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Art. 1. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4b:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 2,

b) uchyla si´ ust. 2;

2) w art. 46 uchyla si´ ust. 2;

3) w art. 58 w pkt 14 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:

„15) wspó∏dzia∏anie z Ministrem SprawiedliwoÊci
w zakresie okreÊlonym w ustawie.”;

4) w art. 65 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odby∏ w Rzeczypospolitej Polskiej aplikacj´ ad-
wokackà i z∏o˝y∏ egzamin adwokacki, z zastrze-
˝eniem art. 66 ust. 1 i 2.”;

5) art. 66 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 66. 1. Wymogu odbycia aplikacji adwokac-
kiej i z∏o˝enia egzaminu adwokackiego
nie stosuje si´ do:

1) profesorów i doktorów habilitowa-
nych nauk prawnych,

2) osób, które co najmniej trzy lata zaj-
mowa∏y stanowisko radcy lub star-
szego radcy Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa,

3) osób, które zajmowa∏y stanowisko
s´dziego, prokuratora lub wykony-
wa∏y zawód radcy prawnego albo
notariusza,

4) osób, które zda∏y egzamin s´dziow-
ski lub prokuratorski po dniu
1 stycznia 1991 r. oraz w okresie
5 lat przed z∏o˝eniem wniosku
o wpis na list´ adwokatów, ∏àcznie
przez okres co najmniej 3 lat:

a) zajmowa∏y stanowisko asesora
sàdowego, asesora prokurator-
skiego, referendarza sàdowego,
starszego referendarza sàdowe-
go, aplikanta sàdowego, aplikan-
ta prokuratorskiego, aplikanta
sàdowo-prokuratorskiego, asy-

stenta s´dziego, asystenta proku-
ratora lub

b) wykonywa∏y wymagajàce wiedzy
prawniczej czynnoÊci bezpoÊred-
nio zwiàzane ze Êwiadczeniem
pomocy prawnej przez adwokata
lub radc´ prawnego na podsta-
wie umowy o prac´ lub umowy
cywilnoprawnej w kancelarii ad-
wokackiej, zespole adwokackim,
spó∏ce cywilnej, jawnej, partner-
skiej, komandytowej, o których
mowa w art. 4a ust. 1, lub kance-
larii radcy prawnego, spó∏ce cy-
wilnej, jawnej, partnerskiej, ko-
mandytowej, o których mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lip-
ca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059,
z póên. zm.2)), 

5) osób, które posiadajà stopieƒ na-
ukowy doktora nauk prawnych oraz
w okresie 5 lat przed z∏o˝eniem
wniosku o wpis na list´ adwokatów,
∏àcznie przez okres co najmniej 3 lat:

a) zajmowa∏y stanowisko referen-
darza sàdowego, starszego refe-
rendarza sàdowego, aplikanta
sàdowego, aplikanta prokura-
torskiego, aplikanta sàdowo-
-prokuratorskiego, asystenta s´-
dziego, asystenta prokuratora lub

b) wykonywa∏y wymagajàce wiedzy
prawniczej czynnoÊci bezpoÊred-
nio zwiàzane ze Êwiadczeniem
pomocy prawnej przez adwokata
lub radc´ prawnego na podsta-
wie umowy o prac´ lub umowy
cywilnoprawnej w kancelarii ad-
wokackiej, zespole adwokackim,
spó∏ce cywilnej, jawnej, partner-
skiej, komandytowej, o których
mowa w art. 4a ust. 1, lub kance-
larii radcy prawnego, spó∏ce cy-
wilnej, jawnej, partnerskiej, ko-
mandytowej, o których mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lip-
ca 1982 r. o radcach prawnych. 
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2. Do egzaminu adwokackiego sk∏adane-
go przed komisjà, o której mowa
w art. 78, bez odbycia aplikacji adwo-
kackiej, mogà przystàpiç:

1) doktorzy nauk prawnych,

2) osoby, które przez okres co najmniej
5 lat w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 8 lat
przed z∏o˝eniem wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu zatrudnione by-
∏y na stanowisku referendarza sàdo-
wego, starszego referendarza sàdo-
wego, asystenta s´dziego lub asy-
stenta prokuratora,

3) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów prawniczych przez
okres co najmniej 5 lat w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 10 lat przed z∏o˝eniem
wniosku o dopuszczenie do egzami-
nu wykonywa∏y wymagajàce wie-
dzy prawniczej czynnoÊci bezpo-
Êrednio zwiàzane ze Êwiadczeniem
pomocy prawnej przez adwokata
lub radc´ prawnego w kancelarii ad-
wokackiej, zespole adwokackim,
spó∏ce cywilnej, jawnej, partner-
skiej, komandytowej, o których mo-
wa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii
radcy prawnego, spó∏ce cywilnej,
jawnej, partnerskiej, komandyto-
wej, o których mowa w art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych, na podstawie
umowy o prac´ lub umowy cywil-
noprawnej, 

4) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów prawniczych przez
okres co najmniej 5 lat w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 10 lat przed z∏o˝eniem
wniosku o dopuszczenie do egzami-
nu by∏y zatrudnione w urz´dach or-
ganów w∏adzy publicznej i wykony-
wa∏y wymagajàce wiedzy prawni-
czej czynnoÊci bezpoÊrednio zwiàza-
ne ze Êwiadczeniem pomocy praw-
nej na rzecz tych urz´dów, 

5) osoby, które zda∏y egzamin s´-
dziowski, prokuratorski lub notarial-
ny,

6) osoby, które zajmujà stanowisko
radcy lub starszego radcy Prokura-
torii Generalnej Skarbu Paƒstwa.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mu-
szà spe∏niaç wymagania przewidziane
w art. 65 pkt 1—3.

4. W przypadku wykonywania pracy
w niepe∏nym wymiarze okresy, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz
w ust. 2 pkt 2—4, podlegajà proporcjo-
nalnemu wyd∏u˝eniu.

5. Do okresów, o których mowa w ust. 1
pkt 4 i 5, w przypadku aplikacji sàdo-
wej pozaetatowej lub aplikacji proku-
ratorskiej pozaetatowej, zalicza si´
proporcjonalnie okres trwania tych

aplikacji przyjmujàc, ˝e za ka˝dy mie-
siàc odbywania aplikacji zalicza si´
1/4 miesiàca.”; 

6) uchyla si´ art. 67;

7) w art. 68:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpis osoby, która uzyska∏a pozytywny wy-
nik z egzaminu adwokackiego, na list´ ad-
wokatów nast´puje na jej wniosek, na pod-
stawie uchwa∏y okr´gowej rady adwokac-
kiej, w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce odby-
cia aplikacji adwokackiej, a w przypadku
osoby, o której mowa w art. 66 ust. 2, ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2,
osoba ubiegajàca si´ o wpis jest obowiàza-
na do∏àczyç:

1) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego
Rejestru Karnego opatrzonà datà nie
wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed z∏o˝eniem
wniosku,

2) oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych do-
kumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,
poz. 425, z póên. zm.3)), albo informacj´,
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
w przypadku osób urodzonych przed
dniem 1 sierpnia 1972 r.,

3) umowy o prac´ wraz z dokumentami
okreÊlajàcymi zakres obowiàzków lub za-
Êwiadczeniami od pracodawcy okreÊlajà-
cymi zakres obowiàzków, lub umowy cy-
wilnoprawne wraz z oÊwiadczeniem
o z∏o˝eniu deklaracji do w∏aÊciwego urz´-
du skarbowego oraz zap∏aceniu podatku
wynikajàcego z tytu∏u tych umów —
w przypadku osób, o których mowa
w art. 66 ust. 1 pkt 4 i 5,

4) dokument zaÊwiadczajàcy uzyskanie
stopnia naukowego doktora nauk praw-
nych — w przypadku osób, o których mo-
wa w art. 66 ust. 1 pkt 5,

5) zaÊwiadczenie adwokata lub radcy praw-
nego, z którego wynikaç b´dzie, ˝e osoba
ubiegajàca si´ o wpis wykonywa∏a wy-
magajàce wiedzy prawniczej czynnoÊci
bezpoÊrednio zwiàzane ze Êwiadczeniem
pomocy prawnej przez adwokata lub rad-
c´ prawnego — w przypadku osób, o któ-
rych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b
i pkt 5 lit. b.”,

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85,
poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176,
poz. 1242.
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Okr´gowa rada adwokacka mo˝e odmówiç
wpisu na list´ adwokatów tylko wtedy, gdy
wpis narusza przepisy art. 65 pkt 1—3. Okr´-
gowej radzie adwokackiej przys∏uguje pra-
wo wglàdu do akt osobowych i dyscyplinar-
nych ubiegajàcego si´ o wpis.”;

8) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. 1. Okr´gowa rada adwokacka przesy∏a
wraz z aktami osobowymi do Ministra
SprawiedliwoÊci w terminie 30 dni
ka˝dà uchwa∏´ o wpisie na list´ adwo-
katów oraz ka˝dà uchwa∏´ o wpisie na
list´ aplikantów adwokackich. Okr´go-
wa rada adwokacka w terminie 30 dni
zawiadamia Ministra SprawiedliwoÊci
o ka˝dej uchwale o odmowie wpisu na
list´ adwokatów oraz o ka˝dej uchwa-
le o odmowie wpisu na list´ aplikan-
tów adwokackich. 

2. Je˝eli zawarty w aktach osobowych
wniosek o wpis nie zawiera wszystkich
wymaganych informacji lub dokumen-
tów, Minister SprawiedliwoÊci zwraca
uchwa∏´ wraz z aktami osobowymi
kandydata do w∏aÊciwej okr´gowej ra-
dy adwokackiej w celu uzupe∏nienia.”;

9) po art. 69 dodaje si´ art. 69a w brzmieniu:

„1. Wpis na list´ adwokatów lub aplikantów ad-
wokackich uwa˝a si´ za dokonany, je˝eli
Minister SprawiedliwoÊci nie podpisze sprze-
ciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia dor´-
czenia uchwa∏y wraz z aktami osobowymi kan-
dydata. W przypadku, o którym mowa
w art. 69 ust. 2, bieg terminu liczy si´ wówczas
od dnia ponownego dor´czenia uchwa∏y wraz
z aktami osobowymi. Minister Sprawiedliwo-
Êci wyra˝a sprzeciw w formie decyzji admini-
stracyjnej. 

2. Decyzja Ministra SprawiedliwoÊci mo˝e byç
zaskar˝ona do sàdu administracyjnego przez
zainteresowanego lub organ samorzàdu ad-
wokackiego w terminie 30 dni od dnia dor´-
czenia tej decyzji.

3. Niezw∏ocznie po dokonaniu wpisu na list´
aplikantów adwokackich okr´gowa rada ad-
wokacka wyznacza aplikantowi termin Êlubo-
wania. Przepis art. 5 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

10) w art. 71a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Adwokat mo˝e przenieÊç siedzib´ zawodowà
do okr´gu innej izby, z zastrze˝eniem ust. 2.”;

11) w art. 75: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wpis na list´ aplikantów adwokackich na-
st´puje na podstawie uchwa∏y okr´gowej
rady adwokackiej w∏aÊciwej ze wzgl´du na
miejsce z∏o˝enia zg∏oszenia, o którym mowa
w art. 75c ust. 2. Uzyskanie przez kandydata
pozytywnego wyniku z egzaminu wst´pne-

go uprawnia go do z∏o˝enia wniosku o wpis
na list´ aplikantów adwokackich w ciàgu
2 lat od dnia dor´czenia uchwa∏y o wyniku
egzaminu wst´pnego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do aplikantów adwokackich oraz do post´-
powania o wpis na list´ aplikantów adwo-
kackich przepisy art. 6—8, art. 68 ust. 1
i ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6—9 w brzmieniu:

„6. Okr´gowa rada adwokacka podejmuje
uchwa∏´ w sprawie wpisu na list´ aplikan-
tów adwokackich w terminie 30 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku.

7. Od uchwa∏y, o której mowa w ust. 6, s∏u˝y
odwo∏anie do prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia uchwa∏y.

8. Od ostatecznej uchwa∏y odmawiajàcej wpi-
su na list´ aplikantów adwokackich zaintere-
sowanemu s∏u˝y skarga do sàdu admini-
stracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor´-
czenia uchwa∏y.

9. W przypadku niepodj´cia uchwa∏y przez
okr´gowà rad´ adwokackà w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o wpis na li-
st´ aplikantów adwokackich lub niepodj´cia
uchwa∏y przez prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej w terminie 30 dni od dnia do-
r´czenia odwo∏ania zainteresowanemu s∏u-
˝y skarga na bezczynnoÊç do sàdu admini-
stracyjnego.”; 

12) w art. 75a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin wst´pny przeprowadzajà komisje
egzaminacyjne do spraw aplikacji adwokac-
kiej przy Ministrze SprawiedliwoÊci, powo-
∏ane w drodze zarzàdzenia, zwane dalej „ko-
misjami kwalifikacyjnymi”. W∏aÊciwoÊç ko-
misji kwalifikacyjnej obejmuje obszar w∏a-
ÊciwoÊci jednej lub kilku okr´gowych rad
adwokackich.”,

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

„1a. Minister SprawiedliwoÊci, nie póêniej ni˝
21 dni przed wyznaczonym terminem eg-
zaminu wst´pnego, mo˝e powo∏aç na ob-
szarze w∏aÊciwoÊci okr´gowej rady adwo-
kackiej wi´cej ni˝ jednà komisj´ kwalifika-
cyjnà do przeprowadzenia egzaminu, je˝eli
przemawiajà za tym wzgl´dy organizacyj-
ne, a w szczególnoÊci du˝a liczba kandyda-
tów przyst´pujàcych do egzaminu. Przepi-
su art. 75e ust. 5 nie stosuje si´.”,

c) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie: 

„3. Egzamin wst´pny polega na sprawdzeniu
wiedzy kandydata na aplikanta adwokackie-
go, zwanego dalej „kandydatem”, z zakresu:
materialnego i procesowego prawa karne-
go, materialnego i procesowego prawa wy-
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kroczeƒ, prawa karnego skarbowego, mate-
rialnego i procesowego prawa cywilnego,
prawa rodzinnego i opiekuƒczego, prawa
gospodarczego, spó∏ek prawa handlowego,
prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ma-
terialnego i procesowego prawa administra-
cyjnego, post´powania sàdowoadministra-
cyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa
konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sà-
dów i prokuratur, samorzàdu adwokackiego,
radcowskiego i innych organów ochrony
prawnej dzia∏ajàcych w Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. Egzamin wst´pny na aplikacj´ adwokackà
i radcowskà przeprowadza si´ raz w roku
w terminie wskazanym przez Ministra Spra-
wiedliwoÊci.

5. W przypadku zaistnienia przeszkody unie-
mo˝liwiajàcej przeprowadzenie egzaminu
wst´pnego przez danà komisj´ kwalifikacyj-
nà w terminie, o którym mowa w ust. 4,
Minister SprawiedliwoÊci wyznacza dodatko-
wy termin przeprowadzenia egzaminu
wst´pnego przez t´ komisj´ kwalifikacyjnà,
o którym przewodniczàcy komisji kwalifika-
cyjnej zawiadamia kandydatów listem pole-
conym oraz obwieszcza na tablicy og∏oszeƒ
w siedzibie wyznaczonej okr´gowej rady ad-
wokackiej. Przepisy art. 75b ust. 5 i ust. 7—11
stosuje si´ odpowiednio, z wy∏àczeniem ter-
minu, o którym mowa w ust. 9.”;

13) art. 75b otrzymuje brzmienie:

„Art. 75b. 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
ka˝dego roku, w drodze zarzàdzenia,
zespó∏ do przygotowania pytaƒ te-
stowych na egzamin wst´pny dla
kandydatów na aplikantów adwokac-
kich i radcowskich, zwany dalej „ze-
spo∏em do przygotowania pytaƒ te-
stowych”.

2. W sk∏ad zespo∏u do przygotowania
pytaƒ testowych wchodzi 9 osób,
w tym 5 przedstawicieli Ministra
SprawiedliwoÊci, 2 przedstawicieli
delegowanych przez Naczelnà Rad´
Adwokackà oraz 2 przedstawicieli de-
legowanych przez Krajowà Rad´
Radców Prawnych.

3. Przewodniczàcy zespo∏u do przygo-
towania pytaƒ testowych, wyznaczo-
ny przez Ministra SprawiedliwoÊci
spoÊród jego przedstawicieli, kieruje
pracami zespo∏u do przygotowania
pytaƒ testowych.

4. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà
zespo∏u do przygotowania pytaƒ te-
stowych zapewnia Minister Sprawie-
dliwoÊci.

5. Przewodniczàcemu i cz∏onkom ze-
spo∏u do przygotowania pytaƒ testo-
wych przys∏uguje wynagrodzenie.

6. Nie póêniej ni˝ 90 dni przed termi-
nem egzaminu wst´pnego, przewod-

niczàcy zespo∏u do przygotowania
pytaƒ testowych, podaje do publicz-
nej wiadomoÊci na stronie interneto-
wej Ministerstwa SprawiedliwoÊci
oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, o którym mowa w ustawie z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do in-
formacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z póên. zm.4)), zwanym da-
lej „Biuletynem Informacji Publicz-
nej”, ustalony przez zespó∏ do przy-
gotowania pytaƒ testowych i zatwier-
dzony przez Ministra Sprawiedliwo-
Êci wykaz tytu∏ów aktów prawnych,
wed∏ug stanu prawnego obowiàzujà-
cego w dniu og∏oszenia, z których
wybrane stanowià podstaw´ opraco-
wania pytaƒ testowych na egzamin
wst´pny.

7. Zespó∏ do przygotowania pytaƒ te-
stowych sporzàdza zestaw 150 pytaƒ
w formie testu jednokrotnego wybo-
ru na egzamin wst´pny dla kandyda-
tów na aplikantów adwokackich
i radcowskich wraz z wykazem prawi-
d∏owych odpowiedzi, w sposób
uwzgl´dniajàcy koniecznoÊç ich za-
bezpieczenia przed nieuprawnionym
ujawnieniem. Zespó∏ do przygotowa-
nia pytaƒ testowych zapewnia zgod-
noÊç wykazu prawid∏owych odpo-
wiedzi z obowiàzujàcym stanem
prawnym.

8. Ka˝da okr´gowa rada adwokacka
oraz rada okr´gowej izby radców
prawnych mo˝e zg∏aszaç zespo∏owi
do przygotowania pytaƒ testowych,
za poÊrednictwem przewodniczàce-
go zespo∏u do przygotowania pytaƒ
testowych, propozycje pytaƒ testo-
wych wraz z wykazem prawid∏owych
odpowiedzi.

9. Sporzàdzony przez zespó∏ do przygo-
towania pytaƒ testowych zestaw py-
taƒ testowych oraz wykaz prawid∏o-
wych odpowiedzi, przewodniczàcy
zespo∏u do przygotowania pytaƒ te-
stowych przekazuje Ministrowi Spra-
wiedliwoÊci nie póêniej ni˝ 50 dni
przed wyznaczonym terminem egza-
minu wst´pnego. Minister Sprawie-
dliwoÊci zapewnia wydrukowanie
odpowiedniej liczby egzemplarzy ze-
stawu pytaƒ testowych wraz z karta-
mi odpowiedzi oraz ich dor´czenie,
wraz z wykazem prawid∏owych odpo-
wiedzi zgodnym z obowiàzujàcym
stanem prawnym na dzieƒ egzami-
nu, poszczególnym komisjom kwali-
fikacyjnym w sposób uwzgl´dniajàcy
koniecznoÊç ich zabezpieczenia przed
nieuprawnionym ujawnieniem.

