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110
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 26 stycznia 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty za udzia∏ w egzaminie adwokackim
Na podstawie art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 123, poz. 1058, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty za
udzia∏ w egzaminie adwokackim (Dz. U. Nr 244,
poz. 2069) § 1 otrzymuje brzmienie:
———————
1)

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, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205.

„§ 1. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie adwokackim jest
równa 75 % minimalnego wynagrodzenia za
prac´, ustalonego na podstawie przepisów
ustawy 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), obowiàzujàcego w roku przeprowadzenia egzaminu.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 26 stycznia 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty rocznej za aplikacj´ radcowskà
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), w wysokoÊci
obowiàzujàcej w dniu rozpocz´cia roku szkoleniowego.”.

Na podstawie art. 321 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1059, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty
rocznej za aplikacj´ radcowskà (Dz. U. Nr 244,
poz. 2070) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Op∏ata roczna za aplikacj´ radcowskà jest równa czterokrotnoÊci minimalnego wynagrodzenia za prac´, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U.
———————
1)

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, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205.

§ 2. 1. Do op∏at rocznych wniesionych przez aplikantów radcowskich, którzy rozpocz´li odbywanie
aplikacji radcowskiej na podstawie wyników egzaminu konkursowego przeprowadzonego w dniu 10 grudnia 2005 r., stosuje si´ przepisy niniejszego rozporzàdzenia.
2. Ró˝nica w op∏acie rocznej wniesionej w kwocie
wy˝szej ni˝ okreÊlona w § 1 podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnej op∏aty rocznej zgodnie
z wnioskiem aplikanta radcowskiego.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 26 stycznia 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty za udzia∏ w egzaminie konkursowym
na aplikacj´ radcowskà
Na podstawie art. 334 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r.

Nr 123, poz. 1059, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) 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,
Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205.
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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty
na udzia∏ w egzaminie konkursowym na aplikacj´ radcowskà (Dz. U. Nr 244, poz. 2071) § 1 otrzymuje
brzmienie:

dziernika 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), obowiàzujàcego w roku przeprowadzenia egzaminu.”.

„§ 1. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie konkursowym na
aplikacj´ radcowskà jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za prac´, ustalonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paê-

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 26 stycznia 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty za udzia∏ w egzaminie radcowskim
Na podstawie art. 363 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1059, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty za
udzia∏ w egzaminie radcowskim (Dz. U. Nr 244,
poz. 2072) § 1 otrzymuje brzmienie:
———————
1)

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, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205.

„§ 1. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie radcowskim jest
równa 75 % minimalnego wynagrodzenia za
prac´, ustalonego na podstawie przepisów
ustawy 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), obowiàzujàcego w roku przeprowadzenia egzaminu.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 26 stycznia 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty za udzia∏ w egzaminie konkursowym
na aplikacj´ notarialnà
Na podstawie art. 71e § 2 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 369, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty za
udzia∏ w egzaminie konkursowym na aplikacj´ notarialnà (Dz. U. Nr 244, poz. 2076) § 1 otrzymuje brzmienie:
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124,
poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577,
Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067
oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205.

„§ 1. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie konkursowym na
aplikacj´ notarialnà jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za prac´, ustalonego na
podstawie przepisów ustawy 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), obowiàzujàcego w roku przeprowadzenia egzaminu.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro

