat przed z∏o˝eniem wniosku o do-
puszczenie do egzaminu adwokackiego,

3) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝szych
studiów prawniczych wykonywa∏y oso-
biÊcie w sposób ciàg∏y, na podstawie
umów, do których stosuje si´ przepisy

o zleceniu, us∏ugi polegajàce na stoso-
waniu lub tworzeniu prawa przez okres
co najmniej 5 lat w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ 8 lat przed z∏o˝eniem wniosku o do-
puszczenie do egzaminu adwokackiego, 

4) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝szych
studiów prawniczych prowadzi∏y, przez
okres co najmniej 5 lat w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 8 lat przed z∏o˝eniem wnio-
sku o dopuszczenie do egzaminu adwo-
kackiego, dzia∏alnoÊç gospodarczà wpi-
sanà do Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospo-
darczej, je˝eli przedmiot tej dzia∏alnoÊci
obejmowa∏ Êwiadczenie pomocy praw-
nej, o której mowa w art. 4 ust. 1a,

5) osoby, które pracowa∏y przez okres co
najmniej 5 lat w okresie nie d∏u˝szym ni˝
8 lat, na stanowisku referendarza sàdo-
wego lub asystenta s´dziego.

1b. Pi´cioletni okres zatrudnienia w ramach
stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1a
pkt 2, ustala si´ jako sum´ okresów pracy
obliczonych z zachowaniem proporcjonal-
noÊci ich wymiaru.

1c. Osoby, o których mowa w ust. 1a, muszà
spe∏niaç wymagania przewidziane w art. 65
pkt 1—3.”;

8) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. 1. Wpis osoby, która uzyska∏a pozytywny
wynik z egzaminu adwokackiego, na li-
st´ adwokatów nast´puje na jej wnio-
sek, na podstawie uchwa∏y okr´gowej
rady adwokackiej, w∏aÊciwej ze wzgl´-
du na miejsce odbycia aplikacji adwo-
kackiej, a w przypadku osoby, o której
mowa w art. 66 ust. 1a, ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania.

2. Wpis na list´ adwokatów osoby, o któ-
rej mowa w art. 66 ust. 1, nast´puje na
jej wniosek, na podstawie uchwa∏y
okr´gowej rady adwokackiej w∏aÊciwej
ze wzgl´du na miejsce z∏o˝enia wnio-
sku o wpis.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2,
osoba ubiegajàca si´ o wpis obowiàza-
na jest do∏àczyç informacj´ o niekaral-
noÊci z Krajowego Rejestru Karnego,
opatrzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝
miesiàc przed jej z∏o˝eniem.

4. Okr´gowa rada adwokacka mo˝e od-
mówiç wpisu na list´ adwokatów tyl-
ko wtedy, gdy wpis narusza przepisy
art. 65 pkt 1—3 lub art. 67. Okr´gowej
radzie adwokackiej przys∏uguje prawo
wglàdu do akt osobowych i dyscypli-
narnych ubiegajàcego si´ o wpis. 

5. Okr´gowa rada adwokacka podejmuje
uchwa∏´ w sprawie wpisu na list´ ad-
wokatów w terminie 30 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku o wpis.
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6. Od uchwa∏y, o której mowa w ust. 5,
s∏u˝y odwo∏anie do Prezydium Naczel-
nej Rady Adwokackiej w terminie
14 dni od daty dor´czenia uchwa∏y.

7. Od ostatecznej decyzji odmawiajàcej
wpisu na list´ adwokatów oraz w wy-
padku niepodj´cia uchwa∏y przez okr´-
gowà rad´ adwokackà w terminie
30 dni od z∏o˝enia wniosku o wpis lub
niepodj´cia uchwa∏y przez Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej w termi-
nie 30 dni od dor´czenia odwo∏ania za-
interesowanemu s∏u˝y skarga do sàdu
administracyjnego.”;

9) w art. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpis na list´ adwokatów lub aplikantów ad-
wokackich uwa˝a si´ za dokonany, je˝eli Mini-
ster SprawiedliwoÊci nie sprzeciwi si´ wpisowi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwa∏y
wraz z aktami osobowymi wpisanego. Minister
SprawiedliwoÊci wyra˝a sprzeciw w formie de-
cyzji administracyjnej.”;

10) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. Po uzyskaniu wpisu na list´ adwokatów
adwokat wyznacza swojà siedzib´ zawo-
dowà i zawiadamia o tym w∏aÊciwà okr´-
gowà rad´ adwokackà nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni przed dniem wyznacze-
nia siedziby zawodowej.”;

11) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. 1. Adwokat mo˝e przenieÊç swojà siedzi-
b´ zawodowà w okr´gu tej samej izby
adwokackiej. Adwokat zawiadamia
o tym okr´gowà rad´ adwokackà nie
póêniej ni˝ w terminie 30 dni przed
dniem rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w no-
wej siedzibie. W zawiadomieniu adwo-
kat podaje miejsce nowej siedziby oraz
dat´ rozpocz´cia w niej dzia∏alnoÊci za-
wodowej.

2. Adwokat mo˝e przenieÊç si´ do innego
zespo∏u adwokackiego w okr´gu tej sa-
mej izby, za zgodà tego zespo∏u.”;

12) po art. 71 dodaje si´ art. 71a—71c w brzmieniu:

„Art. 71a. 1. Adwokat mo˝e przenieÊç siedzib´ za-
wodowà do okr´gu innej izby, o ile
nie narusza to przepisów art. 4b ust. 1
pkt 2 i ust. 2, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Adwokat nie mo˝e przenieÊç siedziby
zawodowej do okr´gu innej izby, je-
˝eli wszcz´to przeciwko niemu post´-
powanie dyscyplinarne.

3. Adwokat o przeniesieniu swojej sie-
dziby zawodowej do okr´gu innej
izby zawiadamia okr´gowà rad´ ad-
wokackà w∏aÊciwà dla izby adwokac-
kiej, w której obra∏ siedzib´, oraz

okr´gowà rad´ adwokackà w okr´gu
izby adwokackiej, w której dotychczas
by∏ wpisany na list´ adwokatów.

4. Zawiadomienia o przeniesieniu sie-
dziby zawodowej do okr´gu innej
izby adwokat dokonuje w formie pi-
semnej, nie póêniej ni˝ w terminie
30 dni przed dniem rozpocz´cia dzia-
∏alnoÊci zawodowej w nowej siedzi-
bie na terenie okr´gu innej izby ad-
wokackiej. W zawiadomieniu tym ad-
wokat podaje miejsce nowej siedziby
oraz dat´ rozpocz´cia w niej dzia∏al-
noÊci zawodowej.

5. Okr´gowa rada adwokacka w∏aÊciwa
dla izby, do której adwokat przenosi
siedzib´ zawodowà, wpisuje adwoka-
ta na list´ adwokatów w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia zawiadomie-
nia o przeniesieniu siedziby zawodo-
wej do okr´gu innej izby oraz zawia-
damia w terminie 14 dni od dnia do-
konania wpisu okr´gowà rad´ adwo-
kackà izby, w której okr´gu adwokat
poprzednio mia∏ siedzib´ zawodowà,
o dokonanym wpisie na list´ adwoka-
tów.

6. Okr´gowa rada adwokacka po otrzy-
maniu zawiadomienia o wpisie na li-
st´ adwokatów, o którym mowa
w ust. 5, skreÊla adwokata z listy ad-
wokatów oraz przekazuje jego akta
osobowe i dyscyplinarne okr´gowej
radzie adwokackiej w∏aÊciwej ze
wzgl´du na wpis na list´ adwokatów.

Art. 71b. 1. Adwokat mo˝e mieç jednà siedzib´
zawodowà.

2. Zmiana siedziby zawodowej przez ad-
wokata, o której mowa w art. 71
ust. 1 lub w art. 71a ust. 1, nie mo˝e
stanowiç podstawy do wypowiedze-
nia przez adwokata stosunku pe∏no-
mocnictwa oraz zwolnienia adwokata
ze Êwiadczenia w danej sprawie po-
mocy prawnej z urz´du, chyba ˝e
zwolni adwokata od udzielania tej po-
mocy organ, który go wyznaczy∏.

Art. 71c. W wypadku gdy na terenie w∏aÊciwoÊci
sàdu rejonowego ˝aden z adwokatów
nie wyznaczy∏ swojej siedziby zawodo-
wej, okr´gowa rada adwokacka w ter-
minie 30 dni od dnia wp∏yni´cia zawia-
domienia o zmianie siedziby lub podj´-
cia uchwa∏y o skreÊleniu z listy adwoka-
tów wyznacza w miejscowoÊci b´dàcej
siedzibà danego sàdu rejonowego do-
datkowà siedzib´ zawodowà adwokato-
wi z terenu danej izby na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ 12 miesi´cy.”;



13) art. 75 otrzymuje brzmienie:
„Art. 75. 1. Nabór na aplikacj´ adwokackà prze-

prowadza si´ w drodze egzaminu kon-
kursowego na aplikacj´ adwokackà,
zwanego dalej „egzaminem konkurso-
wym”.

2. Aplikantem adwokackim mo˝e byç
osoba, która spe∏nia warunki okreÊlo-
ne w art. 65 pkt 1—3 i uzyska∏a pozy-
tywnà ocen´ z egzaminu konkursowe-
go.

3. Wpis na list´ aplikantów adwokackich
nast´puje po przeprowadzeniu egza-
minu konkursowego na podstawie
uchwa∏y okr´gowej rady adwokackiej
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce z∏o-
˝enia zg∏oszenia, o którym mowa
w art. 75c ust. 2. Uzyskanie przez kan-
dydata pozytywnej oceny z egzaminu
konkursowego uprawnia go do z∏o˝e-
nia wniosku o wpis na list´ aplikantów
adwokackich w ciàgu 2 lat od dnia
og∏oszenia wyników egzaminu kon-
kursowego.

4. Nie mo˝na odmówiç wpisu osobie
spe∏niajàcej warunki, o których mowa
w ust. 2 i 3.

5. Do aplikantów adwokackich oraz do
post´powania o wpis na list´ aplikan-
tów adwokackich przepisy art. 5—8
i art. 68 stosuje si´ odpowiednio.”;

14) art. 75a otrzymuje brzmienie:
„Art. 75a. 1. Egzamin konkursowy przeprowadza-

jà komisje egzaminacyjne do spraw
aplikacji adwokackiej przy Ministrze
SprawiedliwoÊci, powo∏ane na ob-
szarze w∏aÊciwoÊci jednej lub kilku
okr´gowych rad adwokackich, zwane
dalej „komisjami”.

2. Minister SprawiedliwoÊci jest orga-
nem wy˝szego stopnia w stosunku
do komisji.

3. Egzamin konkursowy polega na
sprawdzeniu wiedzy kandydata na
aplikanta adwokackiego, zwanego
dalej „kandydatem”, z zakresu pra-
wa: konstytucyjnego, karnego, po-
st´powania karnego, karnego skar-
bowego, wykroczeƒ, cywilnego, po-
st´powania cywilnego, gospodarcze-
go, spó∏ek prawa handlowego, pracy
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, rodzinne-
go i opiekuƒczego, administracyjne-
go, post´powania administracyjne-
go, finansowego, europejskiego,
ustroju sàdów, samorzàdu adwokac-
kiego i innych organów ochrony
prawnej dzia∏ajàcych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a tak˝e warunków
wykonywania zawodu adwokata
i etyki tego zawodu.

4. Egzamin konkursowy przeprowadza
si´ raz w roku, w terminie wyznaczo-
nym przez Ministra SprawiedliwoÊci,
nie póêniej ni˝ do 30 wrzeÊnia przed
rozpocz´ciem roku szkoleniowego,
równoczeÊnie w tym samym dniu
w Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze-
˝eniem ust. 5.

5. W wypadku zaistnienia zdarzenia lo-
sowego uniemo˝liwiajàcego przepro-
wadzenie egzaminu konkursowego
przez danà komisj´ w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 4, Minister Spra-
wiedliwoÊci wyznacza dodatkowy ter-
min przeprowadzenia egzaminu kon-
kursowego przez t´ komisj´. Przepis
art. 75b ust. 4—7 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

15) po art. 75a dodaje si´ art. 75b—75j w brzmieniu:

„Art. 75b. 1. Minister SprawiedliwoÊci ka˝dego ro-
ku powo∏uje zespó∏ do przygotowania
pytaƒ na egzamin konkursowy dla
kandydatów, zwany dalej „zespo∏em
konkursowym”.

2. W sk∏ad zespo∏u konkursowego
wchodzi 5 osób, w tym 3 przedstawi-
cieli Ministra SprawiedliwoÊci oraz
2 przedstawicieli delegowanych przez
Naczelnà Rad´ Adwokackà.

3. Przewodniczàcy zespo∏u konkurso-
wego, wyznaczony przez Ministra
SprawiedliwoÊci spoÊród jego przed-
stawicieli, kieruje pracami zespo∏u
oraz okreÊla tryb pracy zespo∏u.

4. Zespó∏ konkursowy przygotowuje je-
den zestaw pytaƒ w formie testu wy-
boru na egzamin konkursowy dla
kandydatów.

5. Ka˝da okr´gowa rada adwokacka
mo˝e zg∏aszaç zespo∏owi konkurso-
wemu, za poÊrednictwem przewodni-
czàcego zespo∏u, propozycje pytaƒ.

6. Zespó∏ konkursowy sporzàdza zestaw
pytaƒ na potrzeby egzaminu konkur-
sowego, majàc na uwadze koniecz-
noÊç zapewnienia jednakowego po-
ziomu sprawdzenia wiedzy kandyda-
tów.

7. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´g-
ni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwo-
kackiej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób zg∏aszania propozycji
pytaƒ, przygotowywania, przechowy-
wania oraz przekazywania komisjom
pytaƒ na egzamin konkursowy, majàc
na uwadze koniecznoÊç zabezpiecze-
nia tych pytaƒ przed ich nieuprawnio-
nym ujawnieniem.

Art. 75c. 1. W terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego
roku Minister SprawiedliwoÊci zamiesz-
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cza w dzienniku o zasi´gu ogólnopol-
skim i Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o dost´pie do informacji pu-
blicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên.
zm.3)), zwanym dalej „Biuletynem”,
og∏oszenie o egzaminie konkursowym,
w którym podaje w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia zg∏oszenia o przy-
stàpieniu do egzaminu konkurso-
wego na aplikacj´ adwokackà,
zwanego dalej „zg∏oszeniem”,

2) w∏aÊciwoÊç miejscowà ka˝dej z ko-
misji i adres jej siedziby,

3) termin przeprowadzenia egzaminu
konkursowego,

4) wysokoÊç op∏aty konkursowej,
o której mowa w art. 75d ust. 1.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, powinno zawieraç:

1) wniosek o dopuszczenie do egza-
minu konkursowego,

2) kwestionariusz osobowy,

3) ˝yciorys,

4) orygina∏ albo urz´dowy odpis dyplo-
mu ukoƒczenia wy˝szych studiów
prawniczych w Polsce i uzyskania ty-
tu∏u magistra lub zagranicznych stu-
diów prawniczych uznanych w Pol-
sce, albo zaÊwiadczenie o zdaniu eg-
zaminu magisterskiego,

5) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajo-
wego Rejestru Karnego opatrzonà
datà nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc
przed jej z∏o˝eniem,

6) 2 zdj´cia.

3. Zg∏oszenie powinno byç z∏o˝one
przez kandydata najpóêniej 45 dni
przed dniem rozpocz´cia egzaminu
konkursowego do komisji, o której
mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Je˝eli zg∏oszenie nie spe∏nia wyma-
gaƒ formalnych okreÊlonych w ust. 2,
przewodniczàcy komisji wzywa kan-
dydata listem poleconym do usuni´-
cia braków w trybie przepisu art. 64
§ 2 Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego.

5. O pozostawieniu zg∏oszenia bez roz-
poznania przewodniczàcy komisji za-
wiadamia kandydata listem poleco-
nym za poÊwiadczeniem odbioru.

6. W wypadku nieuiszczenia przez kan-
dydata op∏aty za udzia∏ w egzaminie

konkursowym, przewodniczàcy komi-
sji wzywa go w trybie okreÊlonym
w ust. 4, do uiszczenia op∏aty w ter-
minie 7 dni.

7. Je˝eli kandydat pomimo wezwania,
o którym mowa w ust. 6, nie uiÊci∏
op∏aty za udzia∏ w egzaminie konkur-
sowym, przewodniczàcy komisji wy-
daje postanowienie o zwrocie zg∏osze-
nia. Na postanowienie to przys∏uguje
za˝alenie do Ministra SprawiedliwoÊci.

8. Je˝eli zg∏oszenie zosta∏o z∏o˝one po
terminie, o którym mowa w ust. 3,
przewodniczàcy komisji wydaje decy-
zj´ odmawiajàcà dopuszczenia kandy-
data do udzia∏u w egzaminie konkur-
sowym. Od decyzji tej przys∏uguje od-
wo∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci.

9. O terminie i miejscu przeprowadze-
nia egzaminu konkursowego prze-
wodniczàcy komisji zawiadamia kan-
dydata, który zosta∏ zakwalifikowany
do udzia∏u w egzaminie konkurso-
wym, listem poleconym za poÊwiad-
czeniem odbioru, co najmniej 14 dni
przed dniem rozpocz´cia egzaminu
konkursowego.

Art. 75d. 1. Kandydat uiszcza op∏at´ za udzia∏
w egzaminie konkursowym, która
stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.

2. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´-
ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wy-
sokoÊç op∏aty — nie wy˝szà ni˝ równo-
wartoÊç minimalnego wynagrodzenia
za prac´, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za prac´ 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157,
poz. 1314), zwanego dalej „minimal-
nym wynagrodzeniem” — uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç prawid∏owego
i efektywnego przeprowadzenia egza-
minu konkursowego.

Art. 75e. 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
komisje spoÊród osób, których wie-
dza, doÊwiadczenie i autorytet dajà
r´kojmi´ prawid∏owego przebiegu
egzaminu konkursowego. 

2. Komisja sk∏ada si´ z siedmiu cz∏on-
ków. W sk∏ad komisji wchodzà:

1) trzej przedstawiciele Ministra Spra-
wiedliwoÊci; przedstawicielem Mi-
nistra SprawiedliwoÊci mo˝e byç
tak˝e, po wyra˝eniu zgody, s´dzia
albo s´dzia w stanie spoczynku,

2) dwaj przedstawiciele delegowani
przez Naczelnà Rad´ Adwokackà, 

3) jeden pracownik naukowy, nauko-
wo-dydaktyczny lub dydaktyczny
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na wydziale prawa w szkole wy˝-
szej w Rzeczypospolitej Polskiej
lub w Polskiej Akademii Nauk i po-
siadajàcy co najmniej stopieƒ na-
ukowy doktora habilitowanego
z zakresu nauk prawnych,

4) jeden prokurator b´dàcy prokura-
torem powo∏anym co najmniej na
stanowisko prokuratora prokuratu-
ry okr´gowej, równie˝ prokurator
w stanie spoczynku.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1
i 3, nie mogà byç adwokatami.

4. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza
przewodniczàcego komisji spoÊród
swoich przedstawicieli.

5. Kadencja komisji trwa 2 lata.

6. Nieoddelegowanie przedstawicieli do
pracy w komisji przez obowiàzane or-
gany lub niestawiennictwo cz∏onka
komisji nie wstrzymuje prac komisji.

7.  Cz∏onkom komisji przys∏uguje zwrot
kosztów podró˝y i noclegów na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach doty-
czàcych nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju.

8. Cz∏onkowi komisji nieb´dàcemu pra-
cownikiem administracji rzàdowej
przys∏uguje wynagrodzenie za prac´
zwiàzanà z udzia∏em w komisji.

9. W∏aÊciwa dla siedziby komisji okr´go-
wa rada adwokacka zapewnia obs∏ug´
administracyjnà i technicznà dzia∏al-
noÊci komisji, w tym przeprowadzanie
egzaminów konkursowych i egzami-
nów adwokackich jako zadanie zleco-
ne z zakresu administracji rzàdowej. 

10. Ze Êrodków przekazanych w trybie,
o którym mowa w ust. 9, w∏aÊciwe ra-
dy pokrywajà koszty przeprowadze-
nia egzaminów konkursowych i egza-
minów adwokackich oraz wydatki
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià komisji.

11. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià komi-
sji, w tym z przeprowadzaniem egzami-
nów konkursowych i egzaminów ad-
wokackich oraz wynagrodzenie cz∏on-
ków komisji, pokrywane sà z cz´Êci bu-
d˝etu paƒstwa pozostajàcej w dyspo-
zycji Ministra SprawiedliwoÊci.

12. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´-
ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej,
okreÊli w drodze rozporzàdzenia: 

1) tryb i termin zg∏aszania kandyda-
tów na cz∏onków komisji oraz po-
wo∏ywania i odwo∏ywania cz∏on-
ków komisji,

2) rodzaj dokumentów, o których mo-
wa w art. 78a ust. 4 pkt 3—5,

3) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏on-
ków komisji w wymiarze nie wi´k-
szym ni˝ miesi´czne wynagrodze-
nie zasadnicze s´dziego sàdu okr´-
gowego w pierwszej stawce awan-
sowej,

4) szczegó∏owy tryb i sposób prze-
prowadzania egzaminu konkurso-
wego i adwokackiego, w szczegól-
noÊci:

a) sposób dzia∏ania komisji,

b) sposób zorganizowania obs∏ugi
administracyjnej i technicznej
komisji przez okr´gowe rady ad-
wokackie, w tym sposób i tryb
przekazywania Êrodków, spra-
wowania nadzoru nad ich wy-
datkowaniem i rozliczania wy-
datków zwiàzanych z tà obs∏ugà

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç pra-
wid∏owego i efektywnego przepro-
wadzenia naboru na aplikacj´
i przebiegu egzaminu konkurso-
wego, a tak˝e egzaminu adwokac-
kiego oraz zapewnienia zachowa-
nia bezstronnoÊci pracy komisji.

Art. 75f. 1. Cz∏onkostwo w komisji wygasa
w przypadku Êmierci cz∏onka komisji.

2. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje
cz∏onka komisji w przypadku:

1) z∏o˝enia rezygnacji,

2) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej
sprawowanie przez niego funkcji
cz∏onka komisji,

3) niespe∏nienia warunków, o których
mowa w art. 75e ust. 2,

4) niewykonywania lub nienale˝yte-
go wykonywania obowiàzków,
z tym ˝e odwo∏anie cz∏onka komi-
sji, o którym mowa w art. 75e
ust. 2 pkt 2, nast´puje za zgodà Na-
czelnej Rady Adwokackiej,

5) skazania prawomocnym wyrokiem
sàdu za przest´pstwo umyÊlne Êci-
gane z oskar˝enia publicznego.

3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e od-
wo∏aç cz∏onka komisji w wypadku
wszcz´cia przeciwko niemu post´po-
wania karnego w zwiàzku z podejrze-
niem o pope∏nienie przez niego prze-
st´pstwa umyÊlnego Êciganego
z oskar˝enia publicznego.

4. WygaÊni´cie cz∏onkostwa lub odwo-
∏anie cz∏onka ze sk∏adu komisji w cza-
sie trwania post´powania konkurso-
wego nie wstrzymuje prac komisji.
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5. W wypadku wygaÊni´cia cz∏onko-
stwa lub odwo∏ania cz∏onka komisji
przed up∏ywem kadencji Minister
SprawiedliwoÊci powo∏uje w termi-
nie 7 dni nowego cz∏onka na okres do
koƒca kadencji.

6. Cz∏onek komisji powo∏any na pe∏nà
kadencj´ mo˝e byç powo∏any po-
nownie tylko raz, jednak nie na ka-
dencj´ przypadajàcà bezpoÊrednio
po up∏ywie kadencji, w której po raz
pierwszy zasiada∏ w sk∏adzie komisji.

Art. 75g. 1. Z prac komisji na czas przeprowadze-
nia egzaminu konkursowego podle-
ga wy∏àczeniu cz∏onek komisji, je˝eli
kandydat zakwalifikowany do egza-
minu konkursowego jest:

1) jego ma∏˝onkiem,

2) osobà pozostajàcà z nim w stosun-
ku:

a) pokrewieƒstwa albo powino-
wactwa do drugiego stopnia,

b) przysposobienia, 

3) osobà pozostajàcà z nim we
wspólnym po˝yciu,

4) osobà pozostajàcà wobec niego
w stosunku zale˝noÊci s∏u˝bowej.

2. Powody wy∏àczenia trwajà pomimo
ustania ma∏˝eƒstwa lub przysposo-
bienia.

3. Cz∏onkowie komisji przed rozpocz´-
ciem egzaminu konkursowego sk∏a-
dajà pisemne oÊwiadczenia, i˝ nie po-
zostajà z ˝adnym z kandydatów za-
kwalifikowanych do egzaminu kon-
kursowego w stosunku, o którym
mowa w ust. 1.

4. Podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy w oÊwiadczeniu, o którym mo-
wa w ust. 3, powoduje odpowiedzial-
noÊç na podstawie art. 233 § 1 Kodek-
su karnego.

Art. 75h. 1. Egzamin konkursowy odbywa si´
w obecnoÊci co najmniej trzech
cz∏onków komisji.

2. NieobecnoÊç kandydata podczas egza-
minu konkursowego, bez wzgl´du na
jej przyczyn´, uwa˝a si´ za odstàpienie
od udzia∏u w egzaminie konkursowym.

3. Kandydaci podczas egzaminu konkur-
sowego nie mogà korzystaç z tekstów
aktów prawnych, komentarzy, orzecz-
nictwa oraz innej pomocy, a tak˝e nie
mogà posiadaç urzàdzeƒ s∏u˝àcych
do przekazu lub odbioru informacji.

Art. 75i. 1. Egzamin konkursowy polega na roz-
wiàzaniu testu sk∏adajàcego si´ z ze-
stawu 250 pytaƒ zawierajàcych po

trzy propozycje odpowiedzi, z których
tylko jedna jest prawid∏owa. Kandy-
dat mo˝e wybraç tylko jednà odpo-
wiedê. Za ka˝dà prawid∏owà odpo-
wiedê kandydat uzyskuje 1 punkt.

2. Test sprawdza komisja w sk∏adzie,
który przeprowadza egzamin konkur-
sowy.

3. Pozytywny wynik z egzaminu konkur-
sowego otrzymuje kandydat, który
uzyska∏ z testu co najmniej 190 punk-
tów.

4. Z przebiegu egzaminu konkursowego
sporzàdza si´ niezw∏ocznie protokó∏,
który podpisujà cz∏onkowie komisji
uczestniczàcy w egzaminie konkurso-
wym. Cz∏onkowie komisji mogà zg∏a-
szaç uwagi do protoko∏u.

5. Przewodniczàcy komisji przesy∏a Mini-
strowi SprawiedliwoÊci protokó∏ w ter-
minie 7 dni od dnia sporzàdzenia.

Art. 75j. 1. Po przeprowadzeniu egzaminu konkur-
sowego komisja ustala wynik kandy-
data w drodze uchwa∏y. Komisja og∏a-
sza wyniki egzaminu konkursowego.

2. Od uchwa∏y komisji s∏u˝y kandydatowi
odwo∏anie dotyczàce wyniku jego egza-
minu do Ministra SprawiedliwoÊci.

3. Minister SprawiedliwoÊci zawiadamia
okr´gowe rady adwokackie o wynikach
egzaminu konkursowego oraz publiku-
je w Biuletynie list´ osób, które uzyska-
∏y pozytywny wynik z egzaminu.”;

16) w art. 76 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Aplikacja adwokacka trwa trzy lata i szeÊç mie-
si´cy, przy czym co najmniej przez okres sze-
Êciu miesi´cy odbywa si´ w sàdzie, prokuratu-
rze, kancelarii notarialnej lub innej instytucji
publicznej na podstawie skierowania okr´go-
wej rady adwokackiej.

2. Aplikantowi, który odby∏ aplikacj´ adwokackà,
w∏aÊciwa okr´gowa rada adwokacka wydaje za-
Êwiadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej.”;

17) po art. 76 dodaje si´ art. 76a i 76b w brzmieniu:

„Art. 76a. 1. Patron mo˝e zatrudniaç aplikanta na
podstawie stosunku pracy.

2. Pracownikowi wpisanemu na list´
aplikantów adwokackich przys∏uguje
zwolnienie od pracy w celu uczestni-
czenia w obowiàzkowych zaj´ciach
szkoleniowych, z zachowaniem pra-
wa do wynagrodzenia.

Art. 76b. 1. Aplikacja adwokacka jest odp∏atna.

2. Szkolenie aplikantów adwokackich
pokrywane jest z op∏at wnoszonych
przez aplikantów do w∏aÊciwej okr´-
gowej rady adwokackiej.
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3. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´g-
ni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwokac-
kiej, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç op∏aty rocznej, kierujàc si´
koniecznoÊcià zapewnienia aplikantom
w∏aÊciwego poziomu wykszta∏cenia,
przy czym wysokoÊç op∏aty nie mo˝e
byç wy˝sza ni˝ szeÊciokrotnoÊç mini-
malnego wynagrodzenia.

4. Okr´gowa rada adwokacka mo˝e
zwolniç aplikanta adwokackiego od
ponoszenia op∏aty, o której mowa
w ust. 3, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a tak-
˝e odroczyç jej p∏atnoÊç lub roz∏o˝yç
jà na raty.

5. W wypadku podj´cia uchwa∏y o zwol-
nieniu aplikanta adwokackiego od po-
noszenia op∏aty w ca∏oÊci lub w cz´Êci
koszty szkolenia tego aplikanta pokry-
wane sà proporcjonalnie do wysokoÊci
zwolnienia ze Êrodków w∏asnych w∏a-
Êciwej okr´gowej rady adwokackiej.”; 

18) w art. 77 uchyla si´ ust. 3;

19) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78. 1. Egzamin adwokacki przeprowadzajà
komisje, o których mowa w art. 75a
ust. 1. Przepisy art. 75g stosuje si´ od-
powiednio.

2. Do egzaminu adwokackiego mo˝e
przystàpiç osoba, która odby∏a aplika-
cj´ adwokackà i otrzyma∏a zaÊwiadcze-
nie o jej odbyciu, oraz osoba, o której
mowa w art. 66 ust. 1a.

3. Egzamin adwokacki polega na spraw-
dzeniu przygotowania prawniczego
osoby przyst´pujàcej do egzaminu ad-
wokackiego, zwanej dalej „zdajàcym”,
do samodzielnego i nale˝ytego wyko-
nywania zawodu adwokata, w tym wie-
dzy i umiej´tnoÊci jej praktycznego za-
stosowania z zakresu prawa: konstytu-
cyjnego, karnego, post´powania karne-
go, karnego skarbowego, wykroczeƒ,
cywilnego, post´powania cywilnego,
gospodarczego, spó∏ek prawa handlo-
wego, pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
rodzinnego i opiekuƒczego, administra-
cyjnego, post´powania administracyj-
nego, finansowego, europejskiego oraz
ustroju sàdów, samorzàdu adwokackie-
go i innych organów ochrony prawnej
dzia∏ajàcych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a tak˝e warunków wykonywania
zawodu adwokata i etyki tego zawodu.

4. Egzamin adwokacki sk∏ada si´ z cz´Êci
pisemnej i ustnej. Przepisy art. 75h
ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

5. Egzamin adwokacki przeprowadza si´
raz w roku, w terminie wyznaczonym
przez Ministra SprawiedliwoÊci, nie

póêniej ni˝ do dnia 31 maja. Cz´Êç pi-
semna i ustna egzaminu rozpoczyna
si´ równoczeÊnie w tych samych
dniach w Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepis art. 75a ust. 5 stosuje si´ odpo-
wiednio.

6. Minister SprawiedliwoÊci sporzàdza
w ka˝dym roku zestaw pytaƒ i tema-
tów na potrzeby egzaminu adwokac-
kiego przeprowadzanego w terminie,
o którym mowa w ust. 5.

7. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´g-
ni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwokac-
kiej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób przygotowywania, przechowy-
wania oraz przekazywania komisjom
pytaƒ i tematów na egzamin adwokac-
ki, majàc na uwadze koniecznoÊç za-
bezpieczenia tych pytaƒ i tematów
przed ich nieuprawnionym ujawnie-
niem.”;

20) po art. 78 dodaje si´ art. 78a—78i w brzmieniu:

„Art. 78a. 1. W terminie do dnia 28 lutego ka˝dego
roku Minister SprawiedliwoÊci za-
mieszcza w dzienniku o zasi´gu ogól-
nopolskim i w Biuletynie og∏oszenie
o egzaminie adwokackim, w którym
podaje w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu adwokackiego,
zwanego dalej „wnioskiem”,

2) w∏aÊciwoÊç miejscowà ka˝dej z ko-
misji i adres jej siedziby,

3) termin przeprowadzenia przez ka˝-
dà z komisji cz´Êci pisemnej i ust-
nej egzaminu adwokackiego,

4) wysokoÊç op∏aty egzaminacyjnej,
o której mowa w art. 78b ust. 1.

2. Aplikanci adwokaccy, którzy odbyli
aplikacj´ adwokackà przeprowadzonà
przez izb´ adwokackà dzia∏ajàcà na
obszarze w∏aÊciwoÊci komisji, oraz
osoby, o których mowa w art. 66
ust. 1a, zamieszka∏e na terenie w∏aÊci-
woÊci komisji, mogà z∏o˝yç w siedzi-
bie w∏aÊciwej komisji wniosek.

3. Osoba, która odby∏a aplikacj´ adwo-
kackà, do∏àcza do wniosku zaÊwiad-
czenie o odbyciu aplikacji adwokac-
kiej.

4. Osoby, o których mowa w art. 66
ust. 1a, do∏àczajà do wniosku odpo-
wiednio nast´pujàce dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,

2) ˝yciorys,

3) dokument zaÊwiadczajàcy uzyska-
nie stopnia naukowego doktora
nauk prawnych,
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4) dokumenty zaÊwiadczajàce co naj-
mniej 5-letni okres zatrudnienia lub
wykonywania us∏ug, o którym mo-
wa w art. 66 ust. 1a, odpowiednio
na stanowiskach:

a) zwiàzanych ze stosowaniem
lub tworzeniem prawa,

b) referendarza sàdowego lub
asystenta s´dziego,

5) dokumenty zaÊwiadczajàce co naj-
mniej 5-letni okres prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której
mowa w art. 66 ust. 1a pkt 4,

6) orygina∏ dyplomu ukoƒczenia
wy˝szych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzy-
skania tytu∏u magistra lub zagra-
nicznych studiów prawniczych
uznanych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo jego urz´dowy odpis,

7) informacj´ o niekaralnoÊci z Kra-
jowego Rejestru Karnego, opa-
trzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝
miesiàc przed jej z∏o˝eniem,

8) 2 zdj´cia.

5. Wniosek powinien byç z∏o˝ony naj-
póêniej w terminie 45 dni przed
dniem rozpocz´cia egzaminu adwo-
kackiego. Przepisy art. 75c ust. 4—9
stosuje si´ odpowiednio.

6. Okr´gowa rada adwokacka, ka˝dego
roku, nie póêniej ni˝ do dnia 31 mar-
ca, przekazuje w∏aÊciwej terytorialnie
komisji list´ osób, które odby∏y apli-
kacj´ adwokackà.

Art. 78b. 1. Kandydat uiszcza op∏at´ egzamina-
cyjnà za udzia∏ w egzaminie adwo-
kackim, która stanowi dochód bud˝e-
tu paƒstwa.

2. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´g-
ni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwo-
kackiej okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç op∏aty egzamina-
cyjnej — nie wy˝szà ni˝ równowar-
toÊç minimalnego wynagrodzenia —
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏o-
wego i efektywnego przeprowadze-
nia egzaminu adwokackiego.

Art. 78c. Pracownikowi przys∏uguje prawo do
p∏atnego urlopu, w wymiarze 30 dni ka-
lendarzowych, na przygotowanie si´ do
egzaminu adwokackiego oraz zwolnie-
nie od pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia w celu uczestniczenia
w egzaminie konkursowym i adwokac-
kim.

Art. 78d. 1. W cz´Êci pisemnej egzaminu adwo-
kackiego zdajàcy opracowuje cztery
tematy z zakresu ró˝nych dziedzin

prawa. Opracowanie tematu nast´pu-
je w postaci sporzàdzenia odpowied-
niego pisma procesowego lub opinii
na podstawie akt sàdowych. W tej
cz´Êci egzaminu mo˝e byç przedsta-
wiony problem prawny do rozstrzyg-
ni´cia przez zdajàcego na podstawie
opisanego przypadku (casusu) lub
opracowanie decyzji administracyjnej
lub aktu prawa miejscowego.

2. Podczas cz´Êci pisemnej egzaminu
adwokackiego zdajàcy mo˝e korzystaç
z tekstów aktów prawnych i komenta-
rzy oraz orzecznictwa. Zdajàcy nie mo-
˝e posiadaç urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
przekazu lub odbioru informacji.

Art. 78e. 1. Ocena ka˝dego tematu z cz´Êci pi-
semnej egzaminu adwokackiego do-
konywana jest przy zastosowaniu
skali od 0 do 30 punktów. Za cz´Êç pi-
semnà zdajàcy mo˝e otrzymaç nie
wi´cej ni˝ 120 punktów. Pozytywny
wynik z cz´Êci pisemnej egzaminu ad-
wokackiego otrzymuje zdajàcy, który
uzyska∏ co najmniej 80 punktów.

2. Oceny tematów opracowanych przez
zdajàcego w cz´Êci pisemnej egzami-
nu adwokackiego dokonujà niezale˝-
nie od siebie dwaj cz∏onkowie komi-
sji. Ka˝dy z nich wystawia na piÊmie
∏àcznà ocen´ zawierajàcà liczb´ punk-
tów wraz z uzasadnieniem i przekazu-
je jà niezw∏ocznie przewodniczàcemu
komisji. Liczba punktów, które otrzy-
muje zdajàcy z egzaminu pisemnego,
jest sumà Êrednich ocen wystawio-
nych przez cz∏onków komisji za po-
szczególne tematy.

3. Przewodniczàcy komisji przechowuje
dokumenty zawierajàce oceny wysta-
wione przez cz∏onków komisji.

Art. 78f. 1. Zdajàcy, który uzyska∏ pozytywnà
ocen´ z cz´Êci pisemnej egzaminu
adwokackiego, przyst´puje do cz´Êci
ustnej egzaminu. Przepis art. 75h
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. Zdajàcy w cz´Êci ustnej egzaminu ad-
wokackiego odpowiada na wybrany
przez siebie losowo zestaw sk∏adajà-
cy si´ z 19 pytaƒ.

3. Odpowiedzi zdajàcego na pytania
oceniane sà oddzielnie przez ka˝dego
z cz∏onków komisji przy zastosowa-
niu skali od 0 do 4 punktów, a zdajà-
cy nie mo˝e uzyskaç wi´cej ni˝
4 punkty. Za cz´Êç ustnà egzaminu
adwokackiego zdajàcy mo˝e otrzy-
maç ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 76 punk-
tów.

4. Cz∏onkowie komisji przekazujà nie-
zw∏ocznie przewodniczàcemu komisji
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pisemnie sporzàdzone oceny odpo-
wiedzi, o których mowa w ust. 3.
Przepis art. 78e ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio.

5. Komisja ustala liczb´ punktów uzy-
skanà przez poszczególnych zdajà-
cych w trakcie etapu ustnego egzami-
nu adwokackiego, która jest Êrednià
arytmetycznà liczby punktów przy-
znanych przez ka˝dego z cz∏onków
komisji danemu zdajàcemu.

Art. 78g. Pozytywny wynik z egzaminu adwokac-
kiego otrzymuje zdajàcy, który uzyska∏
∏àcznie za cz´Êç pisemnà i ustnà egzami-
nu co najmniej 130 punktów.

Art. 78h. 1. Z przebiegu egzaminu adwokackiego
sporzàdza si´ niezw∏ocznie protokó∏,
który podpisujà cz∏onkowie komisji
uczestniczàcy w egzaminie adwokac-
kim. Cz∏onkowie komisji mogà zg∏a-
szaç uwagi do protoko∏u.

2. Przewodniczàcy komisji przesy∏a Mini-
strowi SprawiedliwoÊci protokó∏ w ter-
minie 7 dni od dnia sporzàdzenia.

Art. 78i. 1. Po przeprowadzeniu egzaminu adwo-
kackiego komisja ustala wynik zdajà-
cego w drodze uchwa∏y. Komisja og∏a-
sza wyniki egzaminu adwokackiego.

2. Od uchwa∏y komisji s∏u˝y zdajàcemu
odwo∏anie dotyczàce wyniku jego eg-
zaminu do Ministra SprawiedliwoÊci.

3. Minister SprawiedliwoÊci zawiadamia
okr´gowe rady adwokackie o wynikach
egzaminu adwokackiego oraz publiku-
je w Biuletynie list´ osób, które uzyska-
∏y pozytywny wynik z egzaminu.

4. Uchwa∏a komisji o pozytywnym wy-
niku z egzaminu adwokackiego sta-
nowi podstaw´ do wydania uchwa∏y
o wpisie na list´ adwokatów.”;

21) w art. 79:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okr´gowa rada adwokacka skreÊla aplikanta
adwokackiego z listy w wypadku:

1) okolicznoÊci wymienionych w art. 72
ust. 1 i art. 74,

2) niezakoƒczenia przez niego, bez uspra-
wiedliwionej przyczyny, aplikacji adwo-
kackiej w terminie, o którym mowa
w art. 76 ust. 1.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do skreÊlenia aplikanta adwokackiego z listy
aplikantów stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy art. 68 ust. 5—7.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póên.
zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonywanie zawodu radcy prawnego po-
lega na Êwiadczeniu pomocy prawnej, z wy-
jàtkiem wyst´powania w charakterze obroƒ-
cy w post´powaniu karnym i w post´powa-
niu w sprawach o przest´pstwa skarbowe.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 nie stanowi przeszkody do Êwiad-
czenia przez osoby posiadajàce wy˝sze wy-
kszta∏cenie prawnicze pomocy prawnej, o któ-
rej mowa w art. 7, z wyjàtkiem zast´pstwa pro-
cesowego, chyba ˝e osoby te dzia∏ajà na pod-
stawie art. 87 § 1 Kodeksu post´powania cywil-
nego w charakterze pe∏nomocnika pozostajàce-
go w sta∏ym stosunku zlecenia, je˝eli przedmiot
sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, bàdê
te˝ sprawujàcego zarzàd majàtkiem lub intere-
sami strony.”;

3) w art. 8 uchyla si´ ust. 2;

4) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Radca prawny mo˝e udzieliç dalszego
pe∏nomocnictwa (substytucji) innemu
radcy prawnemu, adwokatowi, prawni-
kowi zagranicznemu wykonujàcemu
sta∏à praktyk´ w zakresie wynikajàcym
z ustawy o Êwiadczeniu przez prawni-
ków zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W razie potrzeby dziekan rady okr´go-
wej izby radców prawnych wyznacza
z urz´du zast´pc´ radcy prawnego, któ-
ry zosta∏ skreÊlony z listy radców praw-
nych albo nie mo˝e czasowo wykony-
waç czynnoÊci zawodowych. Decyzja
dziekana upowa˝nia wyznaczonego
radc´ prawnego do prowadzenia po-
dejmowanych spraw i jest równoznacz-
na z udzieleniem dalszego pe∏nomoc-
nictwa procesowego.”;

5) w art. 24:

a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Rze-
czypospolitej Polskiej i uzyska∏ tytu∏ ma-
gistra lub zagraniczne studia prawnicze
uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,”,
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— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) odby∏ w Rzeczypospolitej Polskiej aplika-
cj´ radcowskà i z∏o˝y∏ egzamin radcow-
ski, z zastrze˝eniem art. 25 ust. 2.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpis osoby, która uzyska∏a pozytywny wy-
nik z egzaminu radcowskiego, nast´puje na
jej wniosek, na podstawie uchwa∏y rady
okr´gowej izby radców prawnych w∏aÊciwej
ze wzgl´du na miejsce odbycia aplikacji rad-
cowskiej, a w przypadku osoby, o której mo-
wa w art. 25 ust. 2, ze wzgl´du na miejsce jej
zamieszkania.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:

„2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oso-
ba ubiegajàca si´ o wpis obowiàzana jest
do∏àczyç informacj´ o niekaralnoÊci z Kra-
jowego Rejestru Karnego opatrzonà datà
nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed jej z∏o-
˝eniem.

2b. Przepisy ust. 2 i 2a stosuje si´ odpowiednio
do osób, o których mowa w art. 25 ust. 1.

2c. Rada okr´gowej izby radców prawnych mo˝e
odmówiç wpisu na list´ radców prawnych
tylko wtedy, gdy wpis narusza przepisy ust. 1.
Radzie okr´gowej izby radców prawnych
przys∏uguje prawo wglàdu do akt osobowych
i dyscyplinarnych ubiegajàcego si´ o wpis.”;

6) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i z∏o-
˝enia egzaminu radcowskiego nie stosuje
si´ do:

1) profesorów i doktorów habilitowanych
nauk prawnych,

2) osób, które zda∏y egzamin s´dziowski,
prokuratorski, adwokacki lub notarial-
ny.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do z∏o˝enia egzaminu radcowskiego przed
komisjà, o której mowa w art. 331 ust. 1, bez
obowiàzku odbycia aplikacji radcowskiej,
mogà przystàpiç:

1) doktorzy nauk prawnych,

2) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝szych
studiów prawniczych by∏y zatrudnione
na podstawie umowy o prac´ na stano-
wiskach zwiàzanych ze stosowaniem lub
tworzeniem prawa przez okres co naj-
mniej 5 lat w okresie nie d∏u˝szym ni˝
8 lat przed z∏o˝eniem wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu radcowskiego,

3) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝szych
studiów prawniczych wykonywa∏y osobi-
Êcie w sposób ciàg∏y, na podstawie
umów, do których stosuje si´ przepisy
o zleceniu, us∏ugi polegajàce na stosowa-

niu lub tworzeniu prawa przez okres co
najmniej 5 lat w okresie nie d∏u˝szym ni˝
8 lat przed z∏o˝eniem wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu radcowskiego,

4) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝szych
studiów prawniczych prowadzi∏y, przez
okres co najmniej 5 lat w okresie nie d∏u˝-
szym ni˝ 8 lat przed z∏o˝eniem wniosku
o dopuszczenie do egzaminu radcowskie-
go dzia∏alnoÊç gospodarczà wpisanà do
Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, je-
˝eli przedmiot tej dzia∏alnoÊci obejmowa∏
Êwiadczenie pomocy prawnej, o której
mowa w art. 6 ust. 2,

5) osoby, które pracowa∏y przez okres co
najmniej 5 lat w okresie nie d∏u˝szym ni˝
8 lat, na stanowisku referendarza sàdo-
wego lub asystenta s´dziego.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Pi´cioletni okres zatrudnienia w ramach
stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, ustala si´ jako sum´ okresów pracy
obliczonych z zachowaniem proporcjonal-
noÊci ich wymiaru.

2b. Osoby, o których mowa w ust. 2, muszà
spe∏niaç wymagania przewidziane w art. 24
ust. 1 pkt 1, 3—5.”;

7) w art. 28 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Uchwa∏a rady okr´gowej izby radców praw-
nych w sprawie zawieszenia prawa do wyko-
nywania zawodu radcy prawnego powinna
byç podj´ta w terminie 30 dni od powzi´cia
wiadomoÊci o zaistnieniu zdarzenia, o którym
mowa w ust. 1 i 2.

5. Od uchwa∏y, o której mowa w ust. 4, zaintere-
sowanemu s∏u˝y odwo∏anie do Prezydium
Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie
14 dni od dnia dor´czenia uchwa∏y. Uchwa∏a
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
powinna byç podj´ta w terminie 30 dni od
dnia dor´czenia odwo∏ania. Od ostatecznej
uchwa∏y Prezydium Krajowej Rady Radców
Prawnych zainteresowanemu s∏u˝y skarga do
sàdu administracyjnego w terminie 30 dni od
dnia dor´czenia uchwa∏y.”;

8) po art. 29 dodaje si´ art. 291 w brzmieniu:

„Art. 291. Uchwa∏a rady okr´gowej izby radców
prawnych w sprawie skreÊlenia z listy
radców prawnych powinna byç podj´ta
w terminie 30 dni od powzi´cia wiado-
moÊci o zaistnieniu zdarzenia, o którym
mowa w art. 29. Przepis art. 28 ust. 5
stosuje si´ odpowiednio.”;

9) w art. 30 uchyla si´ ust. 2;

10) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Uchwa∏a rady okr´gowej izby radców
prawnych w sprawie wpisu na list´
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radców prawnych powinna byç podj´-
ta w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku.

2. Od uchwa∏y, o której mowa w ust. 1,
s∏u˝y odwo∏anie do Prezydium Krajo-
wej Rady Radców prawnych w termi-
nie 14 dni od daty dor´czenia uchwa∏y.

3. Od ostatecznej decyzji odmawiajàcej
wpisu na list´ radców prawnych oraz
w wypadku niepodj´cia uchwa∏y przez
rad´ okr´gowej izby radców prawnych
w terminie 30 dni od z∏o˝enia wniosku
o wpis lub niepodj´cia uchwa∏y przez
Prezydium Krajowej Rady Radców
Prawnych w terminie 30 dni od dor´-
czenia odwo∏ania, zainteresowanemu
s∏u˝y skarga do sàdu administracyjne-
go.”;

11) w art. 311 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpis na list´ radców prawnych lub aplikantów
radcowskich uwa˝a si´ za dokonany, je˝eli Mi-
nister SprawiedliwoÊci nie sprzeciwi si´ wpi-
sowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania
uchwa∏y wraz z aktami osobowymi wpisane-
go. Minister SprawiedliwoÊci wyra˝a sprzeciw
w formie decyzji administracyjnej.”;

12) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:

„Aplikacja radcowska i egzamin radcowski”;

13) w art. 32 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Aplikantowi, który odby∏ aplikacj´ radcowskà,
o której mowa w ust. 2, w∏aÊciwa rada okr´go-
wej izby radców prawnych wydaje zaÊwiadcze-
nie o ukoƒczeniu aplikacji radcowskiej.”;

14) po art. 32 dodaje si´ art. 321 w brzmieniu:

„Art. 321. 1. Aplikacja radcowska jest odp∏atna.

2. Szkolenie aplikantów radcowskich po-
krywane jest z op∏at wnoszonych
przez aplikantów do w∏aÊciwej rady
okr´gowej izby radców prawnych.

3. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´g-
ni´ciu opinii Krajowej Rady Radców
Prawnych, okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç op∏aty rocznej, kieru-
jàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia apli-
kantom w∏aÊciwego poziomu wy-
kszta∏cenia, przy czym wysokoÊç op∏a-
ty nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ szeÊciokrot-
noÊç minimalnego wynagrodzenia.

4. Okr´gowa rada radców prawnych
mo˝e zwolniç aplikanta radcowskiego
od ponoszenia op∏aty, o której mowa
w ust. 3, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a tak-
˝e odroczyç jej p∏atnoÊç lub roz∏o˝yç
jà na raty.

5. W wypadku podj´cia uchwa∏y o zwol-
nieniu aplikanta radcowskiego od po-
noszenia op∏aty w ca∏oÊci lub w cz´-

Êci, koszty szkolenia tego aplikanta
pokrywane sà proporcjonalnie do wy-
sokoÊci zwolnienia, ze Êrodków w∏a-
snych w∏aÊciwej rady okr´gowej izby
radców prawnych.”; 

15) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Nabór na aplikacj´ radcowskà przepro-
wadza si´ w drodze egzaminu konkur-
sowego na aplikacj´ radcowskà, zwane-
go dalej „egzaminem konkursowym”.

2. Aplikantem radcowskim mo˝e byç
osoba, która spe∏nia warunki okreÊlo-
ne w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3—5 i uzyska-
∏a pozytywnà ocen´ z egzaminu kon-
kursowego.

3. Wpis na list´ aplikantów radcowskich
nast´puje po przeprowadzeniu egzami-
nu konkursowego na podstawie uchwa-
∏y okr´gowej izby radców prawnych w∏a-
Êciwej ze wzgl´du na miejsce z∏o˝enia
zg∏oszenia, o którym mowa w art. 333

ust. 2. Uzyskanie przez kandydata pozy-
tywnej oceny z egzaminu konkursowego
uprawnia go do z∏o˝enia wniosku o wpis
na list´ aplikantów radcowskich w ciàgu
2 lat od dnia og∏oszenia wyników egza-
minu konkursowego.

4. Nie mo˝na odmówiç wpisu osobie
spe∏niajàcej warunki, o których mowa
w ust. 2 i 3.

5. Do aplikantów radcowskich oraz do
post´powania o wpis na list´ aplikan-
tów radcowskich przepisy art. 3
ust. 3—5, art. 11, art. 12 ust. 1, art. 23,
art. 24 ust. 1 pkt 1, 3—5, ust. 2,
ust. 2a—2c, art. 27, art. 31 i art. 311 sto-
suje si´ odpowiednio.”;

16) po art. 33 dodaje si´ art. 331—3310 w brzmieniu:

„Art. 331. 1. Egzamin konkursowy przeprowadzajà
komisje egzaminacyjne do spraw apli-
kacji radcowskiej przy Ministrze Spra-
wiedliwoÊci, powo∏ane na obszarze
w∏aÊciwoÊci jednej lub kilku rad okr´-
gowych izb radców prawnych, zwane
dalej „komisjami”.

2. Minister SprawiedliwoÊci jest orga-
nem wy˝szego stopnia w stosunku do
komisji.

3. Egzamin konkursowy polega na
sprawdzeniu wiedzy kandydata na
aplikanta radcowskiego, zwanego da-
lej „kandydatem”, z zakresu prawa:
konstytucyjnego, karnego, post´po-
wania karnego, karnego skarbowego,
wykroczeƒ, cywilnego, post´powania
cywilnego, gospodarczego, spó∏ek
prawa handlowego, pracy i ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, rodzinnego i opie-
kuƒczego, administracyjnego, post´-
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powania administracyjnego, finanso-
wego, europejskiego, ustroju sàdów,
samorzàdu radców prawnych i innych
organów ochrony prawnej dzia∏ajà-
cych w Rzeczypospolitej Polskiej, a tak-
˝e warunków wykonywania zawodu
radcy prawnego i etyki tego zawodu.

4. Egzamin konkursowy przeprowadza
si´ raz w roku, w terminie wyznaczo-
nym przez Ministra SprawiedliwoÊci,
nie póêniej ni˝ do 30 wrzeÊnia przed
rozpocz´ciem roku szkoleniowego,
równoczeÊnie w tym samym dniu
w Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze-
˝eniem ust. 5.

5. W przypadku zaistnienia zdarzenia lo-
sowego uniemo˝liwiajàcego przepro-
wadzenie egzaminu konkursowego
przez danà komisj´ w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 4, Minister Sprawie-
dliwoÊci wyznacza dodatkowy termin
przeprowadzenia egzaminu konkurso-
wego przez t´ komisj´. Przepisy
art. 332 ust. 4—7 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 332. 1. Minister SprawiedliwoÊci ka˝dego ro-
ku powo∏uje zespó∏ do przygotowania
pytaƒ na egzamin konkursowy dla
kandydatów, zwany dalej „zespo∏em
konkursowym”.

2. W sk∏ad zespo∏u konkursowego wcho-
dzi 5 osób, w tym 3 przedstawi-
cieli Ministra SprawiedliwoÊci oraz
2 przedstawicieli delegowanych przez
Krajowà Rad´ Radców Prawnych.

3. Przewodniczàcy zespo∏u konkursowe-
go, wyznaczony przez Ministra Spra-
wiedliwoÊci spoÊród jego przedstawi-
cieli, kieruje pracami zespo∏u oraz
okreÊla tryb pracy zespo∏u.

4. Zespó∏ konkursowy przygotowuje je-
den zestaw pytaƒ w formie testu wy-
boru na egzamin konkursowy dla kan-
dydatów.

5. Ka˝da rada okr´gowej izby radców
prawnych mo˝e zg∏aszaç zespo∏owi
konkursowemu, za poÊrednictwem
przewodniczàcego zespo∏u, propozy-
cje pytaƒ.

6. Zespó∏ konkursowy sporzàdza zestaw
pytaƒ na potrzeby egzaminu konkur-
sowego, majàc na uwadze koniecz-
noÊç zapewnienia jednakowego pozio-
mu sprawdzenia wiedzy kandydatów.

7. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´g-
ni´ciu opinii Krajowej Rady Radców
Prawnych, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób zg∏aszania propozycji
pytaƒ, przygotowywania, przechowy-
wania oraz przekazywania komisjom
pytaƒ na egzamin konkursowy, majàc

na uwadze koniecznoÊç zabezpiecze-
nia tych pytaƒ przed ich nieuprawnio-
nym ujawnieniem.

Art. 333. 1. W terminie do dnia 30 czerwca ka˝de-
go roku Minister SprawiedliwoÊci za-
mieszcza w dzienniku o zasi´gu ogól-
nopolskim i Biuletynie Informacji 
Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z póên. zm.5)), zwanym da-
lej „Biuletynem”, og∏oszenie o egza-
minie konkursowym, w którym podaje
w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia zg∏oszenia o przy-
stàpieniu do egzaminu konkurso-
wego na aplikacj´ radcowskà, zwa-
nego dalej „zg∏oszeniem”,

2) w∏aÊciwoÊç miejscowà ka˝dej z ko-
misji i adres jej siedziby,

3) termin przeprowadzenia egzaminu
konkursowego,

4) wysokoÊç op∏aty konkursowej,
o której mowa w art. 334 ust. 1.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, powinno zawieraç:

1) wniosek o dopuszczenie do egza-
minu konkursowego,

2) kwestionariusz osobowy,

3) ˝yciorys,

4) orygina∏ albo urz´dowy odpis dy-
plomu ukoƒczenia wy˝szych stu-
diów prawniczych w Rzeczypospoli-
tej Polskiej i uzyskania tytu∏u magi-
stra lub zagranicznych studiów
prawniczych uznanych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, albo zaÊwiadczenie
o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajo-
wego Rejestru Karnego opatrzonà
datà nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc
przed jej z∏o˝eniem,

6) 2 zdj´cia.

3. Zg∏oszenie powinno byç z∏o˝one przez
kandydata najpóêniej 45 dni przed
dniem rozpocz´cia egzaminu konkur-
sowego, do komisji, o której mowa
w ust. 1 pkt 2.

4. Je˝eli zg∏oszenie nie spe∏nia wymagaƒ
formalnych okreÊlonych w ust. 2, prze-
wodniczàcy komisji wzywa kandydata
listem poleconym do usuni´cia braków
w trybie przepisu art. 64 § 2 Kodeksu
post´powania administracyjnego.
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5. O pozostawieniu zg∏oszenia bez roz-
poznania przewodniczàcy komisji za-
wiadamia kandydata listem poleco-
nym za poÊwiadczeniem odbioru.

6. W wypadku nieuiszczenia przez kandy-
data op∏aty za udzia∏ w egzaminie
konkursowym, przewodniczàcy komisji
wzywa go w trybie okreÊlonym w ust. 4,
do uiszczenia op∏aty w terminie 7 dni.

7. Je˝eli kandydat pomimo wezwania,
o którym mowa w ust. 6, nie uiÊci∏
op∏aty za udzia∏ w egzaminie konkurso-
wym, przewodniczàcy komisji wydaje
postanowienie o zwrocie zg∏oszenia.
Na postanowienie to przys∏uguje za˝a-
lenie do Ministra SprawiedliwoÊci.

8. Je˝eli zg∏oszenie zosta∏o z∏o˝one po
terminie, o którym mowa w ust. 3,
przewodniczàcy komisji wydaje decy-
zj´ odmawiajàcà dopuszczenia kandy-
data do udzia∏u w egzaminie konkur-
sowym. Od decyzji tej przys∏uguje od-
wo∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci.

9. O terminie i miejscu przeprowadzenia
egzaminu konkursowego przewodni-
czàcy komisji zawiadamia kandydata,
który zosta∏ zakwalifikowany do udzia-
∏u w egzaminie konkursowym, listem
poleconym za poÊwiadczeniem od-
bioru, co najmniej 14 dni przed dniem
rozpocz´cia egzaminu konkursowego.

Art. 334. 1. Kandydat uiszcza op∏at´ za udzia∏
w egzaminie konkursowym, która sta-
nowi dochód bud˝etu paƒstwa.

2. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´g-
ni´ciu opinii Krajowej Rady Radców
Prawnych okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç op∏aty — nie wy˝szà
ni˝ równowartoÊç minimalnego wyna-
grodzenia za prac´, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 paêdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679,
z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r.
Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej „mi-
nimalnym wynagrodzeniem” —
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏o-
wego i efektywnego przeprowadzenia
egzaminu konkursowego.

Art. 335. 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
komisje spoÊród osób, których wie-
dza, doÊwiadczenie i autorytet dajà r´-
kojmi´ prawid∏owego przebiegu egza-
minu konkursowego. 

2. Komisja sk∏ada si´ z siedmiu cz∏on-
ków. W sk∏ad komisji wchodzà:

1) trzej przedstawiciele Ministra Spra-
wiedliwoÊci; przedstawicielem Mi-
nistra SprawiedliwoÊci mo˝e byç
tak˝e, po wyra˝eniu zgody, s´dzia
albo s´dzia w stanie spoczynku,

2) dwaj przedstawiciele delegowani
przez Krajowà Rad´ Radców Praw-
nych,

3) jeden pracownik naukowy, nauko-
wo-dydaktyczny lub dydaktyczny
na wydziale prawa w szkole wy˝szej
w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w Polskiej Akademii Nauk i posia-
dajàcy co najmniej stopieƒ nauko-
wy doktora habilitowanego z zakre-
su nauk prawnych,

4) jeden prokurator b´dàcy prokura-
torem powo∏anym co najmniej na
stanowisko prokuratora prokuratu-
ry okr´gowej, równie˝ prokurator
w stanie spoczynku.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1
i 3, nie mogà byç radcami prawnymi.

4. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza
przewodniczàcego komisji spoÊród
swoich przedstawicieli.

5. Kadencja komisji trwa 2 lata.

6. Nieoddelegowanie przedstawicieli do
pracy w komisji przez obowiàzane or-
gany lub niestawiennictwo cz∏onka ko-
misji nie wstrzymuje prac komisji.

7. Cz∏onkom komisji przys∏uguje zwrot
kosztów podró˝y i noclegów na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach doty-
czàcych nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju.

8. Cz∏onkowi komisji nieb´dàcemu pra-
cownikiem administracji rzàdowej
przys∏uguje wynagrodzenie za prac´
zwiàzanà z udzia∏em w komisji.

9. W∏aÊciwa dla siedziby komisji rada
okr´gowej izby radców prawnych za-
pewnia obs∏ug´ administracyjnà
i technicznà dzia∏alnoÊci komisji,
w tym przeprowadzanie egzaminów
konkursowych i egzaminów radcow-
skich jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rzàdowej. 

10. Ze Êrodków przekazanych w trybie,
o którym mowa w ust. 9, w∏aÊciwe rady
pokrywajà koszty przeprowadzenia eg-
zaminów konkursowych i egzaminów
radcowskich oraz wydatki zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià komisji.

11. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià ko-
misji, w tym z przeprowadzaniem eg-
zaminów konkursowych i egzami-
nów radcowskich oraz wynagrodze-
nie cz∏onków komisji, pokrywane sà
z cz´Êci bud˝etu paƒstwa pozostajà-
cej w dyspozycji Ministra Sprawiedli-
woÊci.
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12. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´g-
ni´ciu opinii Krajowej Rady Radców
Prawnych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) tryb i termin zg∏aszania kandyda-
tów na cz∏onków komisji oraz po-
wo∏ywania komisji i odwo∏ywania
cz∏onków komisji,

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

3) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏on-
ków komisji w wymiarze nie wi´k-
szym ni˝ miesi´czne wynagrodze-
nie zasadnicze s´dziego sàdu
okr´gowego w pierwszej stawce
awansowej,

4) szczegó∏owy tryb i sposób przepro-
wadzania egzaminu konkursowego
i radcowskiego, w szczególnoÊci:

a) sposób dzia∏ania komisji, 

b) sposób zorganizowania obs∏ugi
administracyjnej i technicznej ko-
misji przez rady okr´gowych izb
radców prawnych, w tym sposób
i tryb przekazywania Êrodków,
sprawowania nadzoru nad ich
wydatkowaniem i rozliczania wy-
datków zwiàzanych z tà obs∏ugà

— uwzgĺ dniajàc koniecznoÊç prawi-
d∏owego i efektywnego przeprowa-
dzenia naboru na aplikacj́  i przebie-
gu egzaminu konkursowego, a tak˝e
egzaminu radcowskiego oraz zapew-
nienia zachowania bezstronnoÊci pra-
cy komisji.

Art. 336. 1. Cz∏onkostwo w komisji wygasa w przy-
padku Êmierci cz∏onka komisji.

2. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje
cz∏onka komisji w przypadku:

1) z∏o˝enia rezygnacji,

2) choroby trwale uniemo˝liwiajà-
cej sprawowanie przez niego
funkcji cz∏onka komisji,

3) niespe∏nienia warunków, o któ-
rych mowa w art. 335 ust. 2,

4) niewykonywania lub nienale˝yte-
go wykonywania obowiàzków,
z tym ˝e odwo∏anie cz∏onka komi-
sji, o którym mowa w art. 335

st. 2 pkt 2, nast´puje za zgodà
Krajowej Rady Radców Praw-
nych,

5) skazania prawomocnym wyrokiem
sàdu za przest´pstwo umyÊlne Êci-
gane z oskar˝enia publicznego.

3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e od-
wo∏aç cz∏onka komisji w przypadku
wszcz´cia przeciwko niemu post´-
powania karnego w zwiàzku z po-

dejrzeniem o pope∏nienie przez nie-
go przest´pstwa umyÊlnego Êciga-
nego z oskar˝enia publicznego.

4. WygaÊni´cie cz∏onkostwa lub od-
wo∏anie cz∏onka ze sk∏adu komisji
w czasie trwania post´powania
konkursowego nie wstrzymuje prac
komisji.

5. W wypadku wygaÊni´cia cz∏onko-
stwa lub odwo∏ania cz∏onka komisji
przed up∏ywem kadencji Minister
SprawiedliwoÊci powo∏uje w termi-
nie 7 dni nowego cz∏onka na okres
do koƒca kadencji.

6. Cz∏onek komisji powo∏any na pe∏nà
kadencj´ mo˝e byç powo∏any po-
nownie tylko raz, jednak nie na ka-
dencj´ przypadajàcà bezpoÊrednio
po up∏ywie kadencji, w której po raz
pierwszy zasiada∏ w sk∏adzie komisji.

Art. 337. 1. Z prac komisji na czas przeprowa-
dzenia egzaminu konkursowego
podlega wy∏àczeniu cz∏onek komi-
sji, je˝eli kandydat zakwalifikowany
do egzaminu konkursowego jest:

1) jego ma∏˝onkiem,

2) osobà pozostajàcà z nim w sto-
sunku:

a) pokrewieƒstwa albo powino-
wactwa do drugiego stopnia,

b) przysposobienia, 

3) osobà pozostajàcà z nim we
wspólnym po˝yciu,

4) osobà pozostajàcà wobec niego
w stosunku zale˝noÊci s∏u˝bowej.

2. Powody wy∏àczenia trwajà pomimo
ustania ma∏˝eƒstwa lub przysposo-
bienia.

3. Cz∏onkowie komisji przed rozpocz´-
ciem egzaminu konkursowego sk∏a-
dajà pisemne oÊwiadczenia, i˝ nie
pozostajà z ˝adnym z kandydatów
zakwalifikowanych do egzaminu
konkursowego w stosunku, o któ-
rym mowa w ust. 1.

4. Podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy w oÊwiadczeniu, o którym
mowa w ust. 3, powoduje odpowie-
dzialnoÊç na podstawie art. 233 § 1
Kodeksu karnego.

Art. 338. 1. Egzamin konkursowy odbywa si´
w obecnoÊci co najmniej trzech
cz∏onków komisji.

2. NieobecnoÊç kandydata podczas
egzaminu konkursowego, bez
wzgl´du na jej przyczyn´, uwa˝a si´
za odstàpienie od udzia∏u w egza-
minie konkursowym.
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3. Kandydaci podczas egzaminu kon-
kursowego nie mogà korzystaç
z tekstów aktów prawnych, komen-
tarzy, orzecznictwa oraz innej po-
mocy, a tak˝e nie mogà posiadaç
urzàdzeƒ s∏u˝àcych do przekazu lub
odbioru informacji.

Art. 339. 1. Egzamin konkursowy polega na
rozwiàzaniu testu sk∏adajàcego si´
z zestawu 250 pytaƒ zawierajàcych
po trzy propozycje odpowiedzi,
z których tylko jedna jest prawid∏o-
wa. Kandydat mo˝e wybraç tylko
jednà odpowiedê. Za ka˝dà prawi-
d∏owà odpowiedê kandydat uzysku-
je 1 punkt.

2. Test sprawdza komisja w sk∏adzie,
który przeprowadza egzamin kon-
kursowy.

3. Pozytywny wynik z egzaminu kon-
kursowego otrzymuje kandydat,
który uzyska∏ z testu co najmniej
190 punktów.

4. Z przebiegu egzaminu konkursowe-
go sporzàdza si´ niezw∏ocznie proto-
kó∏, który podpisujà cz∏onkowie ko-
misji uczestniczàcy w egzaminie
konkursowym. Cz∏onkowie komisji
mogà zg∏aszaç uwagi do protoko∏u.

5. Przewodniczàcy komisji przesy∏a
Ministrowi SprawiedliwoÊci proto-
kó∏ w terminie 7 dni od dnia sporzà-
dzenia.

Art. 3310. 1. Po przeprowadzeniu egzaminu kon-
kursowego komisja ustala wynik
kandydata w drodze uchwa∏y. Komi-
sja og∏asza wyniki egzaminu konkur-
sowego.

2. Od uchwa∏y komisji s∏u˝y kandyda-
towi odwo∏anie dotyczàce wyniku
jego egzaminu do Ministra Spra-
wiedliwoÊci.

3. Minister SprawiedliwoÊci zawiada-
mia rady okr´gowych izb radców
prawnych o wynikach egzaminu
konkursowego oraz publikuje w Biu-
letynie list´ osób, które uzyska∏y po-
zytywny wynik z egzaminu.”;

17) art. 351 otrzymuje brzmienie:

„Art. 351. 1. Po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od rozpo-
cz´cia aplikacji radcowskiej aplikant
radcowski mo˝e zast´powaç radc´
prawnego przed sàdami rejonowymi,
organami Êcigania i organami admini-
stracji publicznej.

2. Po up∏ywie roku i szeÊciu miesi´cy od
rozpocz´cia aplikacji radcowskiej apli-
kant radcowski mo˝e zast´powaç rad-
c´ prawnego tak˝e przed innymi sàda-

mi, z wyjàtkiem Sàdu Najwy˝szego,
Naczelnego Sàdu Administracyjnego
i Trybuna∏u Konstytucyjnego.

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1
i 2, dotyczà równie˝ spraw obj´tych
Êwiadczeniem pomocy prawnej z urz´-
du.

4. Aplikant radcowski mo˝e sporzàdzaç
i podpisywaç pisma procesowe zwià-
zane z wyst´powaniem radcy prawne-
go przed sàdami, organami Êcigania
i organami administracji publicznej —
z wyraênego upowa˝nienia radcy
prawnego, z wy∏àczeniem apelacji,
skargi kasacyjnej i skargi konstytucyj-
nej.

5. Aplikant adwokacki mo˝e zast´powaç
radc´ prawnego na takich samych za-
sadach jak adwokata, je˝eli radca
prawny jest wspólnikiem w spó∏ce ad-
wokacko-radcowskiej.”; 

18) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. Pracownikowi przys∏uguje prawo do
p∏atnego urlopu, w wymiarze 30 dni ka-
lendarzowych, na przygotowanie si´ do
egzaminu radcowskiego oraz zwolnienie
od pracy z zachowaniem prawa do wyna-
grodzenia w celu uczestniczenia w egza-
minie konkursowym i radcowskim.”;

19) art. 361 otrzymuje brzmienie:

„Art. 361.1. Egzamin radcowski przeprowadzajà
komisje, o których mowa w art. 331

ust. 1. Przepisy art. 337 stosuje si´ od-
powiednio.

2. Do egzaminu radcowskiego mo˝e
przystàpiç osoba, która odby∏a aplika-
cj´ radcowskà i otrzyma∏a zaÊwiadcze-
nie o jej odbyciu, oraz osoba, o której
mowa w art. 25 ust. 2.

3. Egzamin radcowski polega na spraw-
dzeniu przygotowania prawniczego
osoby przyst´pujàcej do egzaminu
radcowskiego, zwanej dalej „zdajà-
cym”, do samodzielnego i nale˝ytego
wykonywania zawodu radcy prawne-
go, w tym wiedzy i umiej´tnoÊci jej
praktycznego zastosowania z zakresu
prawa: konstytucyjnego, karnego, po-
st´powania karnego, karnego skarbo-
wego, wykroczeƒ, cywilnego, post´-
powania cywilnego, gospodarczego,
spó∏ek prawa handlowego, pracy
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, rodzinne-
go i opiekuƒczego, administracyjne-
go, post´powania administracyjnego,
finansowego, europejskiego, ustroju
sàdów, samorzàdu radców prawnych
i innych organów ochrony prawnej
dzia∏ajàcych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a tak˝e warunków wykonywania

Dziennik Ustaw Nr 163 — 9928 — Poz. 1361



zawodu radcy prawnego i etyki tego
zawodu.

4. Egzamin radcowski sk∏ada si´ z cz´Êci
pisemnej i ustnej. Przepisy art. 338 ust. 1
i 2 stosuje si´ odpowiednio.

5. Egzamin radcowski przeprowadza si´
raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Ministra SprawiedliwoÊci nie
póêniej ni˝ do dnia 31 maja. Cz´Êç pi-
semna i ustna egzaminu rozpoczyna
si´ równoczeÊnie w tych samych
dniach w Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepis art. 331 ust. 5 stosuje si´ odpo-
wiednio.

6. Minister SprawiedliwoÊci sporzàdza
w ka˝dym roku zestaw pytaƒ i tema-
tów na potrzeby egzaminu radcow-
skiego przeprowadzanego w terminie,
o którym mowa w ust. 5.

7. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´g-
ni´ciu opinii Krajowej Rady Radców
Prawnych, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób przygotowywania, prze-
chowywania oraz przekazywania komi-
sjom pytaƒ i tematów na egzamin rad-
cowski, majàc na uwadze koniecznoÊç
zabezpieczenia tych pytaƒ i tematów
przed ich nieuprawnionym ujawnie-
niem.”;

20) po art. 361 dodaje si´ art. 362—369 w brzmieniu:

„Art. 362. 1. W terminie do dnia 28 lutego ka˝dego
roku Minister SprawiedliwoÊci za-
mieszcza w dzienniku o zasi´gu ogól-
nopolskim i Biuletynie og∏oszenie o eg-
zaminie radcowskim, w którym podaje
w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia wniosku o dopuszcze-
nie do egzaminu radcowskiego, zwane-
go dalej „wnioskiem”,

2) w∏aÊciwoÊç miejscowà ka˝dej z ko-
misji i adres jej siedziby,

3) termin przeprowadzenia przez ka˝-
dà z komisji cz´Êci pisemnej i ustnej
egzaminu radcowskiego,

4) wysokoÊç op∏aty egzaminacyjnej, o któ-
rej mowa w art. 363 ust. 1.

2. Aplikanci radcowscy, którzy odbyli
aplikacj´ radcowskà przeprowadzonà
przez rad´ okr´gowej izby radców
prawnych dzia∏ajàcà na obszarze w∏a-
ÊciwoÊci komisji, oraz osoby, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 2, zamieszka-
∏e na terenie w∏aÊciwoÊci komisji, mo-
gà z∏o˝yç w siedzibie w∏aÊciwej komi-
sji wniosek.

3. Osoba, która odby∏a aplikacj´ radcow-
skà, do∏àcza do wniosku zaÊwiadcze-
nie o odbyciu aplikacji radcowskiej.

4. Osoby, o których mowa w art. 25
ust. 2, do∏àczajà do wniosku odpo-
wiednio nast´pujàce dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,

2) ˝yciorys,

3) dokument zaÊwiadczajàcy uzyska-
nie stopnia naukowego doktora 
nauk prawnych,

4) dokumenty zaÊwiadczajàce co naj-
mniej 5-letni okres zatrudnienia lub
wykonywania us∏ug, o którym mo-
wa w art. 25 ust. 2, odpowiednio na
stanowiskach:

a) zwiàzanych ze stosowaniem
lub tworzeniem prawa,

b) referendarza sàdowego lub
asystenta s´dziego,

5) dokumenty zaÊwiadczajàce co naj-
mniej 5-letni okres prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa
w art. 25 ust. 2 pkt 4,

6) orygina∏ dyplomu ukoƒczenia wy˝-
szych studiów prawniczych w Rze-
czypospolitej Polskiej i uzyskania ty-
tu∏u magistra lub zagranicznych stu-
diów prawniczych uznanych w Rze-
czypospolitej Polskiej albo jego
urz´dowy odpis,

7) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajo-
wego Rejestru Karnego, opatrzonà
datà nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc
przed jej z∏o˝eniem,

8) 2 zdj´cia.

5. Wniosek powinien byç z∏o˝ony naj-
póêniej w terminie 45 dni przed dniem
rozpocz´cia egzaminu radcowskiego.
Przepisy art. 333 ust. 4—9 stosuje si´
odpowiednio.

6. Rada okr´gowej izby radców praw-
nych, ka˝dego roku, nie póêniej ni˝ do
dnia 31 marca przekazuje w∏aÊciwej
terytorialnie komisji list´ osób, które
odby∏y aplikacj´ radcowskà.

Art. 363. 1. Kandydat uiszcza op∏at´ egzamina-
cyjnà za udzia∏ w egzaminie rad-
cowskim, która stanowi dochód bu-
d˝etu paƒstwa.

2. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´g-
ni´ciu opinii Krajowej Rady Radców
Prawnych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç op∏aty egzami-
nacyjnej — nie wy˝szà ni˝ równo-
wartoÊç minimalnego wynagrodze-
nia — uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
prawid∏owego i efektywnego prze-
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prowadzenia egzaminu radcowskie-
go.

Art. 364. 1. W cz´Êci pisemnej egzaminu rad-
cowskiego zdajàcy opracowuje
cztery tematy z zakresu ró˝nych
dziedzin prawa. Opracowanie tema-
tu nast´puje w postaci sporzàdze-
nia odpowiedniego pisma proceso-
wego lub opinii na podstawie akt
sàdowych. W tej cz´Êci egzaminu
mo˝e byç przedstawiony problem
prawny do rozstrzygni´cia przez
zdajàcego na podstawie opisanego
przypadku (casusu) lub opracowa-
nie decyzji administracyjnej lub ak-
tu prawa miejscowego.

2. Podczas cz´Êci pisemnej egzaminu
radcowskiego zdajàcy mo˝e korzy-
staç z tekstów aktów prawnych i ko-
mentarzy oraz orzecznictwa. Zdajà-
cy nie mo˝e posiadaç urzàdzeƒ s∏u-
˝àcych do przekazu lub odbioru in-
formacji.

Art. 365. 1. Ocena ka˝dego tematu z cz´Êci pi-
semnej egzaminu radcowskiego do-
konywana jest przy zastosowaniu
skali od 0 do 30 punktów. Za cz´Êç pi-
semnà zdajàcy mo˝e otrzymaç nie
wi´cej ni˝ 120 punktów. Pozytywny
wynik z cz´Êci pisemnej egzaminu
radcowskiego otrzymuje zdajàcy, któ-
ry uzyska∏ co najmniej 80 punktów.

2. Oceny tematów opracowanych przez
zdajàcego w cz´Êci pisemnej egzami-
nu radcowskiego dokonujà niezale˝-
nie od siebie dwaj cz∏onkowie komi-
sji. Ka˝dy z nich wystawia na piÊmie
∏àcznà ocen´ zawierajàcà liczb´
punktów wraz z uzasadnieniem
i przekazuje jà niezw∏ocznie prze-
wodniczàcemu komisji. Liczba punk-
tów, które otrzymuje zdajàcy z egza-
minu pisemnego, jest sumà Êrednich
ocen wystawionych przez cz∏onków
komisji za poszczególne tematy.

3. Przewodniczàcy komisji przechowu-
je dokumenty zawierajàce oceny
wystawione przez cz∏onków komisji.

Art. 366. 1. Zdajàcy, który uzyska∏ pozytywnà
ocen´ z cz´Êci pisemnej egzaminu
radcowskiego, przyst´puje do cz´-
Êci ustnej egzaminu. Przepis art. 338

ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. Zdajàcy w cz´Êci ustnej egzaminu
radcowskiego odpowiada na wy-
brany przez siebie losowo zestaw
sk∏adajàcy si´ z 19 pytaƒ.

3. Odpowiedzi zdajàcego na pytania
oceniane sà oddzielnie przez ka˝de-
go z cz∏onków komisji przy zastoso-
waniu skali od 0 do 4 punktów,

a zdajàcy nie mo˝e uzyskaç wi´cej
ni˝ 4 punkty. Za cz´Êç ustnà egzami-
nu radcowskiego zdajàcy mo˝e
otrzymaç ∏àcznie nie wi´cej ni˝
76 punktów.

4. Cz∏onkowie komisji przekazujà nie-
zw∏ocznie przewodniczàcemu komi-
sji pisemnie sporzàdzone oceny od-
powiedzi, o których mowa w ust. 3.
Przepis art. 365 ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio.

5. Komisja ustala liczb´ punktów uzy-
skanà przez poszczególnych zdajà-
cych w trakcie etapu ustnego egza-
minu radcowskiego, która jest Êred-
nià arytmetycznà liczby punktów
przyznanych przez ka˝dego z cz∏on-
ków komisji danemu zdajàcemu.

Art. 367. Pozytywny wynik z egzaminu radcow-
skiego otrzymuje zdajàcy, który uzy-
ska∏ ∏àcznie za cz´Êç pisemnà i ustnà
egzaminu co najmniej 130 punktów.

Art. 368. 1. Z przebiegu egzaminu radcowskie-
go sporzàdza si´ niezw∏ocznie pro-
tokó∏, który podpisujà cz∏onkowie
komisji uczestniczàcy w egzami-
nie radcowskim. Cz∏onkowie komisji
mogà zg∏aszaç uwagi do protoko∏u.

2. Przewodniczàcy komisji przesy∏a
Ministrowi SprawiedliwoÊci proto-
kó∏ w terminie 7 dni od dnia jego
sporzàdzenia.

Art. 369. 1. Po przeprowadzeniu egzaminu rad-
cowskiego komisja ustala wynik
zdajàcego w drodze uchwa∏y. Komi-
sja og∏asza wyniki egzaminu rad-
cowskiego.

2. Od uchwa∏y komisji s∏u˝y zdajàce-
mu odwo∏anie dotyczàce wyniku je-
go egzaminu do Ministra Sprawie-
dliwoÊci.

3. Minister SprawiedliwoÊci zawiada-
mia rady okr´gowych izb radców
prawnych o wynikach egzaminu
radcowskiego oraz publikuje w Biu-
letynie list´ osób, które uzyska∏y
pozytywny wynik z egzaminu.

4. Uchwa∏a komisji o pozytywnym
wyniku z egzaminu radcowskiego
stanowi podstaw´ do wydania
uchwa∏y o wpisie na list´ radców
prawnych.”;

21) w art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Aplikanta radcowskiego skreÊla si´ z listy
aplikantów radcowskich:
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1) w wypadkach, o których mowa w art. 29
pkt 1, 3—6, stosowanych odpowiednio,

2) niezakoƒczenia przez niego bez usprawiedli-
wionej przyczyny aplikacji radcowskiej w ter-
minie, o którym mowa w art. 32 ust. 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do skreÊlenia aplikanta radcowskiego z listy
aplikantów radcowskich stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 31.”;

22) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Kadencja organów samorzàdu trwa
trzy lata, jednak˝e organy sà obowià-
zane dzia∏aç do czasu ukonstytuowa-
nia si´ nowo wybranych organów.

2. Cz∏onkowie organów mogà byç odwo-
∏ani przez organ, który ich wybra∏.

3. Tej samej funkcji w organach samorzà-
du nie mo˝na sprawowaç d∏u˝ej ni˝
przez dwie nast´pujàce po sobie ka-
dencje.”;

23) w art. 60:

a) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) odbywania aplikacji radcowskiej,”,

b) dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów
od ponoszenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci
op∏aty rocznej, a tak˝e odraczania jej p∏at-
noÊci lub rozk∏adania jej na raty,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 dotychczasowa treÊç otrzymuje oznacze-
nie § 1 i dodaje si´ § 2 i 3 w brzmieniu:

„§ 2. Niewyra˝enie opinii, o której mowa w § 1,
w ciàgu 60 dni od dnia otrzymania wniosku
Ministra SprawiedliwoÊci, uwa˝ane jest za
wyra˝enie opinii pozytywnej.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e odmówiç
powo∏ania na stanowisko notariusza osoby,
o której mowa w § 1, tylko wtedy, gdy kandy-
dat ten nie spe∏nia wymogów, o których mo-
wa w art. 11—13. Ministrowi Sprawiedliwo-
Êci oraz organom samorzàdu notarialnego
opiniujàcym kandydata na notariusza przy-
s∏uguje prawo wglàdu do akt osobowych
i dyscyplinarnych osoby sk∏adajàcej wnio-
sek.”;

2) w art. 11 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) jest nieskazitelnego charakteru i daje r´kojmi´
prawid∏owego wykonywania zawodu notariu-
sza,

3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Rzeczy-
pospolitej Polskiej i uzyska∏ tytu∏ magistra lub
zagraniczne studia prawnicze uznane w Rze-
czypospolitej Polskiej,”;

3) art. 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) profesorów i doktorów habilito-
wanych nauk prawnych,

2) osób, które zajmowa∏y stanowisko
s´dziego lub prokuratora, 

3) osób, które wykonywa∏y zawód
adwokata lub radcy prawnego
przez okres co najmniej 3 lat.

§ 2. Do z∏o˝enia egzaminu notarialne-
go przed komisjà, o której mowa
w art. 71b § 1, bez obowiàzku odby-
cia aplikacji notarialnej, mogà przy-
stàpiç:

1) doktorzy nauk prawnych,

2) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów prawniczych by∏y
zatrudnione na podstawie umo-
wy o prac´ na stanowiskach zwià-
zanych ze stosowaniem lub two-
rzeniem prawa przez okres co naj-
mniej 5 lat w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ 8 lat przed z∏o˝eniem wniosku
o dopuszczenie do egzaminu no-
tarialnego,

3) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów prawniczych wyko-
nywa∏y osobiÊcie, w sposób cià-
g∏y na podstawie umów, do któ-
rych stosuje si´ przepisy o zlece-
niu, us∏ugi polegajàce na stoso-
waniu lub tworzeniu prawa przez
okres co najmniej 5 lat w okresie
nie d∏u˝szym ni˝ 8 lat przed z∏o˝e-
niem wniosku o dopuszczenie do
egzaminu notarialnego,

4) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów prawniczych pro-
wadzi∏y, przez okres co najmniej
5 lat w okresie nie d∏u˝szym ni˝
8 lat przed z∏o˝eniem wniosku
o dopuszczenie do egzaminu no-
tarialnego, dzia∏alnoÊç gospo-
darczà wpisanà do Ewidencji
Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, je˝eli
przedmiot tej dzia∏alnoÊci obej-
mowa∏ Êwiadczenie pomocy
prawnej, w rozumieniu ustawy
z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r.
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Nr 123, poz. 1058, z póên. zm.7))
lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 123, poz. 1059,
z póên. zm.8)),

5) osoby, które pracowa∏y przez
okres co najmniej 5 lat w okresie
nie d∏u˝szym ni˝ 8 lat, na stanowi-
sku referendarza sàdowego lub
asystenta s´dziego,

6) osoby, które zda∏y egzamin s´-
dziowski, prokuratorski, adwokac-
ki lub radcowski w zakresie,
w którym ustawowo okreÊlony
przedmiot zdanego przez nich eg-
zaminu jest ró˝ny od zakresu pra-
wa okreÊlonego w art. 71b § 3.

§ 3. Pi´cioletni okres zatrudnienia w ra-
mach stosunku pracy, o którym mowa
w § 2 pkt 2, ustala si´ jako sum´ okre-
sów pracy obliczonych z zachowa-
niem proporcjonalnoÊci ich wymiaru.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 2, muszà
spe∏niaç wymagania przewidziane
w art. 11 pkt 1—3 i 7.”;

4) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Wniosek, o którym mowa w art. 10 § 1,
powinien zawieraç dane o kwalifikacjach
osoby zainteresowanej, wymienionej
w art. 11 lub 12 § 1, oraz wskazywaç lokal
przewidywany do prowadzenia kancelarii
i termin jej uruchomienia. Do wniosku
osoba zainteresowana jest obowiàzana
do∏àczyç informacj´ o niekaralnoÊci z Kra-
jowego Rejestru Karnego opatrzonà datà
nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed jej z∏o-
˝eniem.”;

5) w art. 16:

a) w § 1 uchyla si´ pkt 3,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e odwo∏aç
notariusza, który:

1) ukoƒczy∏ 70 lat ˝ycia,

2) uzyska∏ dwie ujemne oceny w wyniku
kolejnych wizytacji przeprowadzonych
przez wizytatora samorzàdu notarialne-

go lub w∏aÊciwy organ Ministra Spra-
wiedliwoÊci.”,

c) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Odwo∏anie w wypadkach, o których mowa
w § 3, nast´puje po zasi´gni´ciu opinii ra-
dy w∏aÊciwej izby notarialnej wydanej na
wniosek Ministra SprawiedliwoÊci, w ter-
minie miesiàca od daty wp∏ywu wniosku.
Up∏yw tego terminu nie wstrzymuje roz-
patrzenia odwo∏ania.”;

6) w art. 21:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli notariusz nie mo˝e pe∏niç swych
obowiàzków, wyznacza na ten czas zast´p-
c´ spoÊród asesorów notarialnych w∏a-
snej kancelarii, informujàc o tym prezesa
rady izby, lub spoÊród asesorów notarial-
nych innej kancelarii obj´tej w∏aÊciwoÊcià
izby notarialnej, w porozumieniu z preze-
sem rady danej izby.”,

b) uchyla si´ § 2 ,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 3,
zast´pcà notariusza mo˝e byç wyznaczony
tak˝e notariusz emerytowany.”;

7) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. W wypadku zaprzestania prowadzenia
kancelarii przez notariusza z innych po-
wodów ni˝ jego Êmierç lub zawieszenia
go w czynnoÊciach, rada izby notarialnej
mo˝e wyznaczyç czasowo do pe∏nienia
obowiàzków notariusza zast´pc´ spo-
Êród asesorów notarialnych danej izby.”;

8) w art. 30 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wybór prezesa i wiceprezesa oraz pozosta∏ych
cz∏onków rady izby notarialnej,”;

9) w art. 32:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rada izby notarialnej dzia∏a w siedzibie
izby i oprócz prezesa oraz wiceprezesa
sk∏ada si´ z:

1) 5 cz∏onków w izbach liczàcych do
100 notariuszy,

2) 7 cz∏onków w izbach liczàcych od
101 do 200 notariuszy,

3) 9 cz∏onków w izbach liczàcych ponad
200 notariuszy.”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Prezes i wiceprezes nie mogà sprawowaç
tych samych funkcji wi´cej ni˝ dwie, na-
st´pujàce bezpoÊrednio po sobie, pe∏ne
kadencje.”;
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10) w art. 34 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w sprawach
majàtkowych wymagane jest wspó∏dzia∏anie
dwóch cz∏onków rady, w tym prezesa lub wi-
ceprezesa.”;

11) w art. 35 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zarzàd i rozporzàdzanie majàtkiem izby,”;

12) w art. 39 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Do cz∏onka Krajowej Rady Notarialnej prze-
pis art. 32 § 3 stosuje si´ odpowiednio.”;

13) w art. 40 w § 1 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od
ponoszenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci op∏aty rocz-
nej, a tak˝e odraczania jej p∏atnoÊci lub rozk∏a-
dania jej na raty,”;

14) w art. 68:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zawieszenie w czynnoÊciach zawodo-
wych, z zastrze˝eniem § 5, ustaje z chwilà
prawomocnego zakoƒczenia post´powa-
nia dyscyplinarnego, chyba ˝e sàd dyscy-
plinarny uchyli∏ je wczeÊniej.”,

b) dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. W przypadku skazania notariusza na kar´
dyscyplinarnà pozbawienia prawa prowa-
dzenia kancelarii zawieszenie w czynno-
Êciach zawodowych ustaje z chwilà upra-
womocnienia si´ decyzji Ministra Spra-
wiedliwoÊci w przedmiocie odwo∏ania no-
tariusza ze stanowiska.”;

15) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. § 1. Nabór na aplikacj´ notarialnà prze-
prowadza si´ w drodze egzaminu
konkursowego na aplikacj´ notarial-
nà, zwanego dalej „egzaminem kon-
kursowym”.

§ 2. Aplikantem notarialnym mo˝e byç
osoba, która spe∏nia warunki okreÊ-
lone w art. 11 pkt 1—3 i uzyska∏a po-
zytywnà ocen´ z egzaminu konkur-
sowego.

§ 3. Wpis na list´ aplikantów notarial-
nych nast´puje po przeprowadzeniu
egzaminu konkursowego na podsta-
wie uchwa∏y rady izby notarialnej
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce z∏o-
˝enia zg∏oszenia, o którym mowa
w art. 71d § 2. Uzyskanie przez kan-
dydata pozytywnej oceny z egzami-
nu konkursowego uprawnia go do
z∏o˝enia wniosku o wpis na list´ apli-
kantów notarialnych w ciàgu 2 lat od
dnia og∏oszenia wyników egzaminu
konkursowego.

§ 4. Nie mo˝na odmówiç wpisu osobie
spe∏niajàcej warunki, o których
mowa w § 2 i 3.

§ 5. Aplikant notarialny mo˝e byç rów-
nie˝ zatrudniony przez notariusza
prowadzàcego kancelari´ lub
przez rad´ izby notarialnej.”;

16) po art. 71 dodaje si´ art. 71a—71k w brzmieniu:

„Art. 71a. § 1. Rada izby notarialnej podejmuje
uchwa∏´ w sprawie wpisu na list´
aplikantów notarialnych w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o wpis.

§ 2. Od uchwa∏y o odmowie wpisu s∏u-
˝y zainteresowanemu odwo∏anie
do Krajowej Rady Notarialnej w ter-
minie 14 dni od dnia dor´czenia
uchwa∏y.

§ 3. Od ostatecznej decyzji odmawiajà-
cej wpisu na list´ aplikantów nota-
rialnych oraz w wypadku niepodj´-
cia uchwa∏y przez rad´ izby nota-
rialnej w terminie 30 dni od z∏o˝enia
wniosku o wpis lub niepodj´cia
uchwa∏y przez Krajowà Rad´ Nota-
rialnà w terminie 30 dni od dor´cze-
nia odwo∏ania zainteresowanemu
s∏u˝y skarga do sàdu administracyj-
nego.

Art. 71b. § 1. Egzamin konkursowy przeprowa-
dzajà komisje egzaminacyjne do
spraw aplikacji notarialnej przy Mi-
nistrze SprawiedliwoÊci, powo∏ane
na obszarze jednej izby notarialnej,
zwane dalej „komisjami”. Siedziba
komisji mieÊci si´ w siedzibie izby
notarialnej.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci jest orga-
nem wy˝szego stopnia w stosunku
do komisji.

§ 3. Egzamin konkursowy polega na
sprawdzeniu wiedzy kandydata na
aplikanta notarialnego, zwanego da-
lej „kandydatem”, z zakresu prawa:
konstytucyjnego, cywilnego, post´-
powania cywilnego, gospodarczego,
spó∏ek prawa handlowego, pracy
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, rodzinne-
go i opiekuƒczego, administracyjne-
go, post´powania administracyjne-
go, finansowego, europejskiego, pry-
watnego mi´dzynarodowego, ustro-
ju sàdów, samorzàdu notarialnego
i innych organów ochrony prawnej
dzia∏ajàcych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a tak˝e warunków wykonywa-
nia zawodu notariusza i etyki tego za-
wodu.

§ 4. Egzamin konkursowy przeprowadza
si´ raz w roku, w terminie wyznaczo-
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nym przez Ministra SprawiedliwoÊci,
nie póêniej ni˝ do 30 wrzeÊnia, przed
rozpocz´ciem roku szkoleniowego,
równoczeÊnie w tym samym dniu
w Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze-
˝eniem § 5.

§ 5. W wypadku zaistnienia zdarzenia lo-
sowego uniemo˝liwiajàcego prze-
prowadzenie egzaminu konkursowe-
go przez danà komisj´ w terminie,
o którym mowa w § 4, Minister Spra-
wiedliwoÊci wyznacza dodatkowy
termin przeprowadzenia egzaminu
konkursowego przez t´ komisj´.
Przepisy art. 71c § 4—7 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 71c. § 1. Minister SprawiedliwoÊci ka˝dego
roku powo∏uje pi´cioosobowy ze-
spó∏ do przygotowania pytaƒ na eg-
zamin konkursowy dla kandydatów,
zwany dalej „zespo∏em konkurso-
wym”.

§ 2. W sk∏ad zespo∏u konkursowego
wchodzi 5 osób, w tym 3 przedstawi-
cieli Ministra SprawiedliwoÊci oraz
2 przedstawicieli delegowanych przez
Krajowà Rad´ Notarialnà.

§ 3. Przewodniczàcy zespo∏u konkurso-
wego, wyznaczony przez Ministra
SprawiedliwoÊci spoÊród jego
przedstawicieli, kieruje pracami ze-
spo∏u oraz okreÊla tryb pracy ze-
spo∏u.

§ 4. Zespó∏ konkursowy przygotowuje
jeden zestaw pytaƒ w formie testu
wyboru na egzamin konkursowy
dla kandydatów.

§ 5. Ka˝da rada izby notarialnej mo˝e
zg∏osiç zespo∏owi konkursowemu,
za poÊrednictwem przewodniczàce-
go zespo∏u, propozycj´ pytaƒ.

§ 6. Zespó∏ konkursowy sporzàdza ze-
staw pytaƒ na potrzeb´ egzaminu
konkursowego, majàc na uwadze
koniecznoÊç zapewnienia jednako-
wego poziomu sprawdzenia wiedzy
kandydatów.

§ 7. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Nota-
rialnej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób zg∏aszania propozy-
cji pytaƒ, przygotowywania, prze-
chowywania oraz przekazywania
komisjom pytaƒ na egzamin kon-
kursowy, majàc na uwadze koniecz-
noÊç zabezpieczenia tych pytaƒ
przed ich nieuprawnionym ujaw-
nieniem.

Art. 71d. § 1. W terminie do dnia 30 czerwca ka˝-
dego roku Minister Sprawiedliwo-

Êci zamieszcza w dzienniku o zasi´-
gu ogólnopolskim i Biuletynie In-
formacji Publicznej, o którym
mowa w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o dost´pie do informacji pu-
blicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198,
z póên. zm.9)), zwanym dalej „Biule-
tynem”, og∏oszenie o egzaminie
konkursowym, w którym podaje
w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia zg∏oszenia o przy-
stàpieniu do egzaminu konkurso-
wego na aplikacj´ notarialnà,
zwanego dalej „zg∏oszeniem”,

2) adres siedziby komisji,

3) termin przeprowadzenia egzami-
nu konkursowego,

4) wysokoÊç op∏aty konkursowej,
o której mowa w art. 71e § 1.

§ 2. Zg∏oszenie, o którym mowa w § 1
pkt 1, powinno zawieraç:

1) wniosek o dopuszczenie do eg-
zaminu konkursowego,

2) kwestionariusz osobowy,

3) ˝yciorys,

4) orygina∏ albo urz´dowy odpis
dyplomu ukoƒczenia wy˝szych
studiów prawniczych w Polsce
i uzyskania tytu∏u magistra lub
zagranicznych studiów prawni-
czych uznanych w Polsce albo
zaÊwiadczenie o zdaniu egzami-
nu magisterskiego,

5) informacj´ o niekaralnoÊci z Kra-
jowego Rejestru Karnego opatrzo-
nà datà nie wczeÊniejszà ni˝ mie-
siàc przed jej z∏o˝eniem,

6) 2 zdj´cia.

§ 3. Zg∏oszenie powinno byç z∏o˝one
przez kandydata najpóêniej 45 dni
przed dniem rozpocz´cia egzaminu
konkursowego, do komisji, o której
mowa w § 1 pkt 2.

§ 4. Je˝eli zg∏oszenie nie spe∏nia wyma-
gaƒ formalnych okreÊlonych w § 2,
przewodniczàcy komisji wzywa
kandydata listem poleconym do
usuni´cia braków w trybie przepisu
art. 64 § 2 Kodeksu post´powania
administracyjnego.

§ 5. O pozostawieniu zg∏oszenia bez
rozpoznania przewodniczàcy komi-
sji zawiadamia kandydata listem
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poleconym za poÊwiadczeniem od-
bioru.

§ 6. W wypadku nieuiszczenia przez
kandydata op∏aty za udzia∏ w egza-
minie konkursowym, przewodni-
czàcy komisji wzywa go w trybie
okreÊlonym w § 4, do uiszczenia
op∏aty w terminie 7 dni.

§ 7. Je˝eli kandydat pomimo wezwa-
nia, o którym mowa w § 6, nie uiÊci∏
op∏aty za udzia∏ w egzaminie kon-
kursowym, przewodniczàcy komisji
wydaje postanowienie o zwrocie
zg∏oszenia. Na postanowienie to
przys∏uguje za˝alenie do Ministra
SprawiedliwoÊci.

§ 8. Je˝eli zg∏oszenie zosta∏o z∏o˝one
po terminie, o którym mowa
w § 3, przewodniczàcy komisji wy-
daje decyzj´ odmawiajàcà dopusz-
czenia kandydata do udzia∏u w eg-
zaminie konkursowym. Od decyzji
tej przys∏uguje odwo∏anie do Mini-
stra SprawiedliwoÊci.

§ 9. O terminie i miejscu przeprowadze-
nia egzaminu konkursowego prze-
wodniczàcy komisji zawiadamia
kandydata, który zosta∏ zakwalifiko-
wany do udzia∏u w egzaminie kon-
kursowym, listem poleconym za
poÊwiadczeniem odbioru, co naj-
mniej 14 dni przed dniem rozpocz´-
cia egzaminu konkursowego.

Art. 71e. § 1. Kandydat uiszcza op∏at´ za udzia∏
w egzaminie konkursowym, która
stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Nota-
rialnej okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç op∏aty — nie wy˝-
szà ni˝ równowartoÊç minimalnego
wynagrodzenia za prac´, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paêdzier-
nika 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
zwanego dalej „minimalnym wyna-
grodzeniem” — uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç prawid∏owego i efektyw-
nego przeprowadzenia egzaminu
konkursowego.

Art. 71f. § 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
komisje spoÊród osób, których wie-
dza, doÊwiadczenie i autorytet dajà
r´kojmi´ prawid∏owego przebiegu
egzaminu konkursowego.

§ 2. Komisja sk∏ada si´ z siedmiu cz∏on-
ków. W sk∏ad komisji wchodzà:

1) czterej przedstawiciele Ministra
SprawiedliwoÊci; przedstawicie-
lem Ministra SprawiedliwoÊci
mo˝e byç tak˝e, po wyra˝eniu
zgody, s´dzia albo s´dzia w sta-
nie spoczynku,

2) dwaj przedstawiciele delegowani
przez Krajowà Rad´ Notarialnà,

3) jeden pracownik naukowy, na-
ukowo-dydaktyczny lub dydak-
tyczny na wydziale prawa w szko-
le wy˝szej w Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Polskiej Akademii
Nauk i posiadajàcy co najmniej
stopieƒ naukowy doktora habili-
towanego z zakresu nauk praw-
nych.

§ 3. Osoby, o których mowa w § 2
pkt 1 i 3, nie mogà byç notariusza-
mi.

§ 4. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza
przewodniczàcego komisji spoÊród
swoich przedstawicieli.

§ 5. Kadencja komisji trwa 2 lata.

§ 6. Nieoddelegowanie przedstawicieli
do pracy w komisji przez obowiàza-
ny organ lub niestawiennictwo
cz∏onka komisji nie wstrzymuje
prac komisji.

§ 7. Cz∏onkom komisji przys∏uguje
zwrot kosztów podró˝y i noclegów
na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach dotyczàcych nale˝noÊci przy-
s∏ugujàcych pracownikowi zatrud-
nionemu w paƒstwowej lub samo-
rzàdowej jednostce sfery bud˝eto-
wej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na
obszarze kraju.

§ 8. Cz∏onkowi komisji nieb´dàcemu
pracownikiem administracji rzàdo-
wej przys∏uguje wynagrodzenie za
prac´ zwiàzanà z udzia∏em w komi-
sji.

§ 9. W∏aÊciwe izby notarialne zapewnia-
jà obs∏ug´ administracyjnà i tech-
nicznà dzia∏alnoÊci komisji, w tym
przeprowadzanie egzaminów kon-
kursowych i egzaminów notarial-
nych jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rzàdowej.

§ 10. Ze Êrodków przekazanych w trybie,
o którym mowa w § 9, w∏aÊciwe ra-
dy pokrywajà koszty przeprowadze-
nia egzaminów konkursowych i eg-
zaminów notarialnych oraz wydatki
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià komisji.

§ 11. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià
komisji, w tym z przeprowadzeniem
egzaminów konkursowych i egza-
minów notarialnych oraz wynagro-
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dzenie cz∏onków komisji, pokrywa-
ne sà z cz´Êci bud˝etu paƒstwa po-
zostajàcej w dyspozycji Ministra
SprawiedliwoÊci.

§ 12. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Nota-
rialnej, okreÊli w drodze rozporzà-
dzenia:
1) tryb i termin zg∏aszania kandyda-

tów na cz∏onków komisji oraz
powo∏ywania i odwo∏ywania
cz∏onków komisji,

2) rodzaj dokumentów, o których
mowa w art. 74a § 4 pkt 3—5,

3) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏on-
ków komisji w wymiarze nie
wi´kszym ni˝ miesi´czne wyna-
grodzenie zasadnicze s´dziego
sàdu okr´gowego w pierwszej
stawce awansowej,

4) szczegó∏owy tryb i sposób prze-
prowadzania egzaminu konkur-
sowego i notarialnego, w szcze-
gólnoÊci:

a) sposób dzia∏ania komisji, 

b) sposób zorganizowania obs∏u-
gi administracyjnej i technicz-
nej komisji przez rady izb nota-
rialnych, w tym sposób i tryb
przekazywania Êrodków, spra-
wowania nadzoru nad ich wy-
datkowaniem i rozliczania wy-
datków zwiàzanych z tà obs∏u-
gà — uwzgl´dniajàc koniecz-
noÊç prawid∏owego i efektyw-
nego przeprowadzenia naboru
na aplikacj´ i przebiegu egza-
minu konkursowego, a tak˝e
egzaminu notarialnego oraz
zapewnienia zachowania bez-
stronnoÊci pracy komisji.

Art. 71g. § 1. Cz∏onkostwo w komisji wygasa
w przypadku Êmierci cz∏onka komisji.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje
cz∏onka komisji w przypadku:

1) z∏o˝enia rezygnacji,

2) choroby trwale uniemo˝liwiajà-
cej sprawowanie przez niego
funkcji cz∏onka komisji,

3) niespe∏nienia warunków, o któ-
rych mowa w art. 71f § 2,

4) niewykonywania lub nienale˝yte-
go wykonywania obowiàzków,
z tym ˝e odwo∏anie cz∏onka komi-
sji, o którym mowa w art. 71f § 2
pkt 2, nast´puje za zgodà Krajowej
Rady Notarialnej,

5) skazania prawomocnym wyro-
kiem sàdu za przest´pstwo umyÊl-

ne Êcigane z oskar˝enia publicz-
nego.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e od-
wo∏aç cz∏onka komisji w przypadku
wszcz´cia przeciwko niemu post´-
powania karnego w zwiàzku z po-
dejrzeniem o pope∏nienie przez nie-
go przest´pstwa umyÊlnego Êciga-
nego z oskar˝enia publicznego.

§ 4. WygaÊni´cie cz∏onkostwa lub od-
wo∏anie cz∏onka ze sk∏adu komisji
w czasie trwania post´powania
konkursowego nie wstrzymuje prac
komisji.

§ 5. W wypadku wygaÊni´cia cz∏onko-
stwa lub odwo∏ania cz∏onka komisji
przed up∏ywem kadencji, Minister
SprawiedliwoÊci powo∏uje w termi-
nie 7 dni nowego cz∏onka na okres
do koƒca kadencji, z zastrze˝eniem
art. 71f § 2.

§ 6. Cz∏onek komisji powo∏any na pe∏nà
kadencj´ mo˝e byç powo∏any ponow-
nie tylko raz, jednak nie na kadencj´
przypadajàcà bezpoÊrednio po up∏y-
wie kadencji, w której po raz pierwszy
zasiada∏ w sk∏adzie komisji.

Art. 71h. § 1. Z prac komisji na czas przeprowa-
dzania egzaminu konkursowego
podlega wy∏àczeniu cz∏onek komi-
sji, je˝eli kandydat zakwalifikowany
do egzaminu konkursowego jest:

1) jego ma∏˝onkiem,

2) osobà pozostajàcà z nim w sto-
sunku:

a) pokrewieƒstwa albo powino-
wactwa do drugiego stopnia,

b) przysposobienia,

3) osobà pozostajàcà z nim we
wspólnym po˝yciu,

4) osobà pozostajàcà wobec niego
w stosunku zale˝noÊci s∏u˝bo-
wej.

§ 2. Powody wy∏àczenia trwajà pomi-
mo ustania ma∏˝eƒstwa lub przy-
sposobienia.

§ 3. Cz∏onkowie komisji przed rozpocz´-
ciem egzaminu konkursowego
sk∏adajà pisemne oÊwiadczenia, i˝
nie pozostajà z ˝adnym z kandyda-
tów zakwalifikowanych do egzami-
nu konkursowego w stosunku,
o którym mowa w § 1.

§ 4. Podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy w oÊwiadczeniu, o którym
mowa w § 3, powoduje odpowie-
dzialnoÊç na podstawie art. 233
§ 1 Kodeksu karnego.
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Art. 71i. § 1. Egzamin konkursowy odbywa si´
w obecnoÊci co najmniej trzech
cz∏onków komisji.

§ 2. NieobecnoÊç kandydata podczas
egzaminu konkursowego, bez
wzgl´du na jej przyczyn´, uwa˝a si´
za odstàpienie od udzia∏u w egzami-
nie konkursowym.

§ 3. Kandydaci podczas egzaminu kon-
kursowego nie mogà korzystaç
z tekstów aktów prawnych, komen-
tarzy, orzecznictwa oraz innej pomo-
cy, a tak˝e nie mogà posiadaç urzà-
dzeƒ s∏u˝àcych do przekazu lub od-
bioru informacji.

Art. 71j. § 1. Egzamin konkursowy polega na roz-
wiàzaniu testu sk∏adajàcego si´ z ze-
stawu 250 pytaƒ zawierajàcych po
trzy propozycje odpowiedzi, z któ-
rych tylko jedna jest prawid∏owa.
Kandydat mo˝e wybraç tylko jed-
nà odpowiedê. Za ka˝dà prawid∏o-
wà odpowiedê kandydat uzyskuje
1 punkt.

§ 2. Test sprawdza komisja w sk∏adzie,
który przeprowadza egzamin kon-
kursowy.

§ 3. Pozytywny wynik z egzaminu kon-
kursowego otrzymuje kandydat,
który uzyska∏ z testu co najmniej
190 punktów.

§ 4. Z przebiegu egzaminu konkursowe-
go sporzàdza si´ niezw∏ocznie pro-
tokó∏, który podpisujà cz∏onkowie
komisji uczestniczàcy w egzaminie
konkursowym. Cz∏onkowie komisji
mogà zg∏aszaç uwagi do protoko∏u.

§ 5. Przewodniczàcy komisji przesy∏a
Ministrowi SprawiedliwoÊci proto-
kó∏ w terminie 7 dni od dnia sporzà-
dzenia.

Art. 71k. § 1. Po przeprowadzeniu egzaminu kon-
kursowego komisja ustala wynik
kandydata w drodze uchwa∏y. Ko-
misja og∏asza wyniki egzaminu kon-
kursowego.

§ 2. Od uchwa∏y komisji s∏u˝y kandyda-
towi odwo∏anie dotyczàce wyniku
jego egzaminu do Ministra Spra-
wiedliwoÊci.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci zawiada-
mia rady izb notarialnych o wyni-
kach egzaminu konkursowego oraz
publikuje w Biuletynie list´ osób,
które uzyska∏y pozytywny wynik
z egzaminu.”;

17) w art. 72 dotychczasowa treÊç otrzymuje ozna-
czenie § 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Aplikantowi, który odby∏ aplikacj´ notarialnà,
o której mowa w § 1, rada w∏aÊciwej izby no-
tarialnej wydaje zaÊwiadczenie o odbyciu
aplikacji notarialnej.”;

18) po art. 72 dodaje si´ art. 72a w brzmieniu:

„Art. 72a. § 1. Aplikacja notarialna jest odp∏atna.

§ 2. Szkolenie aplikantów notarialnych
pokrywane jest z op∏at wnoszonych
przez aplikantów do w∏aÊciwej izby
notarialnej.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´g-
ni´ciu opinii Krajowej Rady Nota-
rialnej, okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç op∏aty rocznej,
kierujàc si´ koniecznoÊcià zapew-
nienia aplikantom w∏aÊciwego po-
ziomu wykszta∏cenia, przy czym
wysokoÊç tej op∏aty nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ szeÊciokrotnoÊç mini-
malnego wynagrodzenia.

§ 4. Rada izby notarialnej mo˝e zwolniç
aplikanta notarialnego od ponosze-
nia op∏aty, o której mowa w § 3,
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a tak˝e odro-
czyç jej p∏atnoÊç lub roz∏o˝yç jà na
raty.

§ 5. W wypadku podj´cia uchwa∏y
o zwolnieniu aplikanta notarialnego
od ponoszenia op∏aty w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, koszty szkolenia tego apli-
kanta pokrywane sà, proporcjonal-
nie do wysokoÊci zwolnienia, ze
Êrodków w∏asnych w∏aÊciwej izby
notarialnej.”;

19) art. 74 otrzymuje brzmienie:

„Art. 74. § 1. Egzamin notarialny przeprowadzajà
komisje, o których mowa w art. 71b.
Przepisy art. 71h stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 2. Do egzaminu notarialnego mo˝e
przystàpiç osoba, która ukoƒczy∏a
aplikacj´ notarialnà i otrzyma∏a za-
Êwiadczenie o jej odbyciu, oraz oso-
ba, o której mowa w art. 12 § 2.

§ 3. Egzamin notarialny polega na spraw-
dzeniu przygotowania prawniczego
osoby przyst´pujàcej do egzaminu
notarialnego, zwanej dalej „zdajà-
cym”, do samodzielnego i nale˝ytego
wykonywania zawodu notariusza,
w tym wiedzy i umiej´tnoÊci jej prak-
tycznego zastosowania z zakresu pra-
wa: konstytucyjnego, cywilnego, po-
st´powania cywilnego, gospodarcze-
go, spó∏ek prawa handlowego, pracy
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, rodzinne-
go i opiekuƒczego, administracyjne-
go, post´powania administracyjne-
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go, finansowego, europejskiego, pry-
watnego mi´dzynarodowego, ustroju
sàdów, samorzàdu notarialnego i in-
nych organów ochrony prawnej dzia-
∏ajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej,
a tak˝e warunków wykonywania za-
wodu notariusza i etyki tego zawodu.

§ 4. Egzamin notarialny sk∏ada si´ z cz´Êci
pisemnej i ustnej. Przepisy art. 71i § 1
i 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 5. Egzamin notarialny przeprowadza
si´ raz w roku w terminie wyznaczo-
nym przez Ministra SprawiedliwoÊci,
nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca.
Cz´Êç pisemna i ustna egzaminu roz-
poczyna si´ równoczeÊnie w tych sa-
mych dniach w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Przepis art. 71b § 5 stosuje si´
odpowiednio.

§ 6. Minister SprawiedliwoÊci sporzàdza
w ka˝dym roku zestaw pytaƒ i tema-
tów na potrzeby egzaminu notarial-
nego przeprowadzanego w terminie,
o którym mowa w § 5.

§ 7. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´g-
ni´ciu opinii Krajowej Rady Notarial-
nej, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób przygotowywania, prze-
chowywania oraz przekazywania ko-
misjom pytaƒ i tematów na egzamin
notarialny, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç zabezpieczenia tych pytaƒ
i tematów przed ich nieuprawnio-
nym ujawnieniem.”;

20) po art. 74 dodaje si´ art. 74a—74i w brzmieniu:

„Art. 74a. § 1. W terminie do dnia 28 lutego ka˝de-
go roku Minister SprawiedliwoÊci
zamieszcza w dzienniku o zasi´gu
ogólnopolskim i w Biuletynie og∏o-
szenie o egzaminie notarialnym,
w którym podaje w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu notarialnego,
zwanego dalej „wnioskiem”,

2) adres siedziby komisji,

3) termin przeprowadzenia przez
komisj´ cz´Êci pisemnej i ustnej
egzaminu notarialnego,

4) wysokoÊç op∏aty egzaminacyj-
nej, o której mowa w art. 74b § 1.

§ 2. Aplikanci notarialni, którzy odbyli
aplikacj´ notarialnà przeprowadza-
nà przez rad´ w∏aÊciwej izby nota-
rialnej, oraz osoby, o których mowa
w art. 12 § 2, zamieszka∏e na terenie
w∏aÊciwoÊci komisji, mogà z∏o˝yç
w jej siedzibie wniosek.

§ 3. Osoba, która odby∏a aplikacj´ nota-
rialnà, do∏àcza do wniosku zaÊwiad-
czenie o odbyciu aplikacji notarialnej.

§ 4. Osoby, o których mowa w art. 12
§ 2, do∏àczajà do wniosku odpo-
wiednio nast´pujàce dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,

2) ˝yciorys,

3) dokument zaÊwiadczajàcy uzyska-
nie stopnia naukowego doktora
nauk prawnych lub zdanie odpo-
wiednio egzaminu: s´dziowskiego,
prokuratorskiego, adwokackiego
lub radcowskiego,

4) dokumenty zaÊwiadczajàce co
najmniej 5-letni okres zatrudnie-
nia lub wykonywania us∏ug,
o którym mowa w art. 12 § 2, od-
powiednio na stanowiskach:

a) zwiàzanych ze stosowaniem
lub tworzeniem prawa,

b) referendarza sàdowego lub
asystenta s´dziego,

5) dokumenty zaÊwiadczajàce co
najmniej 5-letni okres prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o której mowa w art. 12 § 2 pkt 4,

6) orygina∏ dyplomu ukoƒczenia
wy˝szych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzy-
skania tytu∏u magistra lub zagra-
nicznych studiów prawniczych
uznanych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo jego urz´dowy odpis,

7) informacj´ o niekaralnoÊci z Kra-
jowego Rejestru Karnego, opa-
trzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝
miesiàc przed jej z∏o˝eniem,

8) 2 zdj´cia.

§ 5. Wniosek powinien byç z∏o˝ony naj-
póêniej w terminie 45 dni przed
dniem rozpocz´cia egzaminu nota-
rialnego. Przepisy art. 71d § 4—9
stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. Rada izby notarialnej, ka˝dego ro-
ku, nie póêniej ni˝ do dnia 30 kwiet-
nia, przekazuje w∏aÊciwej terytorial-
nie komisji list´ osób, które ukoƒ-
czy∏y aplikacj´ notarialnà.

Art. 74b. § 1. Kandydat uiszcza op∏at´ egzamina-
cyjnà za udzia∏ w egzaminie nota-
rialnym, która stanowi dochód bu-
d˝etu paƒstwa.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´g-
ni´ciu opinii Krajowej Rady Nota-
rialnej okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç op∏aty egzamina-
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cyjnej — nie wy˝szà ni˝ równowar-
toÊç minimalnego wynagrodzenia
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç pra-
wid∏owego i efektywnego przepro-
wadzenia egzaminu notarialnego.

Art. 74c. Pracownikowi przys∏uguje prawo do
p∏atnego urlopu, w wymiarze 30 dni ka-
lendarzowych, na przygotowanie si´ do
egzaminu notarialnego oraz zwolnienie
od pracy z zachowaniem prawa do wy-
nagrodzenia w celu uczestniczenia
w egzaminie konkursowym i notarial-
nym.

Art. 74d. § 1. W cz´Êci pisemnej egzaminu nota-
rialnego zdajàcy na podstawie opi-
sanego przypadku (casusu) opraco-
wuje dwa projekty aktów notarial-
nych oraz opini´ prawnà na podsta-
wie przedstawionego problemu
prawnego.

§ 2. Podczas cz´Êci pisemnej egzaminu
notarialnego zdajàcy mo˝e korzy-
staç z tekstów aktów prawnych
i komentarzy oraz orzecznictwa.
Zdajàcy nie mo˝e posiadaç urzà-
dzeƒ s∏u˝àcych do przekazu lub od-
bioru informacji.

Art. 74e. § 1. Ocena ka˝dego tematu z cz´Êci pi-
semnej egzaminu notarialnego do-
konywana jest przy zastosowaniu
skali od 0 do 20 punktów. Za cz´Êç
pisemnà zdajàcy mo˝e otrzymaç nie
wi´cej ni˝ 60 punktów. Pozytywnà
ocen´ z cz´Êci pisemnej egzaminu
notarialnego otrzymuje zdajàcy, któ-
ry uzyska∏ co najmniej 35 punktów.

§ 2. Oceny tematów opracowanych
przez zdajàcego w cz´Êci pisemnej
egzaminu notarialnego dokonujà
niezale˝nie od siebie dwaj cz∏onko-
wie komisji. Ka˝dy z nich wystawia
na piÊmie ∏àcznà ocen´ zawierajàcà
liczb´ punktów wraz z uzasadnie-
niem i przekazuje jà niezw∏ocznie
przewodniczàcemu komisji. Liczba
punktów, które otrzymuje zdajàcy
z egzaminu pisemnego, jest Êrednià
ocen wystawionych przez cz∏onków
komisji za poszczególne tematy.

§ 3. Przewodniczàcy komisji przechowu-
je dokumenty zawierajàce oceny
wystawione przez cz∏onków komisji.

Art. 74f. § 1. Zdajàcy, który uzyska∏ pozytywnà
ocen´ z cz´Êci pisemnej egzaminu
notarialnego, przyst´puje do cz´Êci
ustnej egzaminu. Przepis art. 71i § 3
stosuje si´ odpowiednio.

§ 2. Zdajàcy w cz´Êci ustnej egzaminu
notarialnego odpowiada na wybra-

ny przez siebie losowo zestaw sk∏a-
dajàcy si´ z 8 pytaƒ.

§ 3. Odpowiedzi zdajàcego na pytania
oceniane sà oddzielnie przez ka˝de-
go z cz∏onków komisji przy zastoso-
waniu skali od 0 do 5 punktów,
a zdajàcy nie mo˝e uzyskaç wi´cej
ni˝ 5 punktów. Za cz´Êç ustnà egza-
minu notarialnego zdajàcy nie mo-
˝e ∏àcznie otrzymaç wi´cej ni˝
40 punktów.

§ 4. Cz∏onkowie komisji przekazujà nie-
zw∏ocznie przewodniczàcemu komi-
sji pisemnie sporzàdzone oceny od-
powiedzi, o których mowa w § 3.
Przepis art. 74e § 3 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 5. Komisja ustala liczb´ punktów uzy-
skanà przez poszczególnych zdajà-
cych w trakcie ustnego egzaminu
notarialnego, która stanowi sum´
Êrednich arytmetycznych liczby
punktów przyznanych przez ka˝de-
go z cz∏onków komisji danemu zda-
jàcemu za poszczególne pytania.

Art. 74g. Pozytywny wynik z egzaminu notarial-
nego otrzymuje zdajàcy, który uzyska∏
∏àcznie za cz´Êç pisemnà i ustnà egza-
minu co najmniej 70 punktów.

Art. 74h. § 1. Z przebiegu egzaminu notarialnego
sporzàdza si´ niezw∏ocznie proto-
kó∏, który podpisujà cz∏onkowie ko-
misji uczestniczàcy w egzaminie
notarialnym. Cz∏onkowie komisji
mogà zg∏aszaç uwagi do protoko∏u.

§ 2. Przewodniczàcy komisji przesy∏a
Ministrowi SprawiedliwoÊci proto-
kó∏ w terminie 7 dni od dnia jego
sporzàdzenia.

Art. 74i. § 1. Po przeprowadzeniu egzaminu no-
tarialnego komisja ustala wynik
zdajàcego w drodze uchwa∏y. Komi-
sja og∏asza wyniki egzaminu nota-
rialnego.

§ 2. Od uchwa∏y komisji s∏u˝y zdajàce-
mu odwo∏anie dotyczàce wyniku je-
go egzaminu do Ministra Sprawie-
dliwoÊci.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci zawiada-
mia rady izb notarialnych o wyni-
kach egzaminu notarialnego oraz
publikuje w Biuletynie list´ osób,
które uzyska∏y pozytywny wynik
z egzaminu.

§ 4. Uchwa∏a komisji o pozytywnym wy-
niku z egzaminu notarialnego stano-
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wi podstaw´ do ubiegania si´ o no-
minowanie na stanowisko asesora
notarialnego.”;

21) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. Minister SprawiedliwoÊci, po uzgodnie-
niu z Krajowà Radà Notarialnà, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organizacj´
aplikacji notarialnej.”;

22) w art. 78 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Do aplikantów i asesorów notarialnych stosuje
si´ przepisy art. 18 i 19 oraz przepisy o odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej notariuszy z nast´pujà-
cymi zmianami:”.

Art. 4. W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o Êwiadcze-
niu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1240) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do post´powania i uchwa∏ podejmowanych
przez okr´gowà rad´ adwokackà w przedmio-
cie wpisu na list´ lub skreÊlenia z niej stosuje
si´ odpowiednio art. 12, 46, 68 i 69 oraz przepi-
sy dzia∏u VI ustawy z dnia 26 maja 1982 r. —
Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1058, z póên. zm.10)). Do post´powaƒ
i uchwa∏ podejmowanych przez rad´ okr´gowà
izby radców prawnych w przedmiocie wpisu na
list´ lub skreÊlenia z niej stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 29, 291, 31 i 311 ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póên. zm.11)).”;

2) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Test umiej´tnoÊci dla kandydatów, któ-
rzy ubiegajà si´ o wpis na list´ adwoka-
tów, przeprowadzajà komisje egzamina-
cyjne, o których mowa w art. 75a usta-
wy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze, a dla kandydatów, któ-
rzy ubiegajà si´ o wpis na list´ radców
prawnych — komisje egzaminacyjne,
o których mowa w art. 331 ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

2. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze
rozporzàdzenia, ustala regulamin prze-
prowadzania testu umiej´tnoÊci dla
kandydatów ubiegajàcych si´ o wpis

na list´ adwokatów albo radców praw-
nych.”;

3) uchyla si´ art. 27.

Art. 5. Aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarial-
ni, których termin egzaminu zawodowego przypada
w 2005 r., przyst´pujà do egzaminu na dotychczaso-
wych zasadach.

Art. 6. 1. W 2005 r. nabór na aplikacj´ adwokackà,
w drodze egzaminu konkursowego, przeprowadzajà
okr´gowe rady adwokackie równoczeÊnie w tym sa-
mym dniu w Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie wy-
znaczonym przez Ministra SprawiedliwoÊci, z zastrze-
˝eniem ust. 20. Informacj´ o terminie egzaminu kon-
kursowego Minister SprawiedliwoÊci zamieszcza
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim i Biuletynie In-
formacji Publicznej.

2. Udzia∏ w post´powaniu konkursowym jest od-
p∏atny.

3. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie konkursowym
wnoszona jest do w∏aÊciwej okr´gowej rady adwokac-
kiej i stanowi jej dochód. WysokoÊç op∏aty stanowi
równowartoÊç minimalnego wynagrodzenia za prac´.

4. Naczelna Rada Adwokacka powo∏uje zespó∏ do
przygotowania pytaƒ na egzamin konkursowy dla
kandydatów na aplikantów adwokackich, zwany dalej
„zespo∏em”.

5. W sk∏ad zespo∏u wchodzi pi´ç osób, w tym
przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci oraz wyzna-
czony cz∏onek Naczelnej Rady Adwokackiej jako prze-
wodniczàcy zespo∏u.

6. Przewodniczàcy zespo∏u kieruje pracami zespo-
∏u oraz okreÊla tryb pracy zespo∏u.

7. Obs∏ug´ administracyjno-technicznà zespo∏u za-
pewnia Naczelna Rada Adwokacka.

8. Koszty przygotowania pytaƒ oraz obs∏ugi zespo-
∏u ponoszà okr´gowe rady adwokackie.

9. Ka˝da okr´gowa rada adwokacka mo˝e zg∏aszaç
zespo∏owi, za poÊrednictwem przewodniczàcego ze-
spo∏u, propozycje pytaƒ konkursowych.

