
Na podstawie art. 71f § 12 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 22 grudnia 2005 r. w sprawie komisji egzamina-
cyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegó∏owe-
go trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu kon-
kursowego i notarialnego (Dz. U. Nr 258, poz. 2168)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dokumentem, o którym mowa w art. 74a § 4
pkt 4 lit. b ustawy, jest Êwiadectwo pracy lub
zaÊwiadczenie wydane przez prezesa w∏aÊci-
wego sàdu apelacyjnego albo okr´gowego,
stwierdzajàce co najmniej pi´cioletni okres za-
trudnienia na stanowisku referendarza sàdo-
wego albo asystenta s´dziego.”; 

2) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ka˝dy kandydat otrzymuje wraz z testem
wylosowanà przez siebie kopert´, na której
widnieje numer kodu. Numer kodu kandy-
dat wpisuje w prawym górnym rogu na
pierwszej stronie testu. W kopercie umiesz-
czona jest czysta kartka, na której kandydat
zapisuje swoje nazwisko, umieszcza jà z po-
wrotem w kopercie, zakleja i oddaje komisji
przed rozpocz´ciem rozwiàzywania testu
egzaminacyjnego.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prace egzaminacyjne rozkodowywane sà po
sprawdzeniu wszystkich prac.”;

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W trakcie egzaminu konkursowego kandydat
mo˝e opuÊciç sal´ po uzyskaniu zgody prze-
wodniczàcego, pod nadzorem cz∏onka komisji
wskazanego przez przewodniczàcego.”; 

4) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczàcy komisji wyklucza z egzaminu
konkursowego kandydata, który podczas egza-
minu konkursowego korzysta∏ z pomocy innej
osoby, pos∏ugiwa∏ si´ niedozwolonymi mate-
ria∏ami, pomaga∏ pozosta∏ym kandydatom lub

w inny sposób zak∏óca∏ przebieg egzaminu al-
bo posiada∏ urzàdzenia s∏u˝àce do przekazu
lub odbioru informacji.”; 

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Egzamin notarialny sk∏ada si´ z cz´Êci pi-
semnej i ustnej.

2. Pisemna cz´Êç egzaminu notarialnego
odbywa si´ w ciàgu dwóch nast´pujà-
cych po sobie dni. Pierwszego dnia zda-
jàcy w ciàgu 7 godzin opracowuje projekt
aktu notarialnego na podstawie przygoto-
wanych za∏o˝eƒ i opisu stanu faktycznego
oraz na podstawie przedstawionego pro-
blemu prawnego, opracowuje opini´
prawnà, tak˝e w formie odmowy dokona-
nia czynnoÊci prawnej. Drugiego dnia cz´-
Êci pisemnej egzaminu, która trwa 5 go-
dzin, zdajàcy opracowuje projekt aktu no-
tarialnego na podstawie przygotowanych
za∏o˝eƒ i opisu stanu faktycznego. 

3. Przerwa mi´dzy cz´Êcià pisemnà a cz´Êcià
ustnà egzaminu notarialnego nie mo˝e
trwaç krócej ni˝ 5 dni i d∏u˝ej ni˝ 14 dni.”; 

6) w § 17: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ka˝dy zdajàcy otrzymuje wylosowanà przez
siebie kopert´, na której widnieje numer ko-
du. Numer kodu zdajàcy wpisuje w prawym
górnym rogu na pierwszej stronie pracy pi-
semnej. W kopercie umieszczona jest czysta
kartka, na której zdajàcy zapisuje swoje na-
zwisko, umieszcza jà z powrotem w kopercie,
zakleja i oddaje komisji przed rozpocz´ciem
pisemnej cz´Êci egzaminu notarialnego.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prace pisemne rozkodowywane sà po spraw-
dzeniu wszystkich prac.”;

7) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W trakcie egzaminu notarialnego zdajàcy mo-
˝e opuÊciç sal´ po uzyskaniu zgody przewodni-
czàcego, pod nadzorem cz∏onka komisji wska-
zanego przez przewodniczàcego.”;

8) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wylosowane zestawy wracajà do puli pytaƒ
nie wczeÊniej ni˝ w dniu nast´pnym.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 23 marca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej
oraz szczegó∏owego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego

———————
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.


