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posiedzeniach zespo∏u konkursowego zwo∏ywanych przez przewodniczàcego zespo∏u konkursowego.”;

Poz. 671 i 672
konkursowego, powi´kszonej o pi´ç egzemplarzy zestawów wraz z odpowiedziami dla
ka˝dej komisji.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2) w § 3:

„1. Pytania na egzamin konkursowy przekazywane sà do poszczególnych komisji, w dniu wyznaczonym jako termin egzaminu konkursowego, przed rozpocz´ciem egzaminu konkursowego nie wczeÊniej ni˝ 2 godziny, w sposób
uniemo˝liwiajàcy nieuprawnione ujawnienie.”;

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Cz∏onkowie zespo∏u konkursowego uzgadniajà brzmienie pytaƒ na egzamin konkursowy. Ostateczne brzmienie pytania ustala
przewodniczàcy zespo∏u konkursowego.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przewodniczàcy zespo∏u konkursowego wyznacza spoÊród cz∏onków zespo∏u sekretarza, który z posiedzeƒ zespo∏u konkursowego i jego ustaleƒ sporzàdza protokó∏. Protokó∏ podpisuje przewodniczàcy i sekretarz.”;

5) uchyla si´ § 6;
6) w § 8 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Kopert´ z odpowiedziami komisja otwiera nie
wczeÊniej ni˝ 2 godziny po zakoƒczeniu egzaminu konkursowego. Z czynnoÊci tej sporzàdza si´ protokó∏, który podpisujà wszyscy
cz∏onkowie komisji konkursowej.”.

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opracowany zestaw pytaƒ na egzamin konkursowy drukowany jest i przechowywany w sposób uniemo˝liwiajàcy jego nieuprawnione
ujawnienie, a nast´pnie przekazywany jest do
poszczególnych komisji w iloÊci odpowiadajàcej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 29 maja 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pytaƒ na egzamin konkursowy na aplikacj´ notarialnà
Na podstawie art. 71c § 7 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 pytaƒ na egzamin
konkursowy na aplikacj´ notarialnà (Dz. U. Nr 258,
poz. 2166) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pytania na egzamin konkursowy przygotowywane sà najpóêniej na 30 dni przed wyznaczo———————
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.

nym terminem egzaminu konkursowego, na
posiedzeniach zespo∏u konkursowego zwo∏ywanych przez przewodniczàcego zespo∏u konkursowego.”;
2) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Cz∏onkowie zespo∏u konkursowego uzgadniajà brzmienie pytaƒ na egzamin konkursowy. Ostateczne brzmienie pytania ustala
przewodniczàcy zespo∏u konkursowego.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przewodniczàcy zespo∏u konkursowego
wyznacza spoÊród cz∏onków zespo∏u sekretarza, który z posiedzeƒ zespo∏u konkursowego i jego ustaleƒ sporzàdza protokó∏.
Protokó∏ podpisuje przewodniczàcy i sekretarz.”;
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sowego nie wczeÊniej ni˝ 2 godziny, w sposób
uniemo˝liwiajàcy nieuprawnione ujawnienie.”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opracowany zestaw pytaƒ na egzamin konkursowy drukowany jest i przechowywany w sposób uniemo˝liwiajàcy jego nieuprawnione
ujawnienie, a nast´pnie przekazywany jest do
poszczególnych komisji w iloÊci odpowiadajàcej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu
konkursowego, powi´kszonej o pi´ç egzemplarzy zestawów wraz z odpowiedziami dla
ka˝dej komisji.”;

5) uchyla si´ § 6;
6) w § 8 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Kopert´ z odpowiedziami komisja otwiera nie
wczeÊniej ni˝ 2 godziny po zakoƒczeniu egzaminu konkursowego. Z czynnoÊci tej sporzàdza si´ protokó∏, który podpisujà wszyscy
cz∏onkowie komisji konkursowej.”.

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pytania na egzamin konkursowy przekazywane sà do poszczególnych komisji, w dniu wyznaczonym jako termin egzaminu konkursowego, przed rozpocz´ciem egzaminu konkur-

Poz. 672 i 673

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 maja 2006 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253
oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Paƒstwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom paƒstwowym (Dz. U. Nr 34,
poz. 178),
2) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),
3) ustawà z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156,
poz. 775),

4) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),
5) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 oraz
z 1998 r. Nr 162, poz. 1122),
6) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
7) ustawà z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016),
8) ustawà z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. Nr 48, poz. 546),
9) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),
10) ustawà z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. Nr 76, poz. 806),