10. Zespó∏ przygotowuje jeden zestaw pytaƒ w for-
mie testu wyboru.

11. Przewodniczàcy zespo∏u zapewni poufnoÊç
przy przygotowywaniu, przechowywaniu i przekazy-
waniu pytaƒ w∏aÊciwym komisjom.

12. Okr´gowa rada adwokacka powo∏uje komisj´
konkursowà do przeprowadzenia egzaminu konkurso-
wego dla kandydatów na aplikantów adwokackich,
zwanà dalej „komisjà”.

13. W sk∏ad komisji wchodzi trzech adwokatów,
b´dàcych cz∏onkami danej izby adwokackiej, oraz
dwóch przedstawicieli Ministra SprawiedliwoÊci.
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10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. 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 oraz z 2005 r.
Nr 163, poz. 1361.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. 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 oraz z 2005 r.
Nr 163, poz. 1361.



14. Przedstawicielem Ministra SprawiedliwoÊci
mo˝e byç tak˝e, po wyra˝eniu zgody, s´dzia albo s´-
dzia w stanie spoczynku lub prokurator albo prokura-
tor w stanie spoczynku.

15. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza przewod-
niczàcego komisji spoÊród swoich przedstawicieli.

16. Je˝eli wymaga tego potrzeba wynikajàca z licz-
by kandydatów zg∏aszajàcych si´ do egzaminu kon-
kursowego, okr´gowa rada adwokacka powo∏uje od-
powiednio wi´kszà liczb´ komisji, przy zastosowaniu
zasad okreÊlonych w ust. 12—15.

17. Za udzia∏ w pracach zespo∏u i komisji przys∏u-
guje wynagrodzenie.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dla
przedstawicieli Ministra SprawiedliwoÊci ustala si´
w wysokoÊci wynagrodzenia przys∏ugujàcego cz∏on-
kom komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie kon-
kursu na stanowisko aplikanta sàdowego i prokurator-
skiego, a koszty wynagrodzenia pokrywane sà z cz´Êci
bud˝etu pozostajàcej w dyspozycji Ministra Sprawie-
dliwoÊci.

19. Okr´gowa rada adwokacka ponosi koszty zwià-
zane z dzia∏aniem komisji oraz zapewnia jej obs∏ug´
administracyjno-technicznà.

20. Okr´gowa rada adwokacka zamieszcza
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim, w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz w swojej siedzibie og∏oszenie
o egzaminie konkursowym, nie póêniej ni˝ 75 dni
przed dniem rozpocz´cia egzaminu konkursowego.

21. Termin zg∏aszania si´ kandydatów do egzami-
nu konkursowego wynosi 45 dni od dnia og∏oszenia
o egzaminie konkursowym, o którym mowa w ust. 20.

22. Je˝eli zg∏oszenie nie spe∏nia wymogów formal-
nych okreÊlonych w art. 75c ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, dziekan okr´gowej rady adwokackiej
wzywa kandydata listem poleconym do usuni´cia bra-
ków w terminie 7 dni z pouczeniem, ˝e nieusuni´cie
tych braków spowoduje pozostawienie zg∏oszenia bez
rozpoznania.

23. O pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpoznania
okr´gowa rada adwokacka zawiadamia kandydata pi-
semnie, za poÊwiadczeniem odbioru.

24. W przypadku nieuiszczenia przez kandydata
op∏aty za udzia∏ w egzaminie konkursowym, dziekan
okr´gowej rady adwokackiej wzywa go, w trybie okre-
Êlonym w ust. 22, do uiszczenia tej op∏aty w terminie
7 dni.

25. Je˝eli kandydat pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 24, nie uiÊci∏ op∏aty za udzia∏ w egzami-
nie konkursowym, okr´gowa rada adwokacka podej-
muje uchwa∏´ o zwrocie zg∏oszenia. Od uchwa∏y tej
przys∏uguje odwo∏anie do Naczelnej Rady Adwokac-
kiej.

26. Je˝eli kandydat nie spe∏nia warunków okreÊlo-
nych w art. 65 pkt 1—3 ustawy, o której mowa
w art. 1, lub zg∏oszenie zosta∏o z∏o˝one po terminie,
o którym mowa w ust. 21, okr´gowa rada adwokacka
podejmuje uchwa∏´ odmawiajàcà dopuszczenia kan-
dydata do udzia∏u w egzaminie konkursowym. Od
uchwa∏y tej przys∏uguje odwo∏anie do Naczelnej Rady
Adwokackiej.

27. W 2005 r. do przeprowadzenia egzaminu kon-
kursowego na aplikacj´ adwokackà stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 75a ust. 3, art. 75g—75i oraz
art. 75j ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 7. 1. W 2005 r. nabór na aplikacj´ radcowskà,
w drodze egzaminu konkursowego, przeprowadzajà
rady okr´gowej izby radców prawnych równoczeÊnie
w tym samym dniu w Rzeczypospolitej Polskiej, w ter-
minie wyznaczonym przez Ministra SprawiedliwoÊci,
z zastrze˝eniem ust. 20. Informacj´ o terminie egzami-
nu konkursowego Minister SprawiedliwoÊci zamiesz-
cza w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim i Biuletynie
Informacji Publicznej.

2. Udzia∏ w post´powaniu konkursowym jest od-
p∏atny.

3. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie konkursowym
wnoszona jest do w∏aÊciwej rady okr´gowej izby rad-
ców prawnych i stanowi jej dochód. WysokoÊç op∏aty
stanowi równowartoÊç minimalnego wynagrodzenia
za prac´.

4. Krajowa Rada Radców Prawnych powo∏uje ze-
spó∏ do przygotowania pytaƒ na egzamin konkursowy
dla kandydatów na aplikantów radcowskich, zwany
dalej „zespo∏em”.

5. W sk∏ad zespo∏u wchodzi pi´ç osób, w tym
przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci oraz wyzna-
czony cz∏onek Krajowej Rady Radców Prawnych jako
przewodniczàcy zespo∏u.

6. Przewodniczàcy zespo∏u kieruje pracami zespo-
∏u oraz okreÊla tryb pracy zespo∏u.

7. Obs∏ug´ administracyjno-technicznà zespo∏u za-
pewnia Krajowa Rada Radców Prawnych.

8. Koszty przygotowania pytaƒ oraz obs∏ugi zespo-
∏u ponoszà rady okr´gowych izb radców prawnych.

9. Ka˝da rada okr´gowej izby radców prawnych
mo˝e zg∏aszaç zespo∏owi, za poÊrednictwem przewod-
niczàcego zespo∏u, propozycje pytaƒ konkursowych.

10. Zespó∏ przygotowuje jeden zestaw pytaƒ w for-
mie testu wyboru.

11. Przewodniczàcy zespo∏u zapewni poufnoÊç
przy przygotowywaniu, przechowywaniu i przekazy-
waniu pytaƒ w∏aÊciwym komisjom.

12. Rada okr´gowej izby radców prawnych powo-
∏uje komisj´ konkursowà do przeprowadzenia egzami-
nu konkursowego dla kandydatów na aplikantów rad-
cowskich, zwanà dalej „komisjà”.
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13. W sk∏ad komisji wchodzi trzech radców praw-
nych, b´dàcych cz∏onkami danej izby radców prawnych,
oraz dwóch przedstawicieli Ministra SprawiedliwoÊci.

14. Przedstawicielem Ministra SprawiedliwoÊci
mo˝e byç tak˝e, po wyra˝eniu zgody, s´dzia albo s´-
dzia w stanie spoczynku lub prokurator albo prokura-
tor w stanie spoczynku.

15. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza przewod-
niczàcego komisji spoÊród swoich przedstawicieli.

16. Je˝eli wymaga tego potrzeba wynikajàca z licz-
by kandydatów zg∏aszajàcych si´ do egzaminu kon-
kursowego, rada okr´gowej izby radców prawnych
powo∏uje odpowiednio wi´kszà liczb´ komisji, przy za-
stosowaniu zasad okreÊlonych w ust. 12—15.

17. Za udzia∏ w pracach zespo∏u i komisji przys∏u-
guje wynagrodzenie.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dla
przedstawicieli Ministra SprawiedliwoÊci ustala si´
w wysokoÊci wynagrodzenia przys∏ugujàcego cz∏onkom
komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu
na stanowisko aplikanta sàdowego i prokuratorskiego,
a koszty wynagrodzenia pokrywane sà z cz´Êci bud˝etu
pozostajàcej w dyspozycji Ministra SprawiedliwoÊci.

19. Rada okr´gowej izby radców prawnych ponosi
koszty zwiàzane z dzia∏aniem komisji oraz zapewnia jej
obs∏ug´ administracyjno-technicznà.

20. Rada okr´gowej izby radców prawnych zamiesz-
cza w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w swojej siedzibie og∏oszenie
o egzaminie konkursowym, nie póêniej ni˝ 75 dni przed
dniem rozpocz´cia egzaminu konkursowego

21. Termin zg∏aszania si´ kandydatów do egzami-
nu konkursowego wynosi 45 dni od dnia og∏oszenia
o egzaminie konkursowym, o którym mowa w ust. 20.

22. Je˝eli zg∏oszenie nie spe∏nia wymogów formal-
nych okreÊlonych w art. 332 ust. 2 ustawy, o której mo-
wa w art. 2, dziekan rady okr´gowej izby radców
prawnych wzywa kandydata listem poleconym do
usuni´cia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, ˝e
nieusuni´cie tych braków spowoduje pozostawienie
zg∏oszenia bez rozpoznania.

23. O pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpoznania
rada okr´gowej izby radców prawnych zawiadamia
kandydata pisemnie, za poÊwiadczeniem odbioru.

24. W przypadku nieuiszczenia przez kandydata
op∏aty za udzia∏ w egzaminie konkursowym, dziekan
rady okr´gowej izby radców prawnych wzywa go,
w trybie okreÊlonym w ust. 22, do uiszczenia tej op∏a-
ty w terminie 7 dni.

25. Je˝eli kandydat pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 24, nie uiÊci∏ op∏aty za udzia∏ w egzami-
nie konkursowym, rada okr´gowej izby radców praw-

nych podejmuje uchwa∏´ o zwrocie zg∏oszenia. Od
uchwa∏y tej przys∏uguje odwo∏anie do Krajowej Rady
Radców Prawnych.

26. Je˝eli kandydat nie spe∏nia warunków okreÊlo-
nych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3—5 ustawy, o której mo-
wa w art. 2, lub zg∏oszenie zosta∏o z∏o˝one po termi-
nie, o którym mowa w ust. 21, rada okr´gowej izby
radców prawnych podejmuje uchwa∏´ odmawiajàcà
dopuszczenia kandydata do udzia∏u w egzaminie kon-
kursowym. Od uchwa∏y tej przys∏uguje odwo∏anie do
Krajowej Rady Radców Prawnych.

27. W 2005 r. do przeprowadzenia egzaminu kon-
kursowego na aplikacj´ radcowskà stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 331 ust. 3, art. 337—339 i art. 3310

ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 2.

Art. 8. 1. W 2005 r. egzamin konkursowy na aplika-
cj´ notarialnà, w drodze egzaminu konkursowego,
przeprowadza rada izby notarialnej równoczeÊnie
w tym samym dniu w Rzeczypospolitej Polskiej w ter-
minie wyznaczonym przez Ministra SprawiedliwoÊci,
z zastrze˝eniem ust. 20. Informacj´ o terminie egzami-
nu konkursowego Minister SprawiedliwoÊci zamiesz-
cza w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim i Biuletynie
Informacji Publicznej.

2. Udzia∏ w post´powaniu konkursowym jest od-
p∏atny.

3. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie konkursowym
wnoszona jest do w∏aÊciwej rady izby notarialnej i sta-
nowi jej dochód. WysokoÊç op∏aty stanowi równowar-
toÊç minimalnego wynagrodzenia za prac´.

4. Krajowa Rada Notarialna powo∏uje zespó∏ do
przygotowania pytaƒ na egzamin konkursowy dla
kandydatów na aplikantów notarialnych, zwany dalej
„zespo∏em”.

5. W sk∏ad zespo∏u wchodzi pi´ç osób, w tym
przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci oraz wyzna-
czony cz∏onek Krajowej Rady Notarialnej jako prze-
wodniczàcy zespo∏u.

6. Przewodniczàcy zespo∏u kieruje pracami zespo-
∏u oraz okreÊla tryb pracy zespo∏u.

7. Obs∏ug´ administracyjno-technicznà zespo∏u za-
pewnia Krajowa Rada Notarialna.

8. Koszty przygotowania pytaƒ oraz obs∏ugi zespo-
∏u ponosi Krajowa Rada Notarialna.

9. Ka˝da rada izby notarialnej mo˝e zg∏aszaç ze-
spo∏owi, za poÊrednictwem przewodniczàcego zespo-
∏u, propozycje pytaƒ konkursowych.

10. Zespó∏ przygotowuje jeden zestaw pytaƒ w for-
mie testu wyboru.

11. Przewodniczàcy zespo∏u zapewni poufnoÊç
przy przygotowywaniu, przechowywaniu i przekazy-
waniu pytaƒ w∏aÊciwym komisjom.
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12. Rada izby notarialnej powo∏uje komisj´ kon-
kursowà do przeprowadzenia egzaminu konkursowe-
go dla kandydatów na aplikantów notarialnych, zwanà
dalej „komisjà”.

13. W sk∏ad komisji wchodzi trzech notariuszy, b´-
dàcych cz∏onkami danej rady izby notarialnej, oraz
dwóch przedstawicieli Ministra SprawiedliwoÊci.

14. Przedstawicielem Ministra SprawiedliwoÊci
mo˝e byç tak˝e, po wyra˝eniu zgody, s´dzia albo s´-
dzia w stanie spoczynku lub prokurator albo prokura-
tor w stanie spoczynku.

15. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza przewod-
niczàcego komisji spoÊród swoich przedstawicieli.

16. Je˝eli wymaga tego potrzeba wynikajàca z licz-
by kandydatów zg∏aszajàcych si´ do egzaminu kon-
kursowego, rada izby notarialnej powo∏uje odpowied-
nio wi´kszà liczb´ komisji, przy zastosowaniu zasad
okreÊlonych w ust. 12—15.

17. Za udzia∏ w pracach zespo∏u i komisji przys∏u-
guje wynagrodzenie.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dla
przedstawicieli Ministra SprawiedliwoÊci ustala si´
w wysokoÊci wynagrodzenia przys∏ugujàcego cz∏onkom
komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu
na stanowisko aplikanta sàdowego i prokuratorskiego,
a koszty wynagrodzenia pokrywane sà z cz´Êci bud˝etu
pozostajàcej w dyspozycji Ministra SprawiedliwoÊci.

19. Rada izby notarialnej ponosi koszty zwiàzane
z dzia∏aniem komisji oraz zapewnia jej obs∏ug´ admi-
nistracyjno-technicznà.

20. Rada izby notarialnej zamieszcza w dzienniku
o zasi´gu ogólnopolskim, w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz w swojej siedzibie og∏oszenie o egzami-
nie konkursowym, nie póêniej ni˝ 75 dni przed dniem
rozpocz´cia egzaminu konkursowego.

21. Termin zg∏aszania si´ kandydatów do egzami-
nu konkursowego wynosi 45 dni od dnia og∏oszenia
o egzaminie konkursowym, o którym mowa w ust. 20.

22. Je˝eli zg∏oszenie nie spe∏nia wymogów formal-
nych okreÊlonych w art. 71d § 2 ustawy, o której mowa
w art. 3, prezes rady izby notarialnej wzywa kandydata
listem poleconym do usuni´cia braków w terminie
7 dni z pouczeniem, ˝e nieusuni´cie tych braków spo-
woduje pozostawienie zg∏oszenia bez rozpoznania.

23. O pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpoznania
rada izby notarialnej zawiadamia kandydata pisemnie,
za poÊwiadczeniem odbioru.

24. W przypadku nieuiszczenia przez kandydata
op∏aty za udzia∏ w egzaminie konkursowym, prezes ra-
dy izby notarialnej wzywa go, w trybie okreÊlonym
w ust. 22, do uiszczenia tej op∏aty w terminie 7 dni.

25. Je˝eli kandydat pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 24, nie uiÊci∏ op∏aty za udzia∏ w egzami-
nie konkursowym, rada izby notarialnej podejmuje
uchwa∏´ o zwrocie zg∏oszenia. Od uchwa∏y tej przys∏u-
guje odwo∏anie do Krajowej Rady Notarialnej.

26. Je˝eli kandydat nie spe∏nia warunków okre-
Êlonych w art. 11 pkt 1—3 ustawy, o której mowa
w art. 3, lub zg∏oszenie zosta∏o z∏o˝one po terminie,
o którym mowa w ust. 21, prezes rady izby notarial-
nej wydaje decyzj´ odmawiajàcà dopuszczenia kan-
dydata do udzia∏u w egzaminie konkursowym. Od
decyzji tej przys∏uguje odwo∏anie do Krajowej Rady
Notarialnej.

27. W 2005 r. do przeprowadzenia egzaminu kon-
kursowego na aplikacj´ notarialnà stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 71b § 3, art. 71h—71j, art. 71k
§ 1 ustawy, o której mowa w art. 3.

Art. 9. Aplikacje adwokacka, radcowska i notarial-
ne rozpocz´te w 2005 r. ulegajà odpowiedniemu
skróceniu, tak aby egzaminy: adwokacki, radcowski
i notarialny w 2009 r. odby∏y si´ w terminach okreÊlo-
nych w ustawach, o których mowa odpowiednio
w art. 1—3.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie 14 dni od dnia
og∏oszenia, z tym ˝e:

1) art. 1:

a) pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego w art. 66
ust. 1a,

b) pkt 14 w zakresie dodawanego art. 75a ust. 1, 2,
4 i 5,

c) pkt 15 w zakresie dodawanych art. 75b, 75c
ust. 1 i ust. 3—9, art. 75d—75f, art. 75j ust. 2 i 3,

d) pkt 19 i 20,

2) art. 2:

a) pkt 6 lit. b,

b) pkt 16 w zakresie dodawanych art. 331 ust. 1, 2, 4
i 5, art. 332, art. 333 ust. 1 i ust. 3—9, art. 334—336

i art. 3310 ust. 2 i 3,

c) pkt 19 i 20,

3) art. 3:

a) pkt 3 w zakresie dodawanego art. 12 § 2,

b) pkt 16 w zakresie dodawanych art. 71b § 1, 2, 4
i 5, art. 71c, art. 71d § 1 i § 3—9, art. 71e—71g,
art. 71k § 2 i 3,

c) pkt 19 i 20,

4) art. 4 pkt 2 i 3

— stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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