
Na podstawie art. 335 ust. 12 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 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo∏ywania ko-
misji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej
i odwo∏ywania jej cz∏onków oraz szczegó∏owego trybu
i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego
i radcowskiego (Dz. U. Nr 258, poz. 2164) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) 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 imi´ i nazwisko, umieszcza jà
z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje ko-
misji przed rozpocz´ciem rozwiàzywania te-
stu egzaminacyjnego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

2) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W trakcie egzaminu konkursowego kandy-
dat mo˝e opuÊciç sal´ po uzyskaniu zgody
przewodniczàcego komisji, pod nadzorem
cz∏onka komisji wskazanego przez przewod-
niczàcego komisji.”,

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

„1a. Przed opuszczeniem sali kandydat przeka-
zuje prac´ przewodniczàcemu komisji.”;

3) w § 19:

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 koper-
cie, zakleja i oddaje komisji przed rozpocz´-
ciem pisemnej cz´Êci egzaminu radcowskie-
go.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

4) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W trakcie egzaminu radcowskiego zdajàcy
mo˝e opuÊciç sal´ po uzyskaniu zgody prze-
wodniczàcego komisji, pod nadzorem cz∏on-
ka komisji wskazanego przez przewodniczà-
cego komisji.”,

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

„1a. Przed opuszczeniem sali zdajàcy przekazu-
je prac´ przewodniczàcemu komisji.”;

5) w § 24 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

Dziennik Ustaw Nr 81 — 3794 — Poz. 571

571

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie powo∏ywania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej
i odwo∏ywania jej cz∏onków oraz szczegó∏owego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu

konkursowego i radcowskiego

———————
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.


