
628

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 29 maja 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pytaƒ i tematów na egzamin notarialny

Na podstawie art. 74 § 7 ustawy z dnia 14 lute-
go 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 42, poz. 369, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje: 

————————
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.

Dziennik Ustaw Nr 90 — 4227 — Poz. 628

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytaƒ i tematów
na egzamin notarialny (Dz. U. Nr 258, poz. 2167) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opracowane zestawy pytaƒ i tematów na
egzamin, powielone w liczbie odpowiadajà-
cej liczbie osób dopuszczonych do egzami-
nu, powi´kszonej o pi´ç zestawów dla ka˝-
dej komisji, umieszcza si´ w osobnych,
opiecz´towanych kopertach i przechowuje
w miejscu, do którego majà dost´p wy∏àcz-
nie upowa˝nione przez Ministra Sprawiedli-
woÊci osoby, z zastrze˝eniem ust. 4.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Je˝eli do egzaminu przed danà komisjà do-
puszczonych zosta∏o mniej ni˝ 10 osób, licz-
b´ zestawów na cz´Êç pisemnà egzaminu

powi´ksza si´ o jeden zestaw ponad liczb´
osób dopuszczonych do egzaminu, a w przy-
padku gdy do egzaminu przed danà komisjà
dopuszczonych zosta∏o najmniej 10 osób,
nie wi´cej jednak ni˝ 30, liczb´ zestawów po-
wi´ksza si´ o dwa zestawy ponad liczb´
osób dopuszczonych do egzaminu.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przekazanie zestawów pytaƒ i tematów po-
szczególnym komisjom nast´puje odr´bnie na
egzamin pisemny i egzamin ustny w dniu po-
przedzajàcym termin rozpocz´cia ka˝dej z cz´-
Êci egzaminu.”;

3) uchyla si´ § 5.

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

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro


