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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 przygotowy-
wane sà najpóêniej na 30 dni przed wyznaczo-

nym terminem egzaminu konkursowego, na
posiedzeniach zespo∏u konkursowego zwo∏y-
wanych przez przewodniczàcego zespo∏u kon-
kursowego.”;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cz∏onkowie zespo∏u konkursowego uzgad-
niajà brzmienie pytaƒ na egzamin konkurso-
wy. 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 sekre-
tarza, który z posiedzeƒ zespo∏u konkurso-
wego i jego ustaleƒ sporzàdza protokó∏.
Protokó∏ podpisuje przewodniczàcy i sekre-
tarz.”;

———————
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.
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3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opracowany zestaw pytaƒ na egzamin konkur-
sowy drukowany jest i przechowywany w spo-
sób uniemo˝liwiajàcy jego nieuprawnione
ujawnienie, a nast´pnie przekazywany jest do
poszczególnych komisji w iloÊci odpowiadajà-
cej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu
konkursowego, powi´kszonej o pi´ç egzem-
plarzy zestawów wraz z odpowiedziami dla
ka˝dej komisji.”; 

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pytania na egzamin konkursowy przekazywa-
ne sà do poszczególnych komisji, w dniu wy-
znaczonym jako termin egzaminu konkurso-
wego, przed rozpocz´ciem egzaminu konkur-

sowego nie wczeÊniej ni˝ 2 godziny, w sposób
uniemo˝liwiajàcy nieuprawnione ujawnie-
nie.”;

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 egza-
minu konkursowego. Z czynnoÊci tej sporzà-
dza si´ protokó∏, który podpisujà wszyscy
cz∏onkowie komisji konkursowej.”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro