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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10. Cz∏onkowie zespo∏u do przygotowania pytaƒ
testowych sà zobowiàzani do przedstawienia
Ministrowi SprawiedliwoÊci pisemnego uza-
sadnienia prawid∏owych odpowiedzi zg∏oszo-
nych przez nich pytaƒ testowych, w przypadku
zaistnienia wàtpliwoÊci dotyczàcych treÊci py-
taƒ testowych, a w szczególnoÊci w toku pro-
cedury odwo∏awczej od uchwa∏y ustalajàcej
wynik egzaminu wst´pnego.

11. Do wydrukowania i dor´czenia zestawów py-
taƒ testowych poszczególnym komisjom kwa-
lifikacyjnym nie stosuje si´ przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655,
z póên. zm.5)), je˝eli wartoÊç zamówienia jest
mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej
ustawy. 

12. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opi-
nii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Ra-
dy Radców Prawnych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) tryb i sposób dzia∏ania zespo∏u do przygoto-
wania pytaƒ testowych,

2) tryb i sposób ustalania wykazu tytu∏ów ak-
tów prawnych, o którym mowa w ust. 6,

3) tryb i sposób zg∏aszania propozycji pytaƒ
testowych i prawid∏owych odpowiedzi,
przygotowania, przechowywania oraz prze-
kazywania komisjom kwalifikacyjnym zesta-
wu pytaƒ testowych wraz z kartà odpowie-
dzi i wykazu prawid∏owych odpowiedzi na
egzamin wst´pny, 

4) tryb i sposób zapewnienia zgodnoÊci wyka-
zu prawid∏owych odpowiedzi z obowiàzujà-
cym stanem prawnym, 

5) tryb i sposób zapewnienia obs∏ugi admini-
stracyjno-biurowej zespo∏u do przygotowa-
nia pytaƒ testowych 

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owego
i efektywnego przeprowadzenia naboru na
aplikacj´, w szczególnoÊci koniecznoÊç zapew-
nienia zgodnoÊci wykazu tytu∏ów aktów praw-
nych z zakresem przedmiotowym egzaminu
wst´pnego oraz koniecznoÊç zabezpieczenia
pytaƒ testowych przed ich nieuprawnionym
ujawnieniem, oraz 

6) wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàce-
go i cz∏onków zespo∏u, uwzgl´dniajàc na-
k∏ad ich pracy i zakres obowiàzków oraz licz-
b´ kandydatów.

13. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i sposób udzielenia za-
mówienia, o którym mowa w ust. 11, zapew-
niajàc zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie wykonawców i majàc na
uwadze koniecznoÊç zabezpieczenia pytaƒ te-
stowych przed ich nieuprawnionym ujawnie-
niem.”;

14) w art. 75c: 

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego ro-
ku Minister SprawiedliwoÊci zamieszcza
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim i Biu-
letynie Informacji Publicznej og∏oszenie
o egzaminie wst´pnym, w którym podaje
w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia zg∏oszenia o przystàpie-
niu do egzaminu wst´pnego na aplikacj´
adwokackà, zwanego dalej „zg∏osze-
niem”,

2) w∏aÊciwoÊç miejscowà ka˝dej z komisji
kwalifikacyjnych i adres jej siedziby,

3) termin przeprowadzenia egzaminu wst´p-
nego,

4) wysokoÊç op∏aty za egzamin wst´pny,
o której mowa w art. 75d ust. 1.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
powinno zawieraç:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu
wst´pnego,

2) kwestionariusz osobowy,

3) ˝yciorys,

4) orygina∏ albo urz´dowy odpis dyplomu
albo poÊwiadczonà notarialnie kopi´ ory-
gina∏u lub urz´dowego odpisu dyplomu
ukoƒczenia wy˝szych studiów prawni-
czych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzy-
skania tytu∏u magistra lub zagranicznych
studiów prawniczych uznanych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, albo zaÊwiadczenie
o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego
Rejestru Karnego opatrzonà datà nie
wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed z∏o˝eniem
zg∏oszenia,

6) orygina∏ dowodu uiszczenia op∏aty za eg-
zamin wst´pny,

7) 3 zdj´cia zgodnie z wymaganiami obo-
wiàzujàcymi przy wydawaniu dowodów
osobistych.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zamiast orygina∏u albo urz´dowego odpi-
su dyplomu albo poÊwiadczonej notarial-
nie kopii orygina∏u lub urz´dowego odpisu
dyplomu ukoƒczenia wy˝szych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej
albo zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu ma-
gisterskiego mo˝na równie˝ z∏o˝yç za-
Êwiadczenie, z którego wynika, i˝ kandydat
zda∏ wszystkie egzaminy i odby∏ praktyki
przewidziane w planie wy˝szych studiów
prawniczych oraz ma wyznaczony termin
egzaminu magisterskiego. Warunkiem do-
puszczenia do egzaminu wst´pnego takie-
go kandydata jest z∏o˝enie przez niego
w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie póê-
niej ni˝ 7 dni przed terminem egzaminu
wst´pnego orygina∏u albo urz´dowego od-

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101.
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pisu dyplomu albo poÊwiadczonej notarial-
nie kopii orygina∏u lub urz´dowego odpisu
dyplomu lub zaÊwiadczenia o zdaniu egza-
minu magisterskiego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zg∏oszenie powinno byç z∏o˝one przez kan-
dydata najpóêniej 45 dni przed dniem rozpo-
cz´cia egzaminu wst´pnego do komisji kwa-
lifikacyjnej. Termin do z∏o˝enia zg∏oszenia
nie podlega przywróceniu.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Je˝eli kandydat nie uzupe∏ni braków formal-
nych zg∏oszenia zgodnie z ust. 4 lub nie
spe∏ni warunku, o którym mowa w ust. 2a,
zg∏oszenie pozostawia si´ bez rozpoznania.
O pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpozna-
nia przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej
orzeka postanowieniem i zawiadamia kan-
dydata listem poleconym za poÊwiadcze-
niem odbioru. Na postanowienie przys∏ugu-
je za˝alenie do Ministra SprawiedliwoÊci.
Je˝eli za˝alenie jest uzasadnione, przewod-
niczàcy komisji kwalifikacyjnej mo˝e, nie
przesy∏ajàc akt Ministrowi SprawiedliwoÊci,
uchyliç zaskar˝one postanowienie i spraw´
rozpoznaç na nowo.”;

15) w art. 75d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydat uiszcza op∏at´ za egzamin wst´p-
ny, która stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa.”,

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

„1a. W przypadku wydania postanowienia
o pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpozna-
nia, wydania decyzji odmawiajàcej dopusz-
czenia do udzia∏u w egzaminie wst´pnym
albo z∏o˝enia nie póêniej ni˝ 14 dni przed
terminem egzaminu wst´pnego pisemne-
go oÊwiadczenia kandydata o odstàpieniu
od udzia∏u w egzaminie wst´pnym, dwie
trzecie uiszczonej op∏aty podlega zwrotowi
na pisemny wniosek kandydata z∏o˝ony
przewodniczàcemu komisji kwalifikacyjnej
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia tego
wniosku.”; 

16) w art. 75e:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza prze-
wodniczàcego komisji kwalifikacyjnej i jego
zast´pc´ spoÊród swoich przedstawicieli.
Podczas nieobecnoÊci przewodniczàcego
zast´pca przewodniczàcego jest upowa˝nio-
ny do podejmowania jego czynnoÊci.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Komisja kwalifikacyjna czuwa nad prawi-
d∏owym przebiegiem egzaminu wst´pne-
go. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej
kieruje jej pracami i reprezentuje jà na
zewnàtrz.”,

c) ust. 7—12 otrzymujà brzmienie:
„7. Przewodniczàcemu i cz∏onkom komisji kwa-

lifikacyjnej przys∏uguje zwrot kosztów po-
dró˝y i noclegów na zasadach okreÊlonych
w przepisach dotyczàcych nale˝noÊci przy-
s∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
na obszarze kraju.

8. Przewodniczàcemu i cz∏onkowi komisji kwa-
lifikacyjnej nieb´dàcemu pracownikiem ad-
ministracji rzàdowej przys∏uguje wynagro-
dzenie za czynnoÊci zwiàzane z udzia∏em
w komisji kwalifikacyjnej.

9. W∏aÊciwa dla siedziby komisji kwalifikacyj-
nej okr´gowa rada adwokacka zapewnia ob-
s∏ug´ administracyjnà i technicznà dzia∏al-
noÊci komisji kwalifikacyjnej, w tym przepro-
wadzanie egzaminu wst´pnego jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rzàdowej.

10. Ze Êrodków przekazanych na zadanie zleco-
ne, o którym mowa w ust. 9, w∏aÊciwe rady
pokrywajà koszty przeprowadzenia egzami-
nu wst´pnego oraz wydatki zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià komisji kwalifikacyjnej.

11. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià komisji
kwalifikacyjnej, w tym z przeprowadzaniem
egzaminu wst´pnego, oraz wynagrodzenie
przewodniczàcego i cz∏onków komisji kwali-
fikacyjnej pokrywane sà z cz´Êci bud˝etu
paƒstwa, która pozostaje w dyspozycji
Ministra SprawiedliwoÊci.

12. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, okreÊli
w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb i termin zg∏aszania kandydatów na

cz∏onków komisji kwalifikacyjnej oraz po-
wo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków ko-
misji kwalifikacyjnej,

2) wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczà-
cego i cz∏onków komisji kwalifikacyjnej,
uwzgl´dniajàc liczb´ osób, które z∏o˝y∏y
zg∏oszenie o przystàpienie do egzaminu
wst´pnego, zakres i nak∏ad ich pracy
w zorganizowaniu i w przebiegu egzami-
nu wst´pnego oraz tryb wyp∏acania tego
wynagrodzenia,

3) szczegó∏owy tryb i sposób przeprowa-
dzania egzaminu wst´pnego, w szczegól-
noÊci:
a) sposób dzia∏ania komisji kwalifikacyj-

nej,
b) sposób zorganizowania obs∏ugi admi-

nistracyjnej i technicznej komisji kwali-
fikacyjnej przez okr´gowe rady adwo-
kackie, w tym przekazywania Êrodków,
sprawowania nadzoru nad ich wydat-
kowaniem i rozliczania wydatków
zwiàzanych z tà obs∏ugà

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owe-
go, terminowego i efektywnego przeprowa-
dzenia naboru na aplikacj´ i przebiegu egza-
minu wst´pnego oraz zapewnienia zacho-
wania bezstronnoÊci pracy komisji kwalifi-
kacyjnej.”;
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17) w art. 75f uchyla si´ ust. 6;

18) w art. 75g w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osobà pozostajàcà wobec niego w stosunku
osobistym innego rodzaju, który móg∏by wy-
wo∏ywaç wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci
cz∏onka komisji kwalifikacyjnej.”;

19) w art. 75h:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. NieobecnoÊç kandydata podczas egzaminu
wst´pnego oraz stawienie si´ na egzamin
wst´pny po jego rozpocz´ciu, bez wzgl´du
na przyczyn´, uwa˝a si´ za odstàpienie od
udzia∏u w egzaminie wst´pnym.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:

„4. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej wy-
klucza z egzaminu wst´pnego kandydata,
który podczas egzaminu wst´pnego korzy-
sta∏ z pomocy innej osoby, pos∏ugiwa∏ si´
niedozwolonymi materia∏ami lub urzàdze-
niami, pomaga∏ pozosta∏ym kandydatom
lub w inny sposób zak∏óca∏ przebieg egza-
minu wst´pnego.

5. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 4, na-
st´puje w drodze postanowienia, na które
nie przys∏uguje za˝alenie.

6. Postanowienie o wykluczeniu stanowi pod-
staw´ do wydania przez komisj´ kwalifika-
cyjnà uchwa∏y o negatywnym wyniku z eg-
zaminu wst´pnego.”;

20) w art. 75i: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin wst´pny polega na rozwiàzaniu te-
stu sk∏adajàcego si´ z zestawu 150 pytaƒ za-
wierajàcych po trzy propozycje odpowiedzi,
z których tylko jedna jest prawid∏owa, oraz
z karty odpowiedzi. Kandydat mo˝e wybraç
tylko jednà odpowiedê, którà zaznacza na
karcie odpowiedzi stanowiàcej integralnà
cz´Êç testu. Za ka˝dà prawid∏owà odpo-
wiedê kandydat uzyskuje 1 punkt.”,

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

„1a. Prawid∏owoÊç odpowiedzi ocenia si´ we-
d∏ug stanu prawnego obowiàzujàcego
w dniu egzaminu wst´pnego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pozytywny wynik z egzaminu wst´pnego
otrzymuje kandydat, który uzyska∏ z testu co
najmniej 100 punktów.”,

d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dokumentacj´ zwiàzanà z przeprowadze-
niem egzaminu wst´pnego, po jego zakoƒ-
czeniu, przewodniczàcy komisji kwalifikacyj-
nej przekazuje w∏aÊciwej okr´gowej radzie

adwokackiej, z czego sporzàdza si´ protokó∏.
Kopi´ protoko∏u przewodniczàcy komisji
kwalifikacyjnej przekazuje Ministrowi Spra-
wiedliwoÊci w terminie 7 dni od dnia spo-
rzàdzenia.”;

21) art. 75j otrzymuje brzmienie:

„Art. 75j. 1. Po przeprowadzeniu egzaminu wst´p-
nego komisja kwalifikacyjna ustala
wynik kandydata w drodze uchwa∏y
i dor´cza odpis uchwa∏y kandydatowi
i Ministrowi SprawiedliwoÊci.

2. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyj-
nej niezw∏ocznie og∏asza wyniki egza-
minu wst´pnego. 

3. W terminie 14 dni od dnia dor´czenia
uchwa∏y komisji kwalifikacyjnej usta-
lajàcej wynik egzaminu wst´pnego,
kandydatowi s∏u˝y odwo∏anie do
Ministra SprawiedliwoÊci. Minister
SprawiedliwoÊci rozstrzyga odwo∏a-
nie w drodze decyzji administracyjnej.

4. Je˝eli w trakcie ponownego rozpo-
znania sprawy na skutek z∏o˝onego
odwo∏ania od uchwa∏y, o której mowa
w ust. 1, zostanie stwierdzony b∏àd ra-
chunkowy lub inna oczywista omy∏ka
pisarska zawarta w uchwale komisji
kwalifikacyjnej, Minister Sprawiedli-
woÊci uchyla uchwa∏´ i przekazuje
spraw´ komisji kwalifikacyjnej do po-
nownego rozpoznania. Przepis ten nie
narusza art. 138 § 2 Kodeksu post´po-
wania administracyjnego.

5. Minister SprawiedliwoÊci zawiadamia
o wynikach egzaminu wst´pnego
okr´gowe rady adwokackie i publiku-
je w Biuletynie Informacji Publicznej
imiona i nazwiska osób, które uzyska-
∏y pozytywny wynik z egzaminu oraz
imiona ich rodziców.”;

22) w art. 76:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Aplikacja adwokacka rozpoczyna si´ dnia
1 stycznia ka˝dego roku i trwa trzy lata.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Aplikanci odbywajà w trakcie pierwszego
roku aplikacji szkolenie z zakresu dzia∏ania
sàdownictwa powszechnego i prokuratury.
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zawie-
ra co roku z Dyrektorem Krajowego Cen-
trum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych
i Prokuratury, porozumienie w sprawie od-
bywania przez aplikantów szkolenia z za-
kresu dzia∏ania sàdownictwa powszechne-
go i prokuratury, w którym ustala si´ plan
szkolenia majàc na uwadze zarówno prak-
tyczne, jak i teoretyczne zapoznanie apli-
kantów ze sposobem funkcjonowania sà-
downictwa powszechnego i prokuratury,
sposób jego odbywania i czas trwania,
a tak˝e wysokoÊç wynagrodzenia za prze-
prowadzenie szkolenia.”;
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23) po art. 77 dodaje si´ art. 77a i 77b w brzmieniu:

„Art. 77a. 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
ka˝dego roku, w drodze zarzàdzenia,
zespó∏ do przygotowania zestawu py-
taƒ testowych oraz zadaƒ na egzamin
adwokacki, zwany dalej „zespo∏em”.

2. W sk∏ad zespo∏u wchodzà:

1) czterej adwokaci delegowani przez
Naczelnà Rad´ Adwokackà, 

2) czterej przedstawiciele Ministra
SprawiedliwoÊci

— których wiedza i doÊwiadczenie
dajà r´kojmi´ prawid∏owego przygo-
towania egzaminu adwokackiego. 

3. Pracami zespo∏u kieruje przewodni-
czàcy lub w przypadku jego nieobec-
noÊci zast´pca, powo∏ani przez
Ministra SprawiedliwoÊci spoÊród
osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà
zespo∏u zapewnia Minister Sprawie-
dliwoÊci.

5. Przewodniczàcemu i cz∏onkom ze-
spo∏u przys∏uguje wynagrodzenie.

6. Nie póêniej ni˝ 90 dni przed termi-
nem egzaminu przewodniczàcy ze-
spo∏u podaje do publicznej wiado-
moÊci na stronie internetowej
Ministerstwa SprawiedliwoÊci oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
ustalony przez zespó∏ wi´kszoÊcià
g∏osów w obecnoÊci wszystkich
cz∏onków zespo∏u i zatwierdzony
przez Ministra SprawiedliwoÊci wy-
kaz tytu∏ów aktów prawnych, wed∏ug
stanu prawnego obowiàzujàcego
w dniu og∏oszenia, z których wybrane
stanowià podstaw´ opracowania py-
taƒ testowych na egzamin adwokac-
ki. 

7. Na pierwszà cz´Êç egzaminu adwo-
kackiego zespó∏ sporzàdza zestaw
100 pytaƒ w formie testu jednokrot-
nego wyboru na egzamin adwokacki
wraz z wykazem prawid∏owych odpo-
wiedzi, w sposób uwzgl´dniajàcy ko-
niecznoÊç ich zabezpieczenia przed
nieuprawnionym ujawnieniem. Ze-
spó∏ zapewnia zgodnoÊç wykazu pra-
wid∏owych odpowiedzi z obowiàzujà-
cym stanem prawnym.

8. Na drugà do piàtej cz´Êci egzaminu
adwokackiego zespó∏ sporzàdza za-
dania z zakresu prawa karnego, cy-
wilnego, gospodarczego i admini-
stracyjnego.

9. Ostatecznà treÊç testu oraz zadaƒ
ustala zespó∏ wi´kszoÊcià g∏osów
w obecnoÊci wszystkich cz∏onków ze-
spo∏u.

10. Ka˝da okr´gowa rada adwokacka
mo˝e zg∏aszaç zespo∏owi, za po-
Êrednictwem przewodniczàcego ze-
spo∏u, propozycje pytaƒ testowych
wraz z wykazem prawid∏owych od-
powiedzi oraz propozycje zadaƒ.

11. Do wydrukowania i dor´czenia ze-
stawów pytaƒ testowych oraz zadaƒ
poszczególnym komisjom egzami-
nacyjnym, o których mowa w art. 78
ust. 1, nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówieƒ publicznych, je˝eli
wartoÊç zamówienia jest mniejsza
ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 tej ustawy. 

12. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´g-
ni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwo-
kackiej okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) tryb i sposób dzia∏ania zespo∏u,

2) tryb i sposób ustalenia wykazu
tytu∏ów aktów prawnych, o któ-
rym mowa w ust. 6,

3) tryb i sposób zg∏aszania propozy-
cji pytaƒ testowych i prawid∏o-
wych odpowiedzi oraz propozycji
zadaƒ, przygotowania, przecho-
wywania oraz przekazywania ko-
misjom egzaminacyjnym, o któ-
rych mowa w art. 78 ust. 1, zesta-
wu pytaƒ testowych wraz z kartà
odpowiedzi i wykazu prawid∏o-
wych odpowiedzi oraz zadaƒ na
egzamin adwokacki,

4) tryb i sposób zapewnienia zgod-
noÊci wykazu prawid∏owych od-
powiedzi z obowiàzujàcym sta-
nem prawnym, 

5) tryb i sposób zapewnienia obs∏u-
gi administracyjno-biurowej ze-
spo∏u 

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç pra-
wid∏owego i efektywnego przepro-
wadzenia egzaminu adwokackiego,
w szczególnoÊci koniecznoÊç za-
pewnienia zgodnoÊci wykazu tytu-
∏ów aktów prawnych z zakresem
przedmiotowym egzaminu adwo-
kackiego oraz koniecznoÊç zabezpie-
czenia pytaƒ i zadaƒ przed ich nie-
uprawnionym ujawnieniem, oraz 

6) wysokoÊç wynagrodzenia prze-
wodniczàcego i cz∏onków zespo-
∏u, uwzgl´dniajàc nak∏ad ich pra-
cy i zakres obowiàzków oraz licz-
b´ kandydatów.

13. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb i spo-
sób udzielenia zamówienia, o któ-
rym mowa w ust. 11, zapewniajàc
zachowanie uczciwej konkurencji
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oraz równe traktowanie wykonaw-
ców i majàc na uwadze koniecznoÊç
zabezpieczenia pytaƒ testowych
oraz zadaƒ przed ich nieuprawnio-
nym ujawnieniem.

Art. 77b. Do egzaminu adwokackiego mo˝e przy-
stàpiç osoba, która odby∏a aplikacj´ ad-
wokackà i otrzyma∏a zaÊwiadczenie o jej
odbyciu, oraz osoba, o której mowa
w art. 66 ust. 2.”;

24) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78. 1. Egzamin adwokacki przeprowadzajà
komisje egzaminacyjne do przeprowa-
dzenia egzaminu adwokackiego, zwa-
ne dalej „komisjami egzaminacyjny-
mi”, w sk∏adzie 8 cz∏onków, powo∏ane
na obszarze w∏aÊciwoÊci jednej lub kil-
ku okr´gowych rad adwokackich. Prze-
pisy art. 75a ust. 1a oraz art. 75e ust. 5
stosuje si´ odpowiednio.

2. Cz∏onków komisji egzaminacyjnych
powo∏uje si´ spoÊród specjalistów
z dziedzin prawa obj´tych egzaminem,
których wiedza i doÊwiadczenie dajà
r´kojmi´ prawid∏owego przebiegu eg-
zaminu. 

3. Do sk∏adu komisji egzaminacyjnych
kandydatów na cz∏onków wskazujà:
Minister SprawiedliwoÊci — 4 egzami-
natorów i 4 zast´pców egzaminato-
rów, Naczelna Rada Adwokacka —
4 adwokatów jako egzaminatorów
i 4 adwokatów jako zast´pców egza-
minatorów.

4. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje,
w drodze zarzàdzenia, komisje egza-
minacyjne na obszarze w∏aÊciwoÊci
jednej lub kilku okr´gowych rad adwo-
kackich i zast´pców egzaminatorów
z dziedzin prawa obj´tych egzaminem,
a tak˝e wskazuje, po zasi´gni´ciu opi-
nii Naczelnej Rady Adwokackiej, prze-
wodniczàcego komisji egzaminacyjnej
i jego zast´pc´. 

5. Komisja egzaminacyjna czuwa nad
prawid∏owym przebiegiem egzaminu
adwokackiego. Przewodniczàcy komi-
sji egzaminacyjnej kieruje jej pracami
i reprezentuje jà na zewnàtrz.

6. Cz∏onek komisji egzaminacyjnej podle-
ga wy∏àczeniu z prac komisji egzami-
nacyjnej z przyczyn okreÊlonych
w art. 75g na czas przeprowadzania
egzaminu adwokackiego. W przypadku
koniecznoÊci wy∏àczenia egzaminatora
z prac komisji egzaminacyjnej lub za-
istnienia przeszkody uniemo˝liwiajàcej
jego udzia∏ w pracach komisji egzami-
nacyjnej, w sk∏ad komisji egzaminacyj-
nej wchodzi zast´pca egzaminatora
z danej dziedziny prawa. Niemo˝noÊç
udzia∏u egzaminatora w pracach komi-
sji egzaminacyjnej stwierdza przewod-
niczàcy komisji egzaminacyjnej.

7. Cz∏onkowie komisji egzaminacyjnych
sk∏adajà oÊwiadczenia, o których mo-
wa w art. 75g ust. 3, w terminie 7 dni
po up∏ywie terminu do sk∏adania zg∏o-
szenia o dopuszczenie do egzaminu
adwokackiego. 

8. Egzamin adwokacki przeprowadza si´
raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Ministra SprawiedliwoÊci w po-
rozumieniu z Naczelnà Radà Adwo-
kackà. 

9. W przypadku zaistnienia przeszkody
uniemo˝liwiajàcej przeprowadzenie
egzaminu przez komisj´ egzaminacyj-
nà w terminie, o którym mowa
w ust. 8, Minister SprawiedliwoÊci po
zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Ad-
wokackiej wyznacza dodatkowy ter-
min przeprowadzenia egzaminu przez
t´ komisj´ egzaminacyjnà. Przewodni-
czàcy komisji egzaminacyjnej zawia-
damia zdajàcych o dodatkowym ter-
minie egzaminu listem poleconym za
poÊwiadczeniem odbioru oraz ob-
wieszcza na tablicy og∏oszeƒ w siedzi-
bie wyznaczonej okr´gowej rady ad-
wokackiej. Przepisy art. 77a ust. 5
i ust. 7—11 stosuje si´ odpowiednio.

10. Przewodniczàcemu i cz∏onkom komisji
egzaminacyjnej przys∏uguje zwrot
kosztów podró˝y i noclegów na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach doty-
czàcych nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowej na obszarze kraju.

11. Przewodniczàcemu i cz∏onkowi komisji
egzaminacyjnej nieb´dàcemu pracow-
nikiem administracji rzàdowej przys∏u-
guje wynagrodzenie za czynnoÊci
zwiàzane z udzia∏em w komisji egzami-
nacyjnej.

12. W∏aÊciwa dla siedziby komisji egzami-
nacyjnej okr´gowa rada adwokacka
zapewnia obs∏ug´ administracyjnà
i technicznà dzia∏alnoÊci komisji egza-
minacyjnej, w tym przeprowadzanie
egzaminu adwokackiego jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rzàdo-
wej.

13. Ze Êrodków przekazanych na zadanie
zlecone, o którym mowa w ust. 12,
w∏aÊciwe rady pokrywajà koszty prze-
prowadzenia egzaminu adwokackiego
oraz wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià
komisji egzaminacyjnej.

14. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià ko-
misji egzaminacyjnej, w tym z przepro-
wadzaniem egzaminu adwokackiego,
oraz wynagrodzenie przewodniczàce-
go i cz∏onków komisji egzaminacyjnej
pokrywane sà z cz´Êci bud˝etu paƒ-
stwa, która pozostaje w dyspozycji
Ministra SprawiedliwoÊci.
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15. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opi-
nii Naczelnej Rady Adwokackiej, okreÊli w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) tryb i termin zg∏aszania kandydatów na
cz∏onków komisji egzaminacyjnych oraz po-
wo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków komisji
egzaminacyjnych,

2) rodzaj dokumentów, o których mowa
w art. 78a ust. 4 pkt 3 i 5—9,

3) wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàce-
go i cz∏onków komisji egzaminacyjnych,
uwzgl´dniajàc liczb´ osób przyst´pujàcych
do egzaminu, zakres i nak∏ad ich pracy
w zorganizowaniu i w przebiegu egzaminu
adwokackiego oraz tryb wyp∏acania tego
wynagrodzenia,

4) szczegó∏owy tryb i sposób przeprowadzania
egzaminu adwokackiego, w szczególnoÊci:

a) sposób dzia∏ania komisji egzaminacyj-
nych,

b) czas trwania poszczególnych cz´Êci egza-
minu adwokackiego,

c) sposób zorganizowania obs∏ugi admini-
stracyjnej i technicznej komisji egzamina-
cyjnych przez okr´gowe rady adwokac-
kie, w tym przekazywania Êrodków, spra-
wowania nadzoru nad ich wydatkowa-
niem i rozliczania wydatków zwiàzanych
z tà obs∏ugà

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owego,
terminowego i efektywnego przeprowadzenia
egzaminu, zapewnienia zachowania bezstron-
noÊci pracy komisji egzaminacyjnych oraz ko-
niecznoÊç uzyskania informacji niezb´dnych
do prawid∏owego przeprowadzenia egzaminu
adwokackiego.”;

25) art. 78a otrzymuje brzmienie:

„Art. 78a. 1. W terminie do dnia 31 maja ka˝dego
roku Minister SprawiedliwoÊci w po-
rozumieniu z Naczelnà Radà Adwo-
kackà zamieszcza w dzienniku o za-
si´gu ogólnopolskim i w Biuletynie
Informacji Publicznej og∏oszenie
o egzaminie adwokackim, w którym
podaje w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu adwokackie-
go, zwanego dalej „wnioskiem”,

2) w∏aÊciwoÊç miejscowà ka˝dej z ko-
misji egzaminacyjnych i adres jej
siedziby,

3) termin przeprowadzenia ka˝dej
cz´Êci egzaminu adwokackiego,

4) wysokoÊç op∏aty za egzamin ad-
wokacki.

2. Aplikanci adwokaccy sk∏adajà wnio-
sek do komisji egzaminacyjnej na ob-
szarze w∏aÊciwoÊci okr´gowej rady
adwokackiej, w której odbyli aplika-
cj´ adwokackà. Osoby uprawnione

do przystàpienia do egzaminu adwo-
kackiego bez odbycia aplikacji sk∏a-
dajà wniosek do komisji egzamina-
cyjnej na obszarze w∏aÊciwoÊci okr´-
gowej rady adwokackiej w∏aÊciwej ze
wzgl´du na ich miejsce zamieszka-
nia. Okr´gowe rady adwokackie ka˝-
dego roku, w terminie 7 dni od dnia
zakoƒczenia aplikacji, przekazujà w∏a-
Êciwej terytorialnie komisji egzami-
nacyjnej oraz Ministrowi Sprawiedli-
woÊci list´ osób, które odby∏y aplika-
cj´ adwokackà. 

3. Osoby, które odby∏y aplikacj´ adwo-
kackà, do∏àczajà do wniosku za-
Êwiadczenie o odbyciu aplikacji ad-
wokackiej oraz orygina∏ dowodu
uiszczenia op∏aty za egzamin adwo-
kacki.

4. Osoby uprawnione do przystàpienia
do egzaminu adwokackiego bez od-
bycia aplikacji do∏àczajà do wniosku
odpowiednio:

1) kwestionariusz osobowy,

2) ˝yciorys,

3) dokument zaÊwiadczajàcy uzyska-
nie stopnia naukowego doktora
nauk prawnych, 

4) orygina∏ dyplomu ukoƒczenia wy˝-
szych studiów prawniczych w Rze-
czypospolitej Polskiej i uzyskania
tytu∏u magistra lub zagranicznych
studiów prawniczych uznanych
w Rzeczypospolitej Polskiej albo
jego urz´dowy odpis albo po-
Êwiadczonà notarialnie kopi´ ory-
gina∏u lub urz´dowego odpisu dy-
plomu,

5) dokumenty zaÊwiadczajàce co naj-
mniej 5-letni okres zatrudnienia,
o którym mowa w art. 66 ust. 2
pkt 2, na stanowiskach referenda-
rza sàdowego, starszego referen-
darza sàdowego, asystenta s´dzie-
go lub asystenta prokuratora,

6) dokumenty zaÊwiadczajàce co naj-
mniej 5-letni okres zatrudnienia
lub wykonywania wymagajàcych
wiedzy prawniczej czynnoÊci bez-
poÊrednio zwiàzanych ze Êwiad-
czeniem pomocy prawnej przez
adwokata lub radc´ prawnego na
podstawie umów cywilnopraw-
nych w kancelarii adwokackiej, ze-
spole adwokackim, spó∏ce cywil-
nej, jawnej, partnerskiej, komandy-
towej, o których mowa w art. 4a
ust. 1, lub kancelarii radcy prawne-
go, spó∏ce cywilnej, jawnej, part-
nerskiej, komandytowej, o których
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

www.rc
l.g

ov
.pl



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3584 — Poz. 286 

7) dokumenty zaÊwiadczajàce co naj-
mniej 5-letni okres zatrudnienia
w urz´dach organów w∏adzy
publicznej i wykonywania wyma-
gajàcych wiedzy prawniczej czyn-
noÊci bezpoÊrednio zwiàzanych
ze Êwiadczeniem pomocy prawnej
na rzecz tych urz´dów, w tym za-
Êwiadczenie kierownika urz´du, 

8) dokumenty zaÊwiadczajàce o zda-
niu egzaminu s´dziowskiego, pro-
kuratorskiego lub notarialnego,

9) dokumenty potwierdzajàce zatrud-
nienie na stanowisku radcy lub
starszego radcy Prokuratorii Gene-
ralnej Skarbu Paƒstwa,

10) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajo-
wego Rejestru Karnego, opatrzonà
datà nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc
przed z∏o˝eniem wniosku,

11) orygina∏ dowodu uiszczenia op∏aty
za egzamin adwokacki,

12) 3 zdj´cia zgodnie z wymaganiami
obowiàzujàcymi przy wydawaniu
dowodów osobistych.

5. Osoby, o których mowa w:

1) ust. 3 — sk∏adajà wniosek najpóê-
niej w terminie 21 dni,

2) ust. 4 — sk∏adajà wniosek najpóê-
niej w terminie 45 dni 

— przed dniem rozpocz´cia egzaminu
adwokackiego. Przepisy art. 75c
ust. 4—9 stosuje si´ odpowiednio.”;

26) art. 78b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydat uiszcza op∏at´ za egzamin adwo-
kacki, która stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa.”,

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

„1a. W przypadku wydania postanowienia
o pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpozna-
nia, wydania decyzji odmawiajàcej dopusz-
czenia do udzia∏u w egzaminie adwokac-
kim albo z∏o˝enia nie póêniej ni˝ 14 dni
przed terminem egzaminu adwokackiego
pisemnego oÊwiadczenia kandydata o od-
stàpieniu od udzia∏u w egzaminie adwo-
kackim, dwie trzecie uiszczonej op∏aty pod-
lega zwrotowi na pisemny wniosek kandy-
data z∏o˝ony przewodniczàcemu komisji
egzaminacyjnej w terminie 30 dni od dnia
z∏o˝enia tego wniosku.”; 

27) art. 78d—78i otrzymujà brzmienie:

„Art. 78d. 1. Egzamin adwokacki polega na spraw-
dzeniu przygotowania prawniczego
osoby przyst´pujàcej do egzaminu
adwokackiego, zwanej dalej „zdajà-
cym”, do samodzielnego i nale˝ytego
wykonywania zawodu adwokata,

w tym wiedzy z zakresu prawa i umie-
j´tnoÊci jej praktycznego zastosowa-
nia z zakresu: materialnego i proceso-
wego prawa karnego, materialnego
i procesowego prawa wykroczeƒ,
prawa karnego skarbowego, mate-
rialnego i procesowego prawa cywil-
nego, prawa rodzinnego i opiekuƒ-
czego, prawa gospodarczego, spó∏ek
prawa handlowego, prawa pracy
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, material-
nego i procesowego prawa admini-
stracyjnego, post´powania sàdowo-
administracyjnego, prawa Unii Euro-
pejskiej, prawa konstytucyjnego oraz
prawa o ustroju sàdów i prokuratur,
samorzàdu adwokackiego i innych or-
ganów ochrony prawnej dzia∏ajàcych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wa-
runków wykonywania zawodu adwo-
kata i etyki tego zawodu. 

2. Egzamin adwokacki sk∏ada si´ z pi´-
ciu cz´Êci pisemnych.

3. Pierwsza cz´Êç egzaminu adwokac-
kiego polega na rozwiàzaniu testu
sk∏adajàcego si´ z zestawu 100 pytaƒ
zawierajàcych po trzy propozycje od-
powiedzi, z których tylko jedna jest
prawid∏owa oraz z karty odpowiedzi.
Zdajàcy mo˝e wybraç tylko jednà od-
powiedê, którà zaznacza na karcie
odpowiedzi. Za ka˝dà prawid∏owà
odpowiedê zdajàcy uzyskuje 1 punkt. 

4. Prawid∏owoÊç odpowiedzi ocenia si´
wed∏ug stanu prawnego obowiàzujà-
cego w dniu egzaminu adwokac-
kiego.

5. Druga cz´Êç egzaminu adwokackiego
polega na rozwiàzaniu zadania z za-
kresu prawa karnego polegajàcego
na przygotowaniu aktu oskar˝enia
lub apelacji, albo w przypadku uzna-
nia, i˝ brak jest podstaw do ich wnie-
sienia, na sporzàdzeniu opinii praw-
nej w oparciu o opracowane na po-
trzeby egzaminu akta lub przedsta-
wiony stan faktyczny.

6. Trzecia cz´Êç egzaminu adwokackie-
go polega na rozwiàzaniu zadania
z zakresu prawa cywilnego polegajà-
cego na przygotowaniu pozwu lub
wniosku albo apelacji, albo w przy-
padku uznania, i˝ brak jest podstaw
do ich wniesienia, na sporzàdzeniu
opinii prawnej w oparciu o opraco-
wane na potrzeby egzaminu akta lub
przedstawiony stan faktyczny.

7. Czwarta cz´Êç egzaminu adwokackie-
go polega na rozwiàzaniu zadania
z zakresu prawa gospodarczego po-
legajàcego na przygotowaniu umo-
wy albo pozwu lub wniosku albo
apelacji, albo w przypadku uznania,
i˝ brak jest podstaw do ich wniesie-
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nia, na sporzàdzeniu opinii prawnej
w oparciu o opracowane na potrzeby
egzaminu akta lub przedstawiony
stan faktyczny.

8. Piàta cz´Êç egzaminu adwokackiego
polega na rozwiàzaniu zadania z za-
kresu prawa administracyjnego pole-
gajàcego na przygotowaniu skargi
do wojewódzkiego sàdu administra-
cyjnego lub skargi kasacyjnej do Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego
albo w przypadku uznania, i˝ brak
jest podstaw do ich wniesienia, na
sporzàdzeniu opinii prawnej w opar-
ciu o opracowane na potrzeby egza-
minu akta lub przedstawiony stan
faktyczny.

9. Egzaminatorzy dokonujà oceny za
cz´Êç pierwszà egzaminu adwokac-
kiego przy zastosowaniu nast´pujà-
cej skali ocen: 

1) oceny pozytywne:

a) celujàca (6) — 95—100 punk-
tów, 

b) bardzo dobra (5) — 85—94 punk-
tów,

c) dobra (4) — 75—84 punktów, 

d) dostateczna (3) — 60—74 punk-
tów,

2) ocena negatywna — niedostatecz-
na (2) — 0—59 punktów.

10. Egzaminatorzy dokonujà oceny za
cz´Êç drugà do piàtej egzaminu ad-
wokackiego przy zastosowaniu na-
st´pujàcej skali ocen: 

1) oceny pozytywne:

a) celujàca (6), 

b) bardzo dobra (5), 

c) dobra (4), 

d) dostateczna (3),

2) ocena negatywna — niedostatecz-
na (2).

11. Podczas egzaminu adwokackiego
zdajàcy nie mo˝e posiadaç urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do przekazu lub odbioru
informacji. 

12. Podczas rozwiàzywania zadaƒ z cz´-
Êci drugiej do piàtej egzaminu adwo-
kackiego zdajàcy mo˝e korzystaç
z tekstów aktów prawnych i komen-
tarzy oraz orzecznictwa. 

13. Przepisy art. 75h ust. 1, 2 i 4 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 78e. 1. Test z pierwszej cz´Êci egzaminu ad-
wokackiego sprawdzajà niezale˝nie od

siebie dwaj egzaminatorzy wyznaczeni
przez przewodniczàcego komisji egza-
minacyjnej, jeden spoÊród wskaza-
nych przez Ministra SprawiedliwoÊci,
drugi spoÊród wskazanych przez Na-
czelnà Rad´ Adwokackà.

2. Oceny rozwiàzania ka˝dego z zadaƒ
z cz´Êci drugiej do piàtej egzaminu ad-
wokackiego dokonujà niezale˝nie od
siebie dwaj egzaminatorzy z dziedzin
prawa, których dotyczy praca pisem-
na, jeden spoÊród wskazanych przez
Ministra SprawiedliwoÊci, drugi spo-
Êród wskazanych przez Naczelnà Rad´
Adwokackà bioràc pod uwag´
w szczególnoÊci zachowanie wymo-
gów formalnych, w∏aÊciwoÊç zastoso-
wanych przepisów prawa i umiej´t-
noÊç ich interpretacji, poprawnoÊç za-
proponowanego przez zdajàcego spo-
sobu rozstrzygni´cia problemu
z uwzgl´dnieniem interesu strony, któ-
rà zgodnie z zadaniem reprezentuje. 

3. Ka˝dy z egzaminatorów sprawdzajà-
cych prac´ pisemnà wystawia ocen´
czàstkowà i sporzàdza pisemne uza-
sadnienie wystawionej oceny czàstko-
wej i przekazuje je niezw∏ocznie prze-
wodniczàcemu komisji egzaminacyj-
nej, który za∏àcza wszystkie uzasadnie-
nia ocen czàstkowych dotyczàce prac
zdajàcego do protoko∏u z przebiegu
egzaminu adwokackiego.

4. Ostatecznà ocen´ z pracy pisemnej
z danego zadania z cz´Êci drugiej do
piàtej egzaminu adwokackiego stano-
wi Êrednia ocen czàstkowych przyzna-
nych przez ka˝dego z egzaminatorów,
przy czym:

1) oceny pozytywne to:

a) celujàca — je˝eli Êrednia arytme-
tyczna wystawionych ocen wy-
nosi od 5,51 do 6,00,

b) bardzo dobra — je˝eli Êrednia
arytmetyczna wystawionych
ocen wynosi od 4,51 do 5,50,

c) dobra — je˝eli Êrednia arytme-
tyczna wystawionych ocen wyno-
si od 3,51 do 4,50,

d) dostateczna — je˝eli Êrednia
arytmetyczna wystawionych
ocen wynosi od 3,00 do 3,50,

2) ocena negatywna — niedostateczna
— je˝eli Êrednia arytmetyczna
wystawionych ocen wynosi poni-
˝ej 3,00.

5. Je˝eli przynajmniej dwie oceny czàst-
kowe prac pisemnych zdajàcego z za-
daƒ z cz´Êci od drugiej do piàtej sà ne-
gatywne, a Êrednia arytmetyczna,
o której mowa w ust. 4, wskazuje na
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pozytywnà ostatecznà ocen´ tych
prac, komisja egzaminacyjna:

1) odst´puje od wystawienia ostatecz-
nych ocen z tych prac oraz

2) przekazuje komisji egzaminacyjnej
II stopnia przy Ministrze Sprawiedli-
woÊci, o której mowa w art. 78h,
prace pisemne zdajàcego oraz ich
oceny czàstkowe, wraz z uzasadnie-
niami, w celu ustalenia ostatecz-
nych ocen tych prac. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5,
komisja egzaminacyjna II stopnia przy
Ministrze SprawiedliwoÊci stosuje od-
powiednio przepisy art. 78f ust. 1
i 2 oraz art. 78h ust. 11. 

Art. 78f. 1. Pozytywny wynik z egzaminu adwo-
kackiego otrzymuje zdajàcy, który
z ka˝dej cz´Êci egzaminu adwokackie-
go otrzyma∏ ocen´ pozytywnà. 

2. Komisja egzaminacyjna podejmuje
uchwa∏´ o wyniku egzaminu adwokac-
kiego wi´kszoÊcià g∏osów w obecno-
Êci wszystkich cz∏onków komisji egza-
minacyjnej. Komisja egzaminacyjna
wydaje zdajàcemu uchwa∏´, a jej od-
pis przesy∏a Ministrowi Sprawiedliwo-
Êci, Prezesowi Naczelnej Rady Adwo-
kackiej oraz do∏àcza do akt osobowych
zdajàcego.

3. Minister SprawiedliwoÊci publikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej
imiona i nazwiska osób, które uzyska-
∏y pozytywny wynik z egzaminu adwo-
kackiego oraz imiona ich rodziców.

Art. 78g. 1. Z przebiegu egzaminu adwokackiego
sporzàdza si´ niezw∏ocznie protokó∏,
który podpisujà cz∏onkowie komisji
egzaminacyjnej uczestniczàcy w egza-
minie adwokackim. Cz∏onkowie komi-
sji egzaminacyjnej mogà zg∏aszaç
uwagi do protoko∏u.

2. Dokumentacj´ zwiàzanà z przeprowa-
dzeniem egzaminu, po jego zakoƒcze-
niu, przewodniczàcy komisji egzami-
nacyjnej przekazuje w∏aÊciwej okr´go-
wej radzie adwokackiej, z czego spo-
rzàdza si´ protokó∏. Kopi´ protoko∏u
z przebiegu egzaminu oraz kopi´ pro-
toko∏u z przekazania dokumentacji
przewodniczàcy komisji egzaminacyj-
nej przekazuje Ministrowi Sprawiedli-
woÊci w terminie 7 dni od dnia sporzà-
dzenia. 

Art. 78h. 1. Od uchwa∏y o wyniku egzaminu ad-
wokackiego zdajàcemu przys∏uguje
odwo∏anie do komisji egzaminacyjnej
II stopnia przy Ministrze Sprawiedli-
woÊci w terminie 14 dni od dnia
otrzymania uchwa∏y, o której mowa
w art. 78f ust. 2.

2. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje,
w drodze zarzàdzenia, komisj´ egzami-
nacyjnà II stopnia przy Ministrze Spra-
wiedliwoÊci, zwanà dalej „komisjà od-
wo∏awczà”, w sk∏adzie 9 cz∏onków.

3. Do sk∏adu komisji odwo∏awczej kandy-
datów na cz∏onków wskazujà:

1) Minister SprawiedliwoÊci — 5 cz∏on-
ków, spoÊród których wyznacza
przewodniczàcego,

2) Naczelna Rada Adwokacka —
4 cz∏onków — spoÊród osób, któ-
rych wiedza i doÊwiadczenie dajà
r´kojmi´ rzetelnego rozpoznania
odwo∏aƒ.

4. Przewodniczàcemu i cz∏onkom komisji
odwo∏awczej za udzia∏ w jej pracach
przys∏uguje wynagrodzenie.

5. Przepisy art. 75e ust. 5, 7 i 11, art. 75f
ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, ust. 3 stosu-
je si´ odpowiednio.

6. W przypadku wygaÊni´cia cz∏onko-
stwa w komisji odwo∏awczej lub od-
wo∏ania cz∏onka z komisji odwo∏aw-
czej, Minister SprawiedliwoÊci nie-
zw∏ocznie powo∏uje nowego cz∏onka
komisji odwo∏awczej. W przypadku
cz∏onka, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
Naczelna Rada Adwokacka w terminie
okreÊlonym przez Ministra Sprawiedli-
woÊci wskazuje nowego kandydata na
cz∏onka komisji odwo∏awczej.

7. Cz∏onek komisji odwo∏awczej podlega
wy∏àczeniu od udzia∏u w post´powa-
niu w sprawie z przyczyn wskazanych
w art. 75g ust. 1. Przepis art. 75g ust. 2
stosuje si´.

8. Cz∏onkowie komisji odwo∏awczej
przed przystàpieniem do rozpatrywa-
nia sprawy sk∏adajà pisemne oÊwiad-
czenia, i˝ nie pozostajà z osobà, której
dotyczy sprawa, w stosunku, o którym
mowa w art. 75g ust. 1.

9. Do zadaƒ komisji odwo∏awczej nale˝y
rozpatrywanie odwo∏aƒ od wyników
egzaminu adwokackiego.

10. Uchwa∏y sà podejmowane wi´kszo-
Êcià 2/3 g∏osów w obecnoÊci wszyst-
kich cz∏onków komisji odwo∏awczej.

11. Od uchwa∏y komisji odwo∏awczej s∏u-
˝y skarga do sàdu administracyjnego.

12. Do post´powania przed komisjà od-
wo∏awczà stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania admi-
nistracyjnego.

13. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà ko-
misji odwo∏awczej zapewnia Minister
SprawiedliwoÊci.

www.rc
l.g

ov
.pl



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3587 — Poz. 286 

14. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli
w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb i termin zg∏aszania kandydatów
na cz∏onków komisji odwo∏awczej,

2) termin powo∏ania komisji odwo∏aw-
czej,

3) wysokoÊç wynagrodzenia przewod-
niczàcego i cz∏onków komisji odwo-
∏awczej, uwzgl´dniajàc zakres i na-
k∏ad ich pracy oraz tryb jego wyp∏a-
cania,

4) tryb i sposób dzia∏ania komisji od-
wo∏awczej,

5) sposób zapewnienia obs∏ugi admi-
nistracyjno-biurowej komisji odwo-
∏awczej

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawi-
d∏owego i terminowego rozpoznawa-
nia odwo∏aƒ oraz zapewnienia zacho-
wania bezstronnoÊci pracy cz∏onków
komisji odwo∏awczej.”;

Art. 78i. W przypadku nieuzyskania pozytywnego
wyniku z egzaminu adwokackiego, zdajà-
cy mo˝e przyst´powaç do kolejnych egza-
minów adwokackich, z tym ˝e egzamin
ten zdaje w ca∏oÊci.”; 

28) w art. 79:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do skreÊlenia aplikanta adwokackiego z listy
aplikantów stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy art. 68 ust. 5, 6 i 7.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Od uchwa∏y Prezydium Naczelnej Rady Ad-
wokackiej w sprawie skreÊlenia z listy apli-
kantów adwokackich s∏u˝y skarga do sàdu
administracyjnego w terminie 30 dni od
dnia dor´czenia uchwa∏y.”;

29) art. 95n otrzymuje brzmienie:

„Art. 95n. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszym dziale stosuje si´ odpowied-
nio przepisy Kodeksu post´powania
karnego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 24:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) odby∏ w Rzeczypospolitej Polskiej aplikacj´
radcowskà i z∏o˝y∏ egzamin radcowski, z za-
strze˝eniem art. 25 ust. 1 i 2.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oso-
ba ubiegajàca si´ o wpis obowiàzana jest
do∏àczyç:

1) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego
Rejestru Karnego opatrzonà datà nie
wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed z∏o˝e-
niem wniosku,

2) oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,
poz. 425, z póên. zm.7)), albo informacj´,
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
w przypadku osób urodzonych przed
dniem 1 sierpnia 1972 r.,

3) umowy o prac´ wraz z dokumentami
okreÊlajàcymi zakres obowiàzków lub
zaÊwiadczeniami od pracodawcy okreÊ-
lajàcymi zakres obowiàzków, lub umo-
wy cywilnoprawne wraz z oÊwiadcze-
niem o z∏o˝eniu deklaracji do w∏aÊciwe-
go urz´du skarbowego oraz zap∏aceniu
podatku wynikajàcego z tytu∏u tych
umów — w przypadku osób, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5,

4) dokument zaÊwiadczajàcy uzyskanie
stopnia naukowego doktora nauk praw-
nych — w przypadku osób, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5,

5) zaÊwiadczenie adwokata lub radcy
prawnego, z którego wynikaç b´dzie, i˝
osoba ubiegajàca si´ o wpis wykonywa-
∏a wymagajàce wiedzy prawniczej czyn-
noÊci bezpoÊrednio zwiàzane ze Êwiad-
czeniem pomocy prawnej przez adwoka-
ta lub radc´ prawnego — w przypadku
osób, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b.”; 

2) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. 1. Wymogu odbycia aplikacji radcow-
skiej i z∏o˝enia egzaminu radcowskie-
go nie stosuje si´ do:

1) profesorów i doktorów habilitowa-
nych nauk prawnych,

2) osób, które co najmniej trzy lata zaj-
mowa∏y stanowisko radcy lub star-
szego radcy Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa,

3) osób, które zajmowa∏y stanowisko
s´dziego, prokuratora lub wykony-
wa∏y zawód adwokata albo notariu-
sza,

4) osób, które zda∏y egzamin s´dziow-
ski lub prokuratorski po dniu

———————
6) 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, Nr 96, poz. 959 i Nr 202,
poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206,
poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664 oraz
z 2009 r. Nr 26, poz. 156.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85,
poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176,
poz. 1242.
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1 stycznia 1991 r. oraz w okresie
5 lat przed z∏o˝eniem wniosku
o wpis na list´ radców prawnych,
∏àcznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowa∏y stanowisko asesora

sàdowego, asesora prokurator-
skiego, referendarza sàdowego,
starszego referendarza sàdowe-
go, aplikanta sàdowego, aplikan-
ta prokuratorskiego, aplikanta
sàdowo-prokuratorskiego, asy-
stenta s´dziego, asystenta proku-
ratora lub

b) wykonywa∏y wymagajàce wiedzy
prawniczej czynnoÊci bezpoÊred-
nio zwiàzane ze Êwiadczeniem
pomocy prawnej przez adwokata
lub radc´ prawnego na podsta-
wie umowy o prac´ lub umowy
cywilnoprawnej w kancelarii ad-
wokackiej, zespole adwokackim,
spó∏ce cywilnej, jawnej, partner-
skiej, komandytowej, o których
mowa w art. 4a ust. 1 ustawy
z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 123, poz. 1058, z póên. zm.8)),
lub kancelarii radcy prawnego,
spó∏ce cywilnej, jawnej, partner-
skiej, komandytowej, o których
mowa w art. 8 ust. 1, 

5) osób, które posiadajà stopieƒ na-
ukowy doktora nauk prawnych oraz
w okresie 5 lat przed z∏o˝eniem
wniosku o wpis na list´ radców
prawnych, ∏àcznie przez okres co
najmniej 3 lat:

a) zajmowa∏y stanowisko referen-
darza sàdowego, starszego refe-
rendarza sàdowego, aplikanta sà-
dowego, aplikanta prokurator-
skiego, aplikanta sàdowo-proku-
ratorskiego, asystenta s´dziego,
asystenta prokuratora lub

b) wykonywa∏y wymagajàce wiedzy
prawniczej czynnoÊci bezpoÊred-
nio zwiàzane ze Êwiadczeniem
pomocy prawnej przez adwokata
lub radc´ prawnego na podsta-
wie umowy o prac´ lub umowy
cywilnoprawnej w kancelarii ad-
wokackiej, zespole adwokackim,
spó∏ce cywilnej, jawnej, partner-
skiej, komandytowej, o których
mowa w art. 4a ust. 1 ustawy
z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze, lub kancelarii

radcy prawnego, spó∏ce cywilnej,
jawnej, partnerskiej, komandyto-
wej, o których mowa w art. 8
ust. 1.

2. Do egzaminu radcowskiego sk∏adane-
go przed komisjà, o której mowa
w art. 361, bez odbycia aplikacji rad-
cowskiej mogà przystàpiç:

1) doktorzy nauk prawnych,

2) osoby, które przez okres co najmniej
5 lat w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 8 lat
przed z∏o˝eniem wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu zatrudnione by-
∏y na stanowisku referendarza sàdo-
wego, starszego referendarza sàdo-
wego, asystenta s´dziego lub asy-
stenta prokuratora,

3) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów prawniczych przez
okres co najmniej 5 lat w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 10 lat przed z∏o˝eniem
wniosku o dopuszczenie do egzami-
nu wykonywa∏y wymagajàce wie-
dzy prawniczej czynnoÊci bezpo-
Êrednio zwiàzane ze Êwiadczeniem
pomocy prawnej przez radc´ praw-
nego lub adwokata w kancelarii rad-
cy prawnego, spó∏ce cywilnej, jaw-
nej, partnerskiej, komandytowej,
o których mowa w art. 8 ust. 1, lub
kancelarii adwokackiej, zespole ad-
wokackim, spó∏ce cywilnej, jawnej,
partnerskiej, komandytowej, o któ-
rych mowa w art. 4a ust. 1 ustawy
z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze, na podstawie umo-
wy o prac´ lub umowy cywilno-
prawnej, 

4) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów prawniczych przez
okres co najmniej 5 lat w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 10 lat przed z∏o˝eniem
wniosku o dopuszczenie do egzami-
nu by∏y zatrudnione w urz´dach or-
ganów w∏adzy publicznej i wykony-
wa∏y wymagajàce wiedzy prawni-
czej czynnoÊci bezpoÊrednio zwiàza-
ne ze Êwiadczeniem pomocy praw-
nej na rzecz tych urz´dów,

5) osoby, które zda∏y egzamin s´-
dziowski, prokuratorski lub notarial-
ny,

6) osoby, które zajmujà stanowisko
radcy lub starszego radcy Prokura-
torii Generalnej Skarbu Paƒstwa.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mu-
szà spe∏niaç wymagania przewidziane
w art. 24 ust. 1 pkt 1, 3—5.

4. W przypadku wykonywania pracy
w niepe∏nym wymiarze okresy, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz
w ust. 2 pkt 2—4, podlegajà proporcjo-
nalnemu wyd∏u˝eniu.

———————
8) 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, Nr 96, poz. 959 i Nr 202,
poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 75, poz. 529 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85,
poz. 571 i Nr 99, poz. 664 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156
i Nr 37, poz. 286.
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5. Do okresów, o których mowa w ust. 1
pkt 4 i 5, w przypadku aplikacji sàdo-
wej pozaetatowej lub aplikacji proku-
ratorskiej pozaetatowej zalicza si´ pro-
porcjonalnie okres trwania tych aplika-
cji przyjmujàc, ˝e za ka˝dy miesiàc od-
bywania aplikacji zalicza si´ 1/4 mie-
siàca”; 

3) art. 311 otrzymuje brzmienie:

„Art. 311. 1. Rada okr´gowej izby radców praw-
nych przesy∏a wraz z aktami osobo-
wymi do Ministra SprawiedliwoÊci
w terminie 30 dni ka˝dà uchwa∏´
o wpisie na list´ radców prawnych
oraz ka˝dà uchwa∏´ o wpisie na list´
aplikantów radcowskich. Rada okr´-
gowej izby radców prawnych w ter-
minie 30 dni zawiadamia Ministra
SprawiedliwoÊci o ka˝dej uchwale
o odmowie wpisu na list´ radców
prawnych oraz o ka˝dej uchwale
o odmowie wpisu na list´ aplikantów
radcowskich.

2. Je˝eli zawarty w aktach osobowych
wniosek o wpis nie zawiera wszyst-
kich wymaganych informacji lub do-
kumentów, Minister SprawiedliwoÊci
zwraca uchwa∏´ wraz z aktami osobo-
wymi kandydata do w∏aÊciwej rady
okr´gowej izby radców prawnych
w celu uzupe∏nienia.”;

4) po art. 311 dodaje si´ art. 312 w brzmieniu:

„Art. 312. 1. Wpis na list´ radców prawnych lub
aplikantów radcowskich uwa˝a si´ za
dokonany, je˝eli Minister Sprawiedli-
woÊci nie podpisze sprzeciwu od wpi-
su w terminie 30 dni od dnia dor´cze-
nia uchwa∏y wraz z aktami osobowy-
mi kandydata. W przypadku, o którym
mowa w art. 311 ust. 2, bieg tego ter-
minu liczy si´ wówczas od dnia po-
nownego dor´czenia uchwa∏y wraz
z aktami osobowymi. Minister Spra-
wiedliwoÊci wyra˝a sprzeciw w for-
mie decyzji administracyjnej.

2. Decyzja Ministra SprawiedliwoÊci
mo˝e byç zaskar˝ona do sàdu admi-
nistracyjnego przez zainteresowa-
nego lub organ samorzàdu w termi-
nie 30 dni od dnia dor´czenia tej de-
cyzji.

3. Niezw∏ocznie po dokonaniu wpisu na
list´ aplikantów radcowskich rada
okr´gowej izby radców prawnych wy-
znacza aplikantowi termin Êlubowa-
nia. Przepisy art. 27 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

5) w art. 32:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie: 

„2. Aplikacja radcowska rozpoczyna si´ 1 stycz-
nia ka˝dego roku i trwa trzy lata.

3. Aplikacj´ radcowskà odbywa si´ w kancela-
rii radcy prawnego, w spó∏ce radców praw-
nych lub radców prawnych i adwokatów lub
w jednostkach organizacyjnych.”,

b) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Aplikanci odbywajà w trakcie pierwszego

roku aplikacji szkolenie z zakresu dzia∏ania
sàdownictwa powszechnego i prokuratury.
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
zawiera co roku z Dyrektorem Krajowego
Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszech-
nych i Prokuratury, porozumienie w spra-
wie odbywania przez aplikantów szkolenia
z zakresu dzia∏ania sàdownictwa po-
wszechnego i prokuratury, w którym ustala
si´ plan szkolenia majàc na uwadze zarów-
no praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie
aplikantów ze sposobem funkcjonowania
sàdownictwa powszechnego i prokuratury,
sposób jego odbywania i czas trwania,
a tak˝e wysokoÊç wynagrodzenia za prze-
prowadzenie szkolenia.”;

6) w art. 33: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wpis na list´ aplikantów radcowskich nast´-

puje na podstawie uchwa∏y rady okr´gowej
izby radców prawnych w∏aÊciwej ze wzgl´-
du na miejsce z∏o˝enia zg∏oszenia, o którym
mowa w art. 333 ust. 2. Uzyskanie przez kan-
dydata pozytywnego wyniku z egzaminu
wst´pnego uprawnia go do z∏o˝enia wnios-
ku o wpis na list´ aplikantów radcowskich
w ciàgu 2 lat od dnia dor´czenia uchwa∏y
o wyniku egzaminu wst´pnego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do aplikantów radcowskich oraz do post´-

powania o wpis na list´ aplikantów radcow-
skich przepisy art. 3 ust. 3—5, art. 11, art. 12
ust. 1, art. 23, art. 24 ust. 1 pkt 1, 3—5,
ust. 2a pkt 1 i ust. 2c oraz art. 311 stosuje si´
odpowiednio.”, 

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6—9 w brzmieniu:
„6. Rada okr´gowej izby radców prawnych po-

dejmuje uchwa∏´ w sprawie wpisu na list´
aplikantów radcowskich w terminie 30 dni
od dnia z∏o˝enia wniosku.

7. Od uchwa∏y, o której mowa w ust. 6, s∏u˝y
odwo∏anie do Prezydium Krajowej Rady
Radców Prawnych w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia uchwa∏y.

8. Od ostatecznej uchwa∏y odmawiajàcej wpi-
su na list´ aplikantów radcowskich zaintere-
sowanemu s∏u˝y skarga do sàdu admini-
stracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor´-
czenia uchwa∏y.

9. W przypadku niepodj´cia uchwa∏y przez ra-
d´ okr´gowej izby radców prawnych w ter-
minie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o wpis na list´ aplikantów radcowskich lub
niepodj´cia uchwa∏y przez Prezydium Krajo-
wej Rady Radców Prawnych w terminie
30 dni od dnia dor´czenia odwo∏ania zainte-
resowanemu s∏u˝y skarga na bezczynnoÊç
do sàdu administracyjnego.”; 
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7) w art. 331:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin wst´pny przeprowadzajà komisje
egzaminacyjne do spraw aplikacji radcow-
skiej przy Ministrze SprawiedliwoÊci, powo-
∏ane w drodze zarzàdzenia, zwane dalej „ko-
misjami kwalifikacyjnymi”. W∏aÊciwoÊç ko-
misji kwalifikacyjnej obejmuje obszar w∏a-
ÊciwoÊci jednej lub kilku okr´gowych izb
radców prawnych.”,

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

„1a. Minister SprawiedliwoÊci, nie póêniej ni˝
21 dni przed wyznaczonym terminem eg-
zaminu wst´pnego, mo˝e powo∏aç na ob-
szarze w∏aÊciwoÊci okr´gowej izby radców
prawnych wi´cej ni˝ jednà komisj´ kwalifi-
kacyjnà do przeprowadzenia egzaminu, je-
˝eli przemawiajà za tym wzgl´dy organiza-
cyjne, a w szczególnoÊci du˝a liczba kandy-
datów przyst´pujàcych do egzaminu. Prze-
pisu art. 335 ust. 5 nie stosuje si´.”,

c) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie: 

„3. Egzamin wst´pny polega na sprawdzeniu
wiedzy kandydata na aplikanta radcowskie-
go, zwanego dalej „kandydatem”, z zakresu:
materialnego i procesowego prawa karne-
go, materialnego i procesowego prawa wy-
kroczeƒ, prawa karnego skarbowego, mate-
rialnego i procesowego prawa cywilnego,
prawa rodzinnego i opiekuƒczego, prawa
gospodarczego, spó∏ek prawa handlowego,
prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ma-
terialnego i procesowego prawa administra-
cyjnego, post´powania sàdowoadministra-
cyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa
konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sà-
dów i prokuratur, samorzàdu adwokackiego,
radcowskiego i innych organów ochrony
prawnej dzia∏ajàcych w Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. Egzamin wst´pny na aplikacj´ radcowskà
i adwokackà przeprowadza si´ raz w roku
w terminie wskazanym przez Ministra Spra-
wiedliwoÊci.

5. W przypadku zaistnienia przeszkody unie-
mo˝liwiajàcej przeprowadzenie egzaminu
wst´pnego przez danà komisj´ kwalifikacyj-
nà w terminie, o którym mowa w ust. 4,
Minister SprawiedliwoÊci wyznacza dodat-
kowy termin przeprowadzenia egzaminu
wst´pnego przez t´ komisj´ kwalifikacyjnà,
o którym przewodniczàcy komisji kwalifika-
cyjnej zawiadamia kandydatów listem pole-
conym oraz obwieszcza na tablicy og∏oszeƒ
w siedzibie wyznaczonej okr´gowej izby
radców prawnych. Przepis art. 75b ust. 5,
7—11 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Pra-
wo o adwokaturze stosuje si´ odpowiednio,
z wy∏àczeniem terminu, o którym mowa
w art. 75b ust. 9 tej ustawy.”;

8) art. 332 otrzymuje brzmienie:

„Art. 332. Do przygotowania pytaƒ testowych na
egzamin wst´pny dla kandydatów na

aplikacj´ radcowskà oraz wydrukowania
i dor´czenia pytaƒ testowych poszcze-
gólnym komisjom kwalifikacyjnym sto-
suje si´ art. 75b ustawy z dnia 26 maja
1982 r. — Prawo o adwokaturze.”;

9) w art. 333: 

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego ro-
ku Minister SprawiedliwoÊci zamieszcza
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim i Biu-
letynie Informacji Publicznej, o którym mo-
wa w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o do-
st´pie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.9)), zwanym
dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”,
og∏oszenie o egzaminie wst´pnym, w któ-
rym podaje w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia zg∏oszenia o przystàpie-
niu do egzaminu wst´pnego na aplikacj´
radcowskà, zwanego dalej „zg∏osze-
niem”,

2) w∏aÊciwoÊç miejscowà ka˝dej z komisji
kwalifikacyjnych i adres jej siedziby,

3) termin przeprowadzenia egzaminu
wst´pnego,

4) wysokoÊç op∏aty za egzamin wst´pny,
o której mowa w art. 334 ust. 1.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
powinno zawieraç:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu
wst´pnego,

2) kwestionariusz osobowy,

3) ˝yciorys,

4) orygina∏ albo urz´dowy odpis dyplomu,
albo poÊwiadczonà notarialnie kopi´ ory-
gina∏u lub urz´dowego odpisu dyplomu
ukoƒczenia wy˝szych studiów prawni-
czych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzy-
skania tytu∏u magistra lub zagranicznych
studiów prawniczych uznanych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, albo zaÊwiadczenie
o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego
Rejestru Karnego opatrzonà datà nie
wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed z∏o˝eniem
zg∏oszenia,

6) orygina∏ dowodu uiszczenia op∏aty za eg-
zamin wst´pny,

7) 3 zdj´cia zgodnie z wymaganiami obo-
wiàzujàcymi przy wydawaniu dowodów
osobistych.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zamiast orygina∏u albo urz´dowego odpi-
su dyplomu albo poÊwiadczonej notarial-
nie kopii orygina∏u lub urz´dowego odpisu
dyplomu ukoƒczenia wy˝szych studiów

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej
albo zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu ma-
gisterskiego mo˝na równie˝ z∏o˝yç za-
Êwiadczenie, z którego wynika, i˝ kandydat
zda∏ wszystkie egzaminy i odby∏ praktyki
przewidziane w planie wy˝szych studiów
prawniczych oraz ma wyznaczony termin
egzaminu magisterskiego. Warunkiem do-
puszczenia do egzaminu wst´pnego takie-
go kandydata jest z∏o˝enie przez niego
w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie póê-
niej ni˝ 7 dni przed terminem egzaminu
wst´pnego orygina∏u albo urz´dowego od-
pisu dyplomu albo poÊwiadczonej notarial-
nie kopii orygina∏u lub urz´dowego odpisu
dyplomu lub zaÊwiadczenia o zdaniu egza-
minu magisterskiego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zg∏oszenie powinno byç z∏o˝one przez kan-
dydata najpóêniej 45 dni przed dniem rozpo-
cz´cia egzaminu wst´pnego do komisji kwa-
lifikacyjnej. Termin do z∏o˝enia zg∏oszenia
nie podlega przywróceniu.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Je˝eli kandydat nie uzupe∏ni braków formal-
nych zg∏oszenia zgodnie z ust. 4 lub nie
spe∏ni warunku, o którym mowa w ust. 2a,
zg∏oszenie pozostawia si´ bez rozpoznania.
O pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpozna-
nia przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej
orzeka postanowieniem i zawiadamia kan-
dydata listem poleconym za poÊwiadcze-
niem odbioru. Na postanowienie przys∏ugu-
je za˝alenie do Ministra SprawiedliwoÊci.
Je˝eli za˝alenie jest uzasadnione, przewod-
niczàcy komisji kwalifikacyjnej mo˝e, nie
przesy∏ajàc akt Ministrowi SprawiedliwoÊci,
uchyliç zaskar˝one postanowienie i spraw´
rozpoznaç na nowo.”;

10) w art. 334:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydat uiszcza op∏at´ za egzamin wst´p-
ny, która stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa.”,

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

„1a. W przypadku wydania postanowienia
o pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpozna-
nia, wydania decyzji odmawiajàcej dopusz-
czenia do udzia∏u w egzaminie wst´pnym
albo z∏o˝enia nie póêniej ni˝ 14 dni przed
terminem egzaminu wst´pnego pisemne-
go oÊwiadczenia kandydata o odstàpieniu
od udzia∏u w egzaminie wst´pnym, dwie
trzecie uiszczonej op∏aty podlega zwrotowi
na pisemny wniosek kandydata z∏o˝ony
przewodniczàcemu komisji kwalifikacyjnej
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia tego
wniosku.”;

11) w art. 335: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza prze-

wodniczàcego komisji kwalifikacyjnej i jego

zast´pc´ spoÊród swoich przedstawicieli.
Podczas nieobecnoÊci przewodniczàcego
zast´pca przewodniczàcego jest upowa˝nio-
ny do podejmowania jego czynnoÊci.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Komisja kwalifikacyjna czuwa nad prawi-
d∏owym przebiegiem egzaminu wst´pne-
go. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej
kieruje jej pracami i reprezentuje jà na ze-
wnàtrz.”,

c) ust. 7—12 otrzymujà brzmienie:

„7. Przewodniczàcemu i cz∏onkom komisji kwa-
lifikacyjnej przys∏uguje zwrot kosztów po-
dró˝y i noclegów na zasadach okreÊlonych
w przepisach dotyczàcych nale˝noÊci przy-
s∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
na obszarze kraju.

8. Przewodniczàcemu i cz∏onkowi komisji kwa-
lifikacyjnej nieb´dàcemu pracownikiem ad-
ministracji rzàdowej przys∏uguje wynagro-
dzenie za czynnoÊci zwiàzane z udzia∏em
w komisji kwalifikacyjnej.

9. W∏aÊciwa dla siedziby komisji kwalifikacyj-
nej rada okr´gowej izby radców prawnych
zapewnia obs∏ug´ administracyjnà i tech-
nicznà dzia∏alnoÊci komisji, w tym przepro-
wadzanie egzaminu wst´pnego jako zada-
nie zlecone z zakresu administracji rzàdo-
wej.

10. Ze Êrodków przekazanych na zadanie zleco-
ne, o którym mowa w ust. 9, w∏aÊciwe rady
pokrywajà koszty przeprowadzenia egzami-
nu wst´pnego oraz wydatki zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià komisji kwalifikacyjnej.

11. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià komisji
kwalifikacyjnej, w tym z przeprowadzaniem
egzaminu wst´pnego, oraz wynagrodze-
nie cz∏onków komisji kwalifikacyjnej pokry-
wane sà z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, która po-
zostaje w dyspozycji Ministra Sprawiedli-
woÊci.

12. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii Krajowej Rady Radców Prawnych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb i termin zg∏aszania kandydatów na
cz∏onków komisji kwalifikacyjnej oraz po-
wo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków ko-
misji kwalifikacyjnej,

2) wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczà-
cego i cz∏onków komisji kwalifikacyjnej,
uwzgl´dniajàc liczb´ osób, które z∏o˝y∏y
zg∏oszenie o przystàpieniu do egzaminu
wst´pnego, zakres i nak∏ad ich pracy
w zorganizowaniu i w przebiegu egzami-
nu wst´pnego oraz tryb wyp∏acania tego
wynagrodzenia,
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3) szczegó∏owy tryb i sposób przeprowadza-
nia egzaminu wst´pnego, w szczególnoÊci:

a) sposób dzia∏ania komisji kwalifikacyjnej,

b) sposób zorganizowania obs∏ugi admi-
nistracyjnej i technicznej komisji kwali-
fikacyjnej przez rady okr´gowych izb
radców prawnych, w tym przekazywa-
nia Êrodków, sprawowania nadzoru
nad ich wydatkowaniem i rozliczania
wydatków zwiàzanych z tà obs∏ugà

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owe-
go, terminowego i efektywnego przeprowa-
dzenia naboru na aplikacj´ i przebiegu egza-
minu wst´pnego oraz zapewnienia zacho-
wania bezstronnoÊci pracy komisji kwalifi-
kacyjnej.”;

12) w art. 336 uchyla si´ ust. 6; 

13) w art. 337 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osobà pozostajàcà wobec niego w stosunku
osobistym innego rodzaju, który móg∏by wy-
wo∏ywaç wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci
cz∏onka komisji kwalifikacyjnej.”;

14) w art. 338:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. NieobecnoÊç kandydata podczas egzaminu
wst´pnego oraz stawienie si´ na egzamin
wst´pny po jego rozpocz´ciu, bez wzgl´du
na przyczyn´, uwa˝a si´ za odstàpienie od
udzia∏u w egzaminie wst´pnym.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:

„4. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej wy-
klucza z egzaminu wst´pnego kandydata,
który podczas egzaminu wst´pnego korzy-
sta∏ z pomocy innej osoby, pos∏ugiwa∏ si´
niedozwolonymi materia∏ami lub urzàdze-
niami, pomaga∏ pozosta∏ym kandydatom
lub w inny sposób zak∏óca∏ przebieg egza-
minu wst´pnego.

5. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 4, na-
st´puje w drodze postanowienia, na które
nie przys∏uguje za˝alenie.

6. Postanowienie o wykluczeniu stanowi pod-
staw´ do wydania przez komisj´ kwalifika-
cyjnà uchwa∏y o negatywnym wyniku z eg-
zaminu wst´pnego.”;

15) w art. 339: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin wst´pny polega na rozwiàzaniu te-
stu sk∏adajàcego si´ z zestawu 150 pytaƒ za-
wierajàcych po trzy propozycje odpowiedzi,
z których tylko jedna jest prawid∏owa, oraz
z karty odpowiedzi. Kandydat mo˝e wybraç
tylko jednà odpowiedê, którà zaznacza na
karcie odpowiedzi stanowiàcej integralnà
cz´Êç testu. Za ka˝dà prawid∏owà odpo-
wiedê kandydat uzyskuje 1 punkt.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Prawid∏owoÊç odpowiedzi ocenia si´ we-

d∏ug stanu prawnego obowiàzujàcego
w dniu egzaminu wst´pnego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pozytywny wynik z egzaminu wst´pnego
otrzymuje kandydat, który uzyska∏ z testu co
najmniej 100 punktów.”,

d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dokumentacj´ zwiàzanà z przeprowadze-
niem egzaminu wst´pnego, po jego zakoƒ-
czeniu, przewodniczàcy komisji kwalifikacyj-
nej przekazuje w∏aÊciwej radzie okr´gowej
izby radców prawnych, z czego sporzàdza
si´ protokó∏. Kopi´ protoko∏u przewodniczà-
cy komisji kwalifikacyjnej przekazuje Mini-
strowi SprawiedliwoÊci w terminie 7 dni od
dnia sporzàdzenia.”;

16) art. 3310 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3310. 1. Po przeprowadzeniu egzaminu
wst´pnego komisja kwalifikacyjna
ustala wynik kandydata w drodze
uchwa∏y i dor´cza odpis uchwa∏y
kandydatowi i Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci.

2. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyj-
nej niezw∏ocznie og∏asza wyniki eg-
zaminu wst´pnego. 

3. W terminie 14 dni od dnia dor´cze-
nia uchwa∏y komisji kwalifikacyjnej
ustalajàcej wynik egzaminu wst´p-
nego, kandydatowi s∏u˝y odwo∏anie
do Ministra SprawiedliwoÊci. Mini-
ster SprawiedliwoÊci rozstrzyga od-
wo∏anie w formie decyzji administra-
cyjnej. 

4. Je˝eli w trakcie ponownego rozpo-
znania sprawy na skutek z∏o˝onego
odwo∏ania od uchwa∏y, o której mo-
wa w ust. 1, zostanie stwierdzony
b∏àd rachunkowy lub inna oczywista
omy∏ka pisarska zawarta w uchwale
komisji kwalifikacyjnej, Minister
SprawiedliwoÊci uchyla uchwa∏´
i przekazuje spraw´ komisji kwalifi-
kacyjnej do ponownego rozpozna-
nia. Przepis ten nie narusza art. 138
§ 2 Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego.

5. Minister SprawiedliwoÊci zawiada-
mia o wynikach egzaminu wst´pne-
go rady okr´gowe izb radców praw-
nych i publikuje w Biuletynie Infor-
macji Publicznej imiona i nazwiska
osób, które uzyska∏y pozytywny wy-
nik z egzaminu oraz imiona ich rodzi-
ców.”;

17) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. Pracownikowi wpisanemu na list´
aplikantów radcowskich przys∏uguje,
z zachowaniem prawa do wynagro-
dzenia, zwolnienie od pracy w celu
uczestniczenia w obowiàzkowych zaj´-
ciach szkoleniowych.
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2. Pracownikowi przys∏uguje prawo do
p∏atnego urlopu, w wymiarze 30 dni
kalendarzowych, na przygotowanie si´
do egzaminu radcowskiego oraz zwol-
nienie od pracy z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia w celu uczestnicze-
nia w egzaminie wst´pnym i radcow-
skim.”;

18) art. 36—362 otrzymujà brzmienie:

„Art. 36. 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
ka˝dego roku, w drodze zarzàdzenia,
zespó∏ do przygotowania zestawu py-
taƒ testowych oraz zadaƒ na egzamin
radcowski, zwany dalej „zespo∏em”.

2. W sk∏ad zespo∏u wchodzà:

1) czterej radcowie prawni delegowani
przez Krajowà Rad´ Radców Praw-
nych, 

2) czterej przedstawiciele Ministra
SprawiedliwoÊci 

— których wiedza i doÊwiadczenie da-
jà r´kojmi´ prawid∏owego przygoto-
wania egzaminu radcowskiego. 

3. Pracami zespo∏u kieruje przewodni-
czàcy lub w przypadku jego nieobec-
noÊci zast´pca, powo∏ani przez Mini-
stra SprawiedliwoÊci spoÊród osób,
o których mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà ze-
spo∏u zapewnia Minister Sprawiedli-
woÊci.

5. Przewodniczàcemu i cz∏onkom zespo-
∏u przys∏uguje wynagrodzenie.

6. Nie póêniej ni˝ 90 dni przed terminem
egzaminu przewodniczàcy zespo∏u po-
daje do publicznej wiadomoÊci na
stronie internetowej Ministerstwa
SprawiedliwoÊci oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej ustalony przez ze-
spó∏ wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci
wszystkich cz∏onków zespo∏u i zatwier-
dzony przez Ministra SprawiedliwoÊci
wykaz tytu∏ów aktów prawnych, we-
d∏ug stanu prawnego obowiàzujàcego
w dniu og∏oszenia, z których wybrane
stanowià podstaw´ opracowania py-
taƒ testowych na egzamin radcowski.

7. Na pierwszà cz´Êç egzaminu rad-
cowskiego zespó∏ sporzàdza zestaw
100 pytaƒ w formie testu jednokrotne-
go wyboru na egzamin radcowski
wraz z wykazem prawid∏owych odpo-
wiedzi, w sposób uwzgl´dniajàcy ko-
niecznoÊç ich zabezpieczenia przed
nieuprawnionym ujawnieniem. Zespó∏
zapewnia zgodnoÊç wykazu prawid∏o-
wych odpowiedzi z obowiàzujàcym
stanem prawnym.

8. Na drugà do piàtej cz´Êci egzaminu
radcowskiego zespó∏ sporzàdza zada-
nia z zakresu prawa karnego, cywilne-
go, gospodarczego i administracyjne-
go.

9. Ostatecznà treÊç testu oraz zadaƒ usta-
la zespó∏ wi´kszoÊcià g∏osów w obec-
noÊci wszystkich cz∏onków zespo∏u.

10. Ka˝da rada okr´gowej izby radców
prawnych mo˝e zg∏aszaç zespo∏owi, za
poÊrednictwem przewodniczàcego ze-
spo∏u, propozycje pytaƒ testowych
wraz z wykazem prawid∏owych odpo-
wiedzi oraz propozycje zadaƒ.

11. Do wydrukowania i dor´czenia zesta-
wów pytaƒ testowych oraz zadaƒ po-
szczególnym komisjom egzaminacyj-
nym, o których mowa w art. 361 ust. 2,
nie stosuje si´ przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo za-
mówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, z póên. zm.10)), je˝e-
li wartoÊç zamówienia jest mniejsza
ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 tej
ustawy. 

12. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Radców
Prawnych okreÊli w drodze rozporzà-
dzenia:

1) tryb i sposób dzia∏ania zespo∏u,

2) tryb i sposób ustalenia wykazu tytu-
∏ów aktów prawnych, o którym mo-
wa w ust. 6,

3) tryb i sposób zg∏aszania propozycji
pytaƒ testowych i prawid∏owych od-
powiedzi oraz propozycji zadaƒ,
przygotowania, przechowywania
oraz przekazywania komisjom eg-
zaminacyjnym, o których mowa
w art. 361 ust. 2, zestawu pytaƒ te-
stowych wraz z kartà odpowiedzi
i wykazu prawid∏owych odpowiedzi
oraz zadaƒ na egzamin radcowski,

4) tryb i sposób zapewnienia zgodno-
Êci wykazu prawid∏owych odpowie-
dzi z obowiàzujàcym stanem praw-
nym, 

5) tryb i sposób zapewnienia obs∏ugi
administracyjno-biurowej zespo∏u

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawi-
d∏owego i efektywnego przeprowadze-
nia egzaminu radcowskiego, w szcze-
gólnoÊci koniecznoÊç zapewnienia
zgodnoÊci wykazu tytu∏ów aktów
prawnych z zakresem przedmiotowym
egzaminu radcowskiego oraz koniecz-
noÊç zabezpieczenia pytaƒ i zadaƒ
przed ich nieuprawnionym ujawnie-
niem, oraz 

6) wysokoÊç wynagrodzenia przewod-
niczàcego i cz∏onków zespo∏u,
uwzgl´dniajàc nak∏ad ich pracy i za-
kres obowiàzków oraz liczb´ kandy-
datów.

———————
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101.
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13. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb i spo-
sób udzielenia zamówienia, o którym
mowa w ust. 11, zapewniajàc zacho-
wanie uczciwej konkurencji oraz rów-
ne traktowanie wykonawców i majàc
na uwadze koniecznoÊç zabezpiecze-
nia pytaƒ testowych oraz zadaƒ przed
ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Art. 361. 1. Do egzaminu radcowskiego mo˝e
przystàpiç osoba, która odby∏a aplika-
cj´ radcowskà i otrzyma∏a zaÊwiadcze-
nie o jej odbyciu oraz osoba, o której
mowa w art. 25 ust. 2.

2. Egzamin radcowski przeprowadzajà
komisje egzaminacyjne do przeprowa-
dzenia egzaminu radcowskiego, zwa-
ne dalej „komisjami egzaminacyjny-
mi”, w sk∏adzie 8 cz∏onków, powo∏y-
wane na obszarze w∏aÊciwoÊci jednej
lub kilku okr´gowych izb radców
prawnych. Przepisy art. 331 ust. 1a
oraz art. 335 ust. 5 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Cz∏onków komisji egzaminacyjnych
powo∏uje si´ spoÊród specjalistów
z dziedzin prawa obj´tych egzaminem,
których wiedza i doÊwiadczenie dajà
r´kojmi´ prawid∏owego przebiegu eg-
zaminu. 

4. Do sk∏adu komisji egzaminacyjnych
kandydatów na cz∏onków wskazujà:
Minister SprawiedliwoÊci — 4 egzami-
natorów i 4 zast´pców egzaminato-
rów, Krajowa Rada Radców Prawnych
— 4 radców prawnych jako egzamina-
torów i 4 radców prawnych jako za-
st´pców egzaminatorów.

5. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje,
w drodze zarzàdzenia, komisje egzami-
nacyjne na obszarze w∏aÊciwoÊci jed-
nej lub kilku okr´gowych izb radców
prawnych i zast´pców egzaminatorów
z dziedzin prawa obj´tych egzaminem,
a tak˝e wskazuje, po zasi´gni´ciu opi-
nii Krajowej Rady Radców Prawnych,
przewodniczàcego komisji egzamina-
cyjnej i jego zast´pc´.

6. Komisja egzaminacyjna czuwa nad
prawid∏owym przebiegiem egzaminu
radcowskiego. Przewodniczàcy komi-
sji egzaminacyjnej kieruje jej pracami
i reprezentuje jà na zewnàtrz.

7. Cz∏onek komisji egzaminacyjnej pod-
lega wy∏àczeniu z prac komisji egza-
minacyjnej z przyczyn okreÊlonych
w art. 337 na czas przeprowadzania eg-
zaminu radcowskiego. W przypadku
koniecznoÊci wy∏àczenia egzaminatora
z prac komisji egzaminacyjnej lub za-
istnienia przeszkody uniemo˝liwiajà-
cej jego udzia∏ w pracach komisji egza-
minacyjnej, w sk∏ad komisji egzamina-
cyjnej wchodzi zast´pca egzaminatora
z danej dziedziny prawa. Niemo˝noÊç

udzia∏u egzaminatora w pracach komi-
sji egzaminacyjnej stwierdza przewod-
niczàcy komisji egzaminacyjnej.

8. Cz∏onkowie komisji egzaminacyjnych
sk∏adajà oÊwiadczenia, o których mo-
wa w art. 337 ust. 3, w terminie 7 dni
po up∏ywie terminu do sk∏adania zg∏o-
szenia o dopuszczenie do egzaminu
radcowskiego. 

9. Egzamin radcowski przeprowadza si´
raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Ministra SprawiedliwoÊci w po-
rozumieniu z Krajowà Radà Radców
Prawnych. 

10. W przypadku zaistnienia przeszkody
uniemo˝liwiajàcej przeprowadzenie
egzaminu przez komisj´ egzaminacyj-
nà w terminie, o którym mowa
w ust. 9, Minister SprawiedliwoÊci po
zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych wyznacza dodatkowy
termin przeprowadzenia egzaminu
przez t´ komisj´ egzaminacyjnà. Prze-
wodniczàcy komisji egzaminacyjnej
zawiadamia zdajàcych o dodatkowym
terminie egzaminu listem poleconym
za poÊwiadczeniem odbioru oraz ob-
wieszcza na tablicy og∏oszeƒ w siedzi-
bie wyznaczonej okr´gowej izby rad-
ców prawnych. Przepisy art. 36 ust. 5
i ust. 7—11 stosuje si´ odpowiednio.

11. Przewodniczàcemu i cz∏onkom komisji
egzaminacyjnej przys∏uguje zwrot
kosztów podró˝y i noclegów na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach doty-
czàcych nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowej na obszarze kraju.

12. Przewodniczàcemu i cz∏onkowi komisji
egzaminacyjnej nieb´dàcemu pracow-
nikiem administracji rzàdowej przys∏u-
guje wynagrodzenie za czynnoÊci
zwiàzane z udzia∏em w komisji egzami-
nacyjnej.

13. W∏aÊciwa dla siedziby komisji egzami-
nacyjnej rada okr´gowej izby radców
prawnych zapewnia obs∏ug´ admini-
stracyjnà i technicznà dzia∏alnoÊci ko-
misji egzaminacyjnej, w tym przepro-
wadzanie egzaminu radcowskiego ja-
ko zadanie zlecone z zakresu admini-
stracji rzàdowej.

14. Ze Êrodków przekazanych na zadanie
zlecone, o którym mowa w ust. 13,
w∏aÊciwe rady pokrywajà koszty prze-
prowadzenia egzaminu radcowskiego
oraz wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià
komisji egzaminacyjnej.

15. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià ko-
misji egzaminacyjnej, w tym z przepro-
wadzaniem egzaminu radcowskiego,
oraz wynagrodzenie przewodniczàce-
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go i cz∏onków komisji egzaminacyjnej
pokrywane sà z cz´Êci bud˝etu paƒ-
stwa, która pozostaje w dyspozycji Mi-
nistra SprawiedliwoÊci.

16. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Radców
Prawnych, okreÊli w drodze rozporzà-
dzenia:

1) tryb i termin zg∏aszania kandydatów
na cz∏onków komisji egzaminacyj-
nej oraz powo∏ywania i odwo∏ywa-
nia cz∏onków komisji egzaminacyj-
nej,

2) rodzaj dokumentów, o których mo-
wa w art. 362 ust. 4 pkt 3 i 5—9,

3) wysokoÊç wynagrodzenia przewod-
niczàcego i cz∏onków komisji egza-
minacyjnej, uwzgl´dniajàc liczb´
osób przyst´pujàcych do egzaminu,
zakres i nak∏ad ich pracy w zorgani-
zowaniu i w przebiegu egzaminu
radcowskiego oraz tryb wyp∏acania
tego wynagrodzenia,

4) szczegó∏owy tryb i sposób przepro-
wadzania egzaminu radcowskiego,
w szczególnoÊci:

a) sposób dzia∏ania komisji egzami-
nacyjnej,

b) czas trwania poszczególnych cz´-
Êci egzaminu radcowskiego,

c) sposób zorganizowania obs∏ugi
administracyjnej i technicznej ko-
misji egzaminacyjnej przez okr´-
gowe izby radców prawnych,
w tym przekazywania Êrodków,
sprawowania nadzoru nad ich
wydatkowaniem i rozliczania wy-
datków zwiàzanych z tà obs∏ugà

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawi-
d∏owego, terminowego i efektywnego
przeprowadzenia egzaminu, zapew-
nienia zachowania bezstronnoÊci pra-
cy komisji egzaminacyjnej oraz ko-
niecznoÊç uzyskania informacji nie-
zb´dnych do prawid∏owego przepro-
wadzenia egzaminu radcowskiego.

Art. 362. 1. W terminie do dnia 31 maja ka˝dego
roku Minister SprawiedliwoÊci w poro-
zumieniu z Krajowà Radà Radców
Prawnych zamieszcza w dzienniku
o zasi´gu ogólnopolskim i w Biuletynie
Informacji Publicznej og∏oszenie o eg-
zaminie radcowskim, w którym podaje
w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu radcowskiego,
zwanego dalej „wnioskiem”,

2) w∏aÊciwoÊç miejscowà ka˝dej z ko-
misji egzaminacyjnych i adres jej
siedziby, termin przeprowadzenia
ka˝dej cz´Êci egzaminu radcowskie-
go,

3) wysokoÊç op∏aty za egzamin rad-
cowski.

2. Aplikanci radcowscy sk∏adajà wniosek
do komisji egzaminacyjnej na obsza-
rze w∏aÊciwoÊci rady okr´gowej izby
radców prawnych, w której odbyli
aplikacj´ radcowskà. Osoby uprawnio-
ne do przystàpienia do egzaminu rad-
cowskiego bez odbycia aplikacji sk∏a-
dajà wniosek do komisji egzaminacyj-
nej na obszarze w∏aÊciwoÊci rady okr´-
gowej izby radców prawnych w∏aÊci-
wej ze wzgl´du na ich miejsce za-
mieszkania. Rady okr´gowych izb rad-
ców prawnych, ka˝dego roku, w termi-
nie 7 dni od dnia zakoƒczenia aplikacji,
przekazujà w∏aÊciwej terytorialnie ko-
misji egzaminacyjnej oraz Ministrowi
SprawiedliwoÊci list´ osób, które od-
by∏y aplikacj´ radcowskà. 

3. Osoby, które odby∏y aplikacj´ radcow-
skà, do∏àczajà do wniosku zaÊwiadcze-
nie o odbyciu aplikacji radcowskiej
oraz orygina∏ dowodu uiszczenia op∏a-
ty za egzamin radcowski.

4. Osoby uprawnione do przystàpienia
do egzaminu radcowskiego bez odby-
cia aplikacji do∏àczajà do wniosku od-
powiednio:

1) kwestionariusz osobowy,

2) ˝yciorys,

3) dokument zaÊwiadczajàcy uzyska-
nie stopnia naukowego doktora 
nauk prawnych, 

4) orygina∏ dyplomu ukoƒczenia wy˝-
szych studiów prawniczych w Rze-
czypospolitej Polskiej i uzyskania ty-
tu∏u magistra lub zagranicznych stu-
diów prawniczych uznanych w Rze-
czypospolitej Polskiej albo jego
urz´dowy odpis albo poÊwiadczonà
notarialnie kopi´ orygina∏u lub urz´-
dowego odpisu dyplomu,

5) dokumenty zaÊwiadczajàce co naj-
mniej 5-letni okres zatrudnienia,
o którym mowa w art. 25 ust. 2
pkt 2, na stanowiskach referendarza
sàdowego, starszego referendarza
sàdowego, asystenta s´dziego lub
asystenta prokuratora,

6) dokumenty zaÊwiadczajàce co naj-
mniej 5-letni okres zatrudnienia lub
wykonywania wymagajàcych wie-
dzy prawniczej czynnoÊci bezpo-
Êrednio zwiàzanych ze Êwiadcze-
niem pomocy prawnej przez radc´
prawnego lub adwokata na podsta-
wie umów cywilnoprawnych w kan-
celarii radcy prawnego, spó∏ce cy-
wilnej, jawnej, partnerskiej, koman-
dytowej, o których mowa w art. 8
ust. 1 lub kancelarii adwokackiej, ze-
spole adwokackim, spó∏ce cywilnej,
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jawnej, partnerskiej, komandytowej,
o których mowa w art. 4a ustawy
z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze,

7) dokumenty zaÊwiadczajàce co naj-
mniej 5-letni okres zatrudnienia
w urz´dach organów w∏adzy
publicznej i wykonywania wymaga-
jàcych wiedzy prawniczej czynnoÊci
bezpoÊrednio zwiàzanych ze Êwiad-
czeniem pomocy prawnej na rzecz
tych urz´dów, w tym zaÊwiadczenie
kierownika urz´du,

8) dokumenty zaÊwiadczajàce o zdaniu
egzaminu s´dziowskiego, prokura-
torskiego lub notarialnego,

9) dokumenty potwierdzajàce zatrud-
nienie na stanowisku radcy lub star-
szego radcy Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa,

10) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajo-
wego Rejestru Karnego, opatrzonà
datà nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc
przed z∏o˝eniem wniosku,

11) orygina∏ dowodu uiszczenia op∏aty
za egzamin radcowski,

12) 3 zdj´cia zgodnie z wymaganiami
obowiàzujàcymi przy wydawaniu
dowodów osobistych.

5. Osoby, o których mowa w:

1) ust. 3 — sk∏adajà wniosek najpóê-
niej w terminie 21 dni,

2) ust. 4 — sk∏adajà wniosek najpóê-
niej w terminie 45 dni

— przed dniem rozpocz´cia egzaminu
radcowskiego. Przepisy art. 333

ust. 4—9 stosuje si´ odpowiednio.”;

19) w art. 363:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydat uiszcza op∏at´ za egzamin rad-
cowski, która stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa.”,

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

„1a. W przypadku wydania postanowienia
o pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpozna-
nia, wydania decyzji odmawiajàcej dopusz-
czenia do udzia∏u w egzaminie radcowskim
albo z∏o˝enia nie póêniej ni˝ 14 dni przed
terminem egzaminu radcowskiego pisem-
nego oÊwiadczenia kandydata o odstàpie-
niu od udzia∏u w egzaminie radcowskim,
dwie trzecie uiszczonej op∏aty podlega
zwrotowi na pisemny wniosek kandydata
z∏o˝ony przewodniczàcemu komisji egza-
minacyjnej w terminie 30 dni od dnia z∏o-
˝enia tego wniosku.”;

20) art. 364—369 otrzymujà brzmienie:

„Art. 364. 1. Egzamin radcowski polega na spraw-
dzeniu przygotowania prawniczego

osoby przyst´pujàcej do egzaminu
radcowskiego, zwanej dalej „zdajà-
cym”, do samodzielnego i nale˝ytego
wykonywania zawodu radcy prawne-
go, w tym wiedzy z zakresu prawa
i umiej´tnoÊci jej praktycznego zasto-
sowania z zakresu materialnego i pro-
cesowego prawa karnego, material-
nego i procesowego prawa wykro-
czeƒ, prawa karnego skarbowego,
materialnego i procesowego prawa
cywilnego, prawa rodzinnego i opie-
kuƒczego, prawa gospodarczego,
spó∏ek prawa handlowego, prawa
pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ma-
terialnego i procesowego prawa ad-
ministracyjnego, post´powania sàdo-
woadministracyjnego, prawa Unii Eu-
ropejskiej, prawa konstytucyjnego
oraz prawa o ustroju sàdów i prokura-
tur, samorzàdu radcowskiego i in-
nych organów ochrony prawnej dzia-
∏ajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz warunków wykonywania zawo-
du radcy prawnego i etyki tego za-
wodu. 

2. Egzamin radcowski sk∏ada si´ z pi´ciu
cz´Êci pisemnych.

3. Pierwsza cz´Êç egzaminu radcowskie-
go polega na rozwiàzaniu testu sk∏a-
dajàcego si´ z zestawu 100 pytaƒ za-
wierajàcych po trzy propozycje odpo-
wiedzi, z których tylko jedna jest pra-
wid∏owa, oraz z karty odpowiedzi.
Zdajàcy mo˝e wybraç tylko jednà od-
powiedê, którà zaznacza na karcie od-
powiedzi. Za ka˝dà prawid∏owà odpo-
wiedê zdajàcy uzyskuje 1 punkt.

4. Prawid∏owoÊç odpowiedzi ocenia si´
wed∏ug stanu prawnego obowiàzu-
jàcego w dniu egzaminu radcow-
skiego.

5. Druga cz´Êç egzaminu radcowskiego
polega na rozwiàzaniu zadania z za-
kresu prawa karnego polegajàcego
na przygotowaniu aktu oskar˝enia lub
apelacji, albo w przypadku uznania, i˝
brak jest podstaw do ich wniesienia,
na sporzàdzeniu opinii prawnej
w oparciu o opracowane na potrzeby
egzaminu akta lub przedstawiony
stan faktyczny.

6. Trzecia cz´Êç egzaminu radcowskiego
polega na rozwiàzaniu zadania z za-
kresu prawa cywilnego polegajàcego
na przygotowaniu pozwu lub wnios-
ku albo apelacji, albo w przypadku
uznania, i˝ brak jest podstaw do ich
wniesienia, na sporzàdzeniu opinii
prawnej w oparciu o opracowane na
potrzeby egzaminu akta lub przedsta-
wiony stan faktyczny.

7. Czwarta cz´Êç egzaminu radcowskie-
go polega na rozwiàzaniu zadania
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z zakresu prawa gospodarczego pole-
gajàcego na przygotowaniu umowy
albo pozwu lub wniosku albo apela-
cji, albo w przypadku uznania, i˝ brak
jest podstaw do ich wniesienia, na
sporzàdzeniu opinii prawnej w opar-
ciu o opracowane na potrzeby egza-
minu akta lub przedstawiony stan fak-
tyczny.

8. Piàta cz´Êç egzaminu radcowskiego
polega na rozwiàzaniu zadania z za-
kresu prawa administracyjnego pole-
gajàcego na przygotowaniu skargi do
wojewódzkiego sàdu administracyj-
nego lub skargi kasacyjnej do Naczel-
nego Sàdu Administracyjnego, albo
w przypadku uznania, i˝ brak jest pod-
staw do ich wniesienia, na sporzàdze-
niu opinii prawnej w oparciu o opra-
cowane na potrzeby egzaminu akta
lub przedstawiony stan faktyczny.

9. Egzaminatorzy dokonujà oceny za
cz´Êç pierwszà egzaminu radcowskie-
go przy zastosowaniu nast´pujàcej
skali ocen: 

1) oceny pozytywne:

a) celujàca (6) — 95—100 punktów, 

b) bardzo dobra (5) — 85—94 punk-
tów, 

c) dobra (4) — 75—84 punktów, 

d) dostateczna (3) — 60—74 punk-
tów,

2) ocena negatywna — niedostatecz-
na (2) — 0—59 punktów. 

10. Egzaminatorzy dokonujà oceny za
cz´Êç drugà do piàtej egzaminu rad-
cowskiego przy zastosowaniu nast´-
pujàcej skali ocen: 

1) oceny pozytywne:

a) celujàca (6), 

b) bardzo dobra (5), 

c) dobra (4), 

d) dostateczna (3),

2) ocena negatywna — niedostatecz-
na (2).

11. Podczas egzaminu radcowskiego zda-
jàcy nie mo˝e posiadaç urzàdzeƒ s∏u-
˝àcych do przekazu lub odbioru infor-
macji. 

12. Podczas rozwiàzywania zadaƒ z cz´-
Êci drugiej do piàtej egzaminu rad-
cowskiego zdajàcy mo˝e korzystaç
z tekstów aktów prawnych i komenta-
rzy oraz orzecznictwa.

13. Przepisy art. 338 ust. 1, 2 i 4 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 365. 1. Test z pierwszej cz´Êci egzaminu rad-
cowskiego sprawdzajà niezale˝nie od
siebie dwaj egzaminatorzy wyznaczeni
przez przewodniczàcego komisji egza-
minacyjnej, jeden spoÊród wskaza-
nych przez Ministra SprawiedliwoÊci,
drugi spoÊród wskazanych przez Krajo-
wà Rad´ Radców Prawnych.

2. Oceny rozwiàzania ka˝dego z zadaƒ
z cz´Êci drugiej do piàtej egzaminu
radcowskiego dokonujà niezale˝nie od
siebie dwaj egzaminatorzy z dziedzin
prawa, których dotyczy praca pisem-
na, jeden spoÊród wskazanych przez
Ministra SprawiedliwoÊci, drugi spo-
Êród wskazanych przez Krajowà Rad´
Radców Prawnych, bioràc pod uwag´
w szczególnoÊci zachowanie wymo-
gów formalnych, w∏aÊciwoÊç zastoso-
wanych przepisów prawa i umiej´t-
noÊç ich interpretacji, poprawnoÊç za-
proponowanego przez zdajàcego spo-
sobu rozstrzygni´cia problemu
z uwzgl´dnieniem interesu strony, któ-
rà zgodnie z zadaniem reprezentuje. 

3. Ka˝dy z egzaminatorów sprawdzajà-
cych prac´ pisemnà wystawia ocen´
czàstkowà i sporzàdza pisemne uza-
sadnienie wystawionej oceny czàstko-
wej i przekazuje je niezw∏ocznie prze-
wodniczàcemu komisji egzaminacyj-
nej, który za∏àcza wszystkie uzasadnie-
nia ocen czàstkowych dotyczàce prac
zdajàcego do protoko∏u z przebiegu
egzaminu radcowskiego. 

4. Ostatecznà ocen´ z pracy pisemnej da-
nego zadania z cz´Êci drugiej do piàtej
egzaminu radcowskiego stanowi Êred-
nia ocen czàstkowych przyznanych
przez ka˝dego z egzaminatorów, przy
czym:

1) oceny pozytywne to:

a) celujàca — je˝eli Êrednia arytme-
tyczna wystawionych ocen wy-
nosi od 5,51 do 6,00,

b) bardzo dobra — je˝eli Êrednia
arytmetyczna wystawionych
ocen wynosi od 4,51 do 5,50,

c) dobra — je˝eli Êrednia arytme-
tyczna wystawionych ocen wyno-
si od 3,51 do 4,50,

d) dostateczna — je˝eli Êrednia aryt-
metyczna wystawionych ocen
wynosi od 3,00 do 3,50,

2) ocena negatywna — niedostateczna
— je˝eli Êrednia arytmetyczna wy-
stawionych ocen wynosi poni˝ej
3,00.

5. Je˝eli przynajmniej dwie oceny czàst-
kowe prac pisemnych zdajàcego z za-
daƒ z cz´Êci od drugiej do piàtej sà ne-

www.rc
l.g

ov
.pl



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3598 — Poz. 286 

gatywne, a Êrednia arytmetyczna,
o której mowa w ust. 4, wskazuje na
pozytywnà ostatecznà ocen´ tych
prac, komisja egzaminacyjna:

1) odst´puje od wystawienia ostatecz-
nych ocen z tych prac oraz

2) przekazuje komisji egzaminacyjnej
II stopnia przy Ministrze Sprawiedli-
woÊci, o której mowa w art. 368,
prace pisemne zdajàcego oraz ich
oceny czàstkowe wraz z uzasadnie-
niami, w celu ustalenia ostatecz-
nych ocen tych prac. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5,
komisja egzaminacyjna II stopnia przy
Ministrze SprawiedliwoÊci stosuje od-
powiednio przepisy art. 366 ust. 1 i 2
oraz art. 368 ust. 11. 

Art. 366. 1. Pozytywny wynik z egzaminu radcow-
skiego otrzymuje zdajàcy, który z ka˝-
dej cz´Êci egzaminu radcowskiego
otrzyma∏ ocen´ pozytywnà. 

2. Komisja egzaminacyjna podejmuje
uchwa∏´ o wyniku egzaminu radcow-
skiego wi´kszoÊcià g∏osów w obecno-
Êci wszystkich cz∏onków komisji egza-
minacyjnej. Komisja egzaminacyjna
wydaje zdajàcemu uchwa∏´, a jej odpis
przesy∏a Ministrowi SprawiedliwoÊci,
Prezesowi Krajowej Rady Radców
Prawnych oraz do∏àcza do akt osobo-
wych zdajàcego.

3. Minister SprawiedliwoÊci publikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej
imiona i nazwiska osób, które uzyska∏y
pozytywny wynik z egzaminu radcow-
skiego oraz imiona ich rodziców.

Art. 367. 1. Z przebiegu egzaminu radcowskiego
sporzàdza si´ niezw∏ocznie protokó∏,
który podpisujà cz∏onkowie komisji eg-
zaminacyjnej uczestniczàcy w egzami-
nie radcowskim. Cz∏onkowie komisji
egzaminacyjnej mogà zg∏aszaç uwagi
do protoko∏u.

2. Dokumentacj´ zwiàzanà z przeprowa-
dzeniem egzaminu radcowskiego, po
jego zakoƒczeniu przewodniczàcy ko-
misji egzaminacyjnej przekazuje w∏aÊ-
ciwej radzie okr´gowej izby radców
prawnych, z czego sporzàdza si´ pro-
tokó∏. Kopi´ protoko∏u z przebiegu eg-
zaminu oraz kopi´ protoko∏u z przeka-
zania dokumentacji przewodniczàcy
komisji egzaminacyjnej przekazuje
Ministrowi SprawiedliwoÊci w termi-
nie 7 dni od dnia sporzàdzenia. 

Art. 368. 1. Od uchwa∏y o wyniku egzaminu rad-
cowskiego zdajàcemu przys∏uguje od-
wo∏anie do komisji egzaminacyjnej
II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwo-
Êci w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia uchwa∏y, o której mowa w art. 366

ust. 2.

2. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje,
w drodze zarzàdzenia, komisj´ egzami-
nacyjnà II stopnia przy Ministrze Spra-
wiedliwoÊci, zwanà dalej „komisjà od-
wo∏awczà”, w sk∏adzie 9 cz∏onków.

3. Do sk∏adu komisji odwo∏awczej kandy-
datów na cz∏onków wskazujà:

1) Minister SprawiedliwoÊci —
5 cz∏onków, spoÊród których wyzna-
cza przewodniczàcego,

2) Krajowa Rada Radców Prawnych —
4 cz∏onków

— spoÊród osób, których wiedza i do-
Êwiadczenie dajà r´kojmi´ rzetelnego
rozpoznania odwo∏aƒ.

4. Przewodniczàcemu i cz∏onkom komisji
odwo∏awczej za udzia∏ w jej pracach
przys∏uguje wynagrodzenie.

5. Przepisy art. 335 ust. 5, 7 i 11, art. 336

ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, ust. 3 stosu-
je si´ odpowiednio.

6. W przypadku wygaÊni´cia cz∏onko-
stwa w komisji odwo∏awczej lub od-
wo∏ania cz∏onka z komisji odwo∏aw-
czej, Minister SprawiedliwoÊci nie-
zw∏ocznie powo∏uje nowego cz∏onka
komisji odwo∏awczej. W przypadku
cz∏onka, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
Krajowa Rada Radców Prawnych
w terminie okreÊlonym przez Ministra
SprawiedliwoÊci wskazuje nowego
kandydata na cz∏onka komisji odwo-
∏awczej.

7. Cz∏onek komisji odwo∏awczej podlega
wy∏àczeniu od udzia∏u w post´powa-
niu w sprawie z przyczyn wskazanych
w art. 337 ust. 1. Przepis art. 337 ust. 2
stosuje si´.

8. Cz∏onkowie komisji odwo∏awczej
przed przystàpieniem do rozpatrywa-
nia sprawy sk∏adajà pisemne oÊwiad-
czenia, i˝ nie pozostajà z osobà, której
dotyczy sprawa, w stosunku, o którym
mowa w art. 337 ust. 1.

9. Do zadaƒ komisji odwo∏awczej nale˝y
rozpatrywanie odwo∏aƒ od wyników
egzaminu radcowskiego.

10. Uchwa∏y sà podejmowane wi´kszoÊcià
2/3 g∏osów w obecnoÊci wszystkich
cz∏onków komisji odwo∏awczej.

11. Od uchwa∏y komisji odwo∏awczej s∏u˝y
skarga do sàdu administracyjnego. 

12. Do post´powania przed komisjà odwo-
∏awczà stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego.

13. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà ko-
misji odwo∏awczej zapewnia Minister
SprawiedliwoÊci.
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14. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb i termin zg∏aszania kandydatów
na cz∏onków komisji odwo∏awczej,

2) termin powo∏ania komisji odwo∏aw-
czej,

3) wysokoÊç wynagrodzenia przewod-
niczàcego i cz∏onków komisji odwo-
∏awczej, uwzgl´dniajàc zakres i na-
k∏ad ich pracy oraz tryb jego wyp∏a-
cania,

4) tryb i sposób dzia∏ania komisji od-
wo∏awczej,

5) sposób zapewnienia obs∏ugi admi-
nistracyjno-biurowej komisji odwo-
∏awczej

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawi-
d∏owego i terminowego rozpoznawa-
nia odwo∏aƒ oraz zapewnienia zacho-
wania bezstronnoÊci pracy cz∏onków
komisji odwo∏awczej. 

Art. 369. W przypadku nieuzyskania pozytywnego
wyniku z egzaminu radcowskiego, zdajà-
cy mo˝e przyst´powaç do kolejnych eg-
zaminów radcowskich, z tym ˝e egzamin
ten zdaje w ca∏oÊci.”; 

21) w art. 37:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do skreÊlenia aplikanta radcowskiego z listy
aplikantów radcowskich stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 31 ust. 1, 2 i 3.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Od uchwa∏y Prezydium Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych w sprawie skreÊlenia z listy
aplikantów radcowskich s∏u˝y skarga do sà-
du administracyjnego w terminie 30 dni od
dnia dor´czenia uchwa∏y.”;

22) w art. 60 po pkt 12 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13) wspó∏dzia∏anie z Ministrem SprawiedliwoÊci
w zakresie okreÊlonym w ustawie.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pracowa∏ w charakterze asesora notarialnego
co najmniej 2 lata;”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. § 1. Wymagania, o których mowa
w art. 11 pkt 4—6, nie dotyczà:

1) profesorów i doktorów habilito-
wanych nauk prawnych;

2) osób, które zajmowa∏y stanowis-
ko s´dziego lub prokuratora;

3) osób, które wykonywa∏y zawód
adwokata lub radcy prawnego
przez okres co najmniej 3 lat;

4) osób, które co najmniej 3 lata zaj-
mowa∏y stanowisko radcy lub
starszego radcy Prokuratorii Ge-
neralnej Skarbu Paƒstwa.

§ 2. Do egzaminu notarialnego sk∏adane-
go przed komisjà, o której mowa
w art. 71b § 1 lub 2, bez odbycia apli-
kacji notarialnej mogà przystàpiç:

1) doktorzy nauk prawnych;

2) osoby, które przez okres co naj-
mniej 5 lat w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ 8 lat przed z∏o˝eniem wniosku
o dopuszczenie do egzaminu za-
trudnione by∏y na stanowisku re-
ferendarza sàdowego, starszego
referendarza sàdowego, asysten-
ta s´dziego lub asystenta proku-
ratora; 

3) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów prawniczych przez
okres co najmniej 5 lat w okresie
nie d∏u˝szym ni˝ 10 lat przed z∏o-
˝eniem wniosku o dopuszczenie
do egzaminu wykonywa∏y wyma-
gajàce wiedzy prawniczej czynno-
Êci bezpoÊrednio zwiàzane z czyn-
noÊciami wykonywanymi przez
notariusza w kancelarii notarial-
nej, na podstawie umowy o prac´
lub umowy cywilnoprawnej;

4) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝-
szych studiów prawniczych przez
okres co najmniej 5 lat w okresie
nie d∏u˝szym ni˝ 10 lat przed z∏o-
˝eniem wniosku o dopuszczenie
do egzaminu by∏y zatrudnione
w urz´dach organów w∏adzy pub-
licznej i wykonywa∏y wymagajàce
wiedzy prawniczej czynnoÊci bez-
poÊrednio zwiàzane ze Êwiadcze-
niem pomocy prawnej na rzecz
tych urz´dów; 

5) osoby, które zda∏y egzamin s´-
dziowski, prokuratorski, adwokac-
ki lub radcowski w zakresie,
w którym ustawowo okreÊlony
przedmiot zdanego przez nich eg-
zaminu jest ró˝ny od zakresu pra-
wa okreÊlonego w art. 71b § 4;

6) osoby, które zajmujà stanowisko
radcy lub starszego radcy Proku-
ratorii Generalnej Skarbu Paƒ-
stwa.

§ 3. W przypadku wykonywania pracy
w niepe∏nym wymiarze okresy,
o których mowa w § 2 pkt 2—4, pod-
legajà proporcjonalnemu wyd∏u˝e-
niu.
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§ 4. Osoby, o których mowa w § 2, mu-
szà spe∏niaç wymagania przewidzia-
ne w art. 11 pkt 1—3 i 7.”;

3) w art. 71 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wpis na list´ aplikantów notarialnych nast´-
puje na podstawie uchwa∏y rady izby nota-
rialnej w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce z∏o-
˝enia zg∏oszenia, o którym mowa w art. 71d
§ 2. Uzyskanie przez kandydata pozytywne-
go wyniku z egzaminu wst´pnego uprawnia
go do z∏o˝enia wniosku o wpis na list´ apli-
kantów notarialnych w ciàgu 2 lat od dnia
dor´czenia uchwa∏y ustalajàcej wynik egza-
minu wst´pnego.”;

4) art. 71b otrzymuje brzmienie:

„Art. 71b. § 1. Egzamin wst´pny przeprowadzajà
komisje egzaminacyjne do spraw
aplikacji notarialnej przy Ministrze
SprawiedliwoÊci, powo∏ane w dro-
dze zarzàdzenia, zwane dalej „ko-
misjami kwalifikacyjnymi”. W∏aÊci-
woÊç komisji kwalifikacyjnej obej-
muje obszar w∏aÊciwoÊci jednej lub
kilku izb notarialnych. Siedziba ko-
misji kwalifikacyjnej mieÊci si´
w siedzibie izby notarialnej.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, nie póê-
niej ni˝ 21 dni przed wyznaczonym
terminem egzaminu wst´pnego,
mo˝e powo∏aç na obszarze w∏aÊci-
woÊci izby notarialnej wi´cej ni˝
jednà komisj´ kwalifikacyjnà do
przeprowadzenia egzaminu wst´p-
nego, je˝eli przemawiajà za tym
wzgl´dy organizacyjne, a w szcze-
gólnoÊci du˝a liczba kandydatów
przyst´pujàcych do egzaminu
wst´pnego. Przepisu art. 71f § 5 nie
stosuje si´.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci jest orga-
nem wy˝szego stopnia w stosunku
do komisji kwalifikacyjnej.

§ 4. Egzamin wst´pny polega na spraw-
dzeniu wiedzy kandydata na apli-
kanta notarialnego, zwanego dalej
„kandydatem”, z zakresu: material-
nego i procesowego prawa cywil-
nego, prawa rodzinnego i opiekuƒ-
czego, prawa gospodarczego, spó-
∏ek prawa handlowego, prawa pra-
cy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ma-
terialnego i procesowego prawa
administracyjnego, post´powania
sàdowoadministracyjnego, prawa
Unii Europejskiej, prawa finanso-
wego, prawa prywatnego mi´dzy-
narodowego, prawa konstytucyjne-
go oraz prawa o ustroju sàdów
i prokuratur, samorzàdu notarialne-
go i innych organów ochrony
prawnej dzia∏ajàcych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

§ 5. Egzamin wst´pny na aplikacj´ no-
tarialnà przeprowadza si´ raz w ro-
ku w terminie wyznaczonym przez
Ministra SprawiedliwoÊci. 

§ 6. W przypadku zaistnienia przeszko-
dy uniemo˝liwiajàcej przeprowa-
dzenie egzaminu wst´pnego przez
danà komisj´ kwalifikacyjnà w ter-
minie, o którym mowa w § 5, Mini-
ster SprawiedliwoÊci wyznacza do-
datkowy termin przeprowadzenia
egzaminu wst´pnego przez t´ ko-
misj´ kwalifikacyjnà, o którym
przewodniczàcy komisji kwalifika-
cyjnej zawiadamia kandydatów lis-
tem poleconym za poÊwiadcze-
niem odbioru oraz obwieszcza na
tablicy og∏oszeƒ w siedzibie wyzna-
czonej rady izby notarialnej. Przepi-
sy art. 71c § 5 i § 7—11 stosuje si´
odpowiednio, z wy∏àczeniem termi-
nu, o którym mowa w § 9.”;

5) art. 71c otrzymuje brzmienie:

„Art. 71c. § 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
ka˝dego roku, w drodze zarzàdze-
nia, zespó∏ do przygotowania pytaƒ
testowych na egzamin wst´pny dla
kandydatów, zwany dalej „zespo-
∏em do przygotowania pytaƒ testo-
wych”.

§ 2. W sk∏ad zespo∏u do przygotowania
pytaƒ testowych wchodzi 5 osób,
w tym 3 przedstawicieli Ministra
SprawiedliwoÊci oraz 2 przedstawi-
cieli delegowanych przez Krajowà
Rad´ Notarialnà.

§ 3. Przewodniczàcy zespo∏u do przygo-
towania pytaƒ testowych, wyzna-
czony przez Ministra Sprawiedliwo-
Êci spoÊród jego przedstawicieli,
kieruje pracami zespo∏u do przygo-
towania pytaƒ testowych.

§ 4. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà
zespo∏u do przygotowania pytaƒ
testowych zapewnia Minister Spra-
wiedliwoÊci.

§ 5. Przewodniczàcemu i cz∏onkom ze-
spo∏u do przygotowania pytaƒ tes-
towych przys∏uguje wynagrodze-
nie. 

§ 6. Nie póêniej ni˝ 90 dni przed termi-
nem egzaminu wst´pnego, prze-
wodniczàcy zespo∏u do przygoto-
wania pytaƒ testowych, podaje do
publicznej wiadomoÊci na stronie
internetowej Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, o którym mowa
w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o dost´pie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên.

www.rc
l.g

ov
.pl



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3601 — Poz. 286 

zm.11)), zwanym dalej „Biuletynem
Informacji Publicznej”, ustalony
przez zespó∏ do przygotowania py-
taƒ testowych i zatwierdzony przez
Ministra SprawiedliwoÊci, wykaz
tytu∏ów aktów prawnych, wed∏ug
stanu prawnego obowiàzujàcego
w dniu og∏oszenia, z których wy-
brane stanowià podstaw´ opraco-
wania pytaƒ testowych na egzamin
wst´pny.

§ 7. Zespó∏ do przygotowania pytaƒ te-
stowych sporzàdza zestaw 150 py-
taƒ w formie testu jednokrotnego
wyboru na egzamin wst´pny dla
kandydatów na aplikantów nota-
rialnych wraz z wykazem prawid∏o-
wych odpowiedzi w sposób
uwzgl´dniajàcy koniecznoÊç ich za-
bezpieczenia przed nieuprawnio-
nym ujawnieniem. Zespó∏ do przy-
gotowania pytaƒ testowych zapew-
nia zgodnoÊç wykazu prawid∏o-
wych odpowiedzi z obowiàzujàcym
stanem prawnym.

§ 8. Ka˝da rada izby notarialnej mo˝e
zg∏osiç zespo∏owi do przygotowa-
nia pytaƒ testowych, za poÊrednic-
twem przewodniczàcego zespo∏u
do przygotowania pytaƒ testo-
wych, propozycj´ pytaƒ testowych
wraz z wykazem prawid∏owych od-
powiedzi.

§ 9. Sporzàdzony przez zespó∏ do przy-
gotowania pytaƒ testowych zestaw
pytaƒ testowych oraz wykaz prawi-
d∏owych odpowiedzi, przewodni-
czàcy zespo∏u do przygotowania
pytaƒ testowych przekazuje Mini-
strowi SprawiedliwoÊci nie póêniej
ni˝ 50 dni przed wyznaczonym ter-
minem egzaminu wst´pnego. Mini-
ster SprawiedliwoÊci zapewnia wy-
drukowanie odpowiedniej liczby
egzemplarzy zestawu pytaƒ testo-
wych wraz z kartami odpowiedzi
oraz ich dor´czenie, wraz z wyka-
zem prawid∏owych odpowiedzi
zgodnym z obowiàzujàcym stanem
prawnym na dzieƒ egzaminu, po-
szczególnym komisjom kwalifika-
cyjnym w sposób uwzgl´dniajàcy
koniecznoÊç ich zabezpieczenia
przed nieuprawnionym ujawnie-
niem.

§ 10. Cz∏onkowie zespo∏u do przygoto-
wania pytaƒ testowych sà zobowià-
zani do przedstawienia pisemnego
uzasadnienia prawid∏owych odpo-
wiedzi zg∏oszonych przez nich py-

taƒ testowych, w przypadku zaist-
nienia wàtpliwoÊci dotyczàcych tre-
Êci pytaƒ testowych, a w szczegól-
noÊci w toku procedury odwo∏aw-
czej od uchwa∏y ustalajàcej wynik
egzaminu wst´pnego kandydata.

§ 11. Do wydrukowania i dor´czenia ze-
stawów pytaƒ testowych poszcze-
gólnym komisjom kwalifikacyjnym
nie stosuje si´ przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówieƒ publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póên.
zm.12)), je˝eli wartoÊç zamówienia
jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8 tej ustawy. 

§ 12. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Nota-
rialnej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia: 

1) tryb i sposób dzia∏ania zespo∏u
do przygotowania pytaƒ testo-
wych,

2) tryb i sposób ustalania wykazu
tytu∏ów aktów prawnych, o któ-
rym mowa w § 6,

3) tryb i sposób zg∏aszania propo-
zycji pytaƒ testowych i prawid∏o-
wych odpowiedzi, przygotowa-
nia, przechowywania oraz prze-
kazywania komisjom kwalifika-
cyjnym zestawu pytaƒ testowych
wraz z kartà odpowiedzi i wykazu
prawid∏owych odpowiedzi na eg-
zamin wst´pny, 

4) tryb i sposób zapewnienia zgod-
noÊci wykazu prawid∏owych od-
powiedzi z obowiàzujàcym sta-
nem prawnym, 

5) tryb i sposób zapewnienia obs∏u-
gi administracyjno-biurowej ze-
spo∏u do przygotowania pytaƒ
testowych 

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç pra-
wid∏owego i efektywnego przepro-
wadzenia naboru na aplikacj´,
w szczególnoÊci koniecznoÊç za-
pewnienia zgodnoÊci wykazu tytu-
∏ów aktów prawnych z zakresem
przedmiotowym egzaminu wst´p-
nego oraz koniecznoÊç zabezpiecze-
nia pytaƒ testowych przed ich nie-
uprawnionym ujawnieniem, oraz

6) wysokoÊç wynagrodzenia prze-
wodniczàcego i cz∏onków zespo-
∏u, uwzgl´dniajàc nak∏ad ich pra-
cy i zakres obowiàzków oraz licz-
b´ kandydatów.

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

———————
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101.
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§ 13. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb
i sposób udzielenia zamówienia,
o którym mowa w § 11, zapewnia-
jàc zachowanie uczciwej konkuren-
cji oraz równe traktowanie wyko-
nawców i majàc na uwadze ko-
niecznoÊç zabezpieczenia pytaƒ tes-
towych przed ich nieuprawnionym
ujawnieniem.”; 

6) w art. 71d: 

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. W terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego
roku Minister SprawiedliwoÊci zamieszcza
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim
i Biuletynie Informacji Publicznej og∏osze-
nie o egzaminie wst´pnym, w którym po-
daje w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia zg∏oszenia o przystàpie-
niu do egzaminu wst´pnego na aplika-
cj´ notarialnà, zwanego dalej „zg∏osze-
niem”;

2) adres siedziby komisji;

3) termin przeprowadzenia egzaminu
wst´pnego;

4) wysokoÊç op∏aty za egzamin wst´pny,
o której mowa w art. 71e § 1.

§ 2. Zg∏oszenie, o którym mowa w § 1 pkt 1,
powinno zawieraç:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu
wst´pnego;

2) kwestionariusz osobowy;

3) ˝yciorys;

4) orygina∏ albo urz´dowy odpis dyplomu
albo poÊwiadczonà notarialnie kopi´
orygina∏u lub urz´dowego odpisu dyp-
lomu ukoƒczenia wy˝szych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej i uzyskania tytu∏u magistra lub za-
granicznych studiów prawniczych uzna-
nych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu ma-
gisterskiego;

5) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego
Rejestru Karnego opatrzonà datà nie
wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed z∏o˝e-
niem zg∏oszenia;

6) orygina∏ dowodu uiszczenia op∏aty za
egzamin wst´pny;

7) 3 zdj´cia zgodnie z wymaganiami obo-
wiàzujàcymi przy wydawaniu dowo-
dów osobistych.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Zamiast orygina∏u albo urz´dowego od-
pisu dyplomu albo poÊwiadczonej nota-
rialnie kopii orygina∏u lub urz´dowego
odpisu dyplomu ukoƒczenia wy˝szych
studiów prawniczych w Rzeczypospolitej
Polskiej albo zaÊwiadczenia o zdaniu eg-
zaminu magisterskiego mo˝na równie˝

z∏o˝yç zaÊwiadczenie, z którego wynika,
i˝ kandydat zda∏ wszystkie egzaminy i od-
by∏ praktyki przewidziane w planie wy˝-
szych studiów prawniczych oraz ma wy-
znaczony termin egzaminu magisterskie-
go. Warunkiem dopuszczenia do egzami-
nu wst´pnego takiego kandydata jest z∏o-
˝enie przez niego w siedzibie komisji
kwalifikacyjnej nie póêniej ni˝ 7 dni przed
terminem egzaminu wst´pnego orygina-
∏u albo urz´dowego odpisu dyplomu al-
bo poÊwiadczonej notarialnie kopii orygi-
na∏u lub urz´dowego odpisu dyplomu
lub zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu
magisterskiego.”,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zg∏oszenie powinno byç z∏o˝one przez
kandydata najpóêniej 45 dni przed dniem
rozpocz´cia egzaminu wst´pnego do ko-
misji kwalifikacyjnej. Termin do z∏o˝enia
zg∏oszenia nie podlega przywróceniu.”,

d) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Je˝eli kandydat nie uzupe∏ni braków for-
malnych zg∏oszenia zgodnie z § 4 lub nie
spe∏ni warunku, o którym mowa w ust. 2a,
zg∏oszenie pozostawia si´ bez rozpozna-
nia. O pozostawieniu zg∏oszenia bez roz-
poznania przewodniczàcy komisji kwalifi-
kacyjnej orzeka postanowieniem i zawia-
damia kandydata listem poleconym za po-
Êwiadczeniem odbioru. Na postanowienie
przys∏uguje za˝alenie do Ministra Spra-
wiedliwoÊci. Je˝eli za˝alenie jest uzasad-
nione, przewodniczàcy komisji kwalifika-
cyjnej mo˝e, nie przesy∏ajàc akt Ministro-
wi SprawiedliwoÊci, uchyliç zaskar˝one
postanowienie i spraw´ rozpoznaç na no-
wo.”;

7) w art. 71e:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kandydat uiszcza op∏at´ za egzamin
wst´pny, która stanowi dochód bud˝etu
paƒstwa.”, 

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W przypadku wydania postanowienia
o pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpo-
znania, wydania decyzji odmawiajàcej
dopuszczenia do udzia∏u w egzaminie
wst´pnym albo z∏o˝enia nie póêniej ni˝
14 dni przed terminem egzaminu wst´p-
nego pisemnego oÊwiadczenia kandyda-
ta o odstàpieniu od udzia∏u w egzaminie
wst´pnym, dwie trzecie uiszczonej op∏aty
podlega zwrotowi na pisemny wniosek
kandydata z∏o˝ony przewodniczàcemu
komisji kwalifikacyjnej w terminie 30 dni
od dnia z∏o˝enia tego wniosku.”; 

8) w art. 71f:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza prze-
wodniczàcego komisji kwalifikacyjnej i je-
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go zast´pc´ spoÊród swoich przedstawi-
cieli. Podczas nieobecnoÊci przewodniczà-
cego zast´pca przewodniczàcego jest upo-
wa˝niony do podejmowania jego czynno-
Êci.”,

b) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Komisja kwalifikacyjna czuwa nad prawi-
d∏owym przebiegiem egzaminu wst´p-
nego. Przewodniczàcy komisji kwalifika-
cyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje jà
na zewnàtrz.”,

c) § 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„§ 7. Przewodniczàcemu i cz∏onkom komisji
kwalifikacyjnej przys∏uguje zwrot kosztów
podró˝y i noclegów na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach dotyczàcych nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnio-
nemu w paƒstwowej lub samorzàdowej
jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró-
˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.

§ 8. Przewodniczàcemu i cz∏onkowi komisji
kwalifikacyjnej nieb´dàcemu pracowni-
kiem administracji rzàdowej przys∏uguje
wynagrodzenie za czynnoÊci zwiàzane
z udzia∏em w komisji kwalifikacyjnej.”,

d) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´-
ciu opinii Krajowej Rady Notarialnej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb i termin zg∏aszania kandydatów
na cz∏onków komisji kwalifikacyjnej
oraz powo∏ywania i odwo∏ywania
cz∏onków komisji kwalifikacyjnej;

2) wysokoÊç wynagrodzenia przewodni-
czàcego i cz∏onków komisji kwalifika-
cyjnej, uwzgl´dniajàc liczb´ osób, któ-
re z∏o˝y∏y zg∏oszenie o przystàpieniu
do egzaminu wst´pnego, oraz wnio-
sek o dopuszczenie do egzaminu nota-
rialnego, zakres i nak∏ad ich pracy
w zorganizowaniu i przebiegu egzami-
nu wst´pnego i notarialnego oraz tryb
wyp∏acania tego wynagrodzenia;

3) rodzaj dokumentów, o których mowa
w art. 74a § 4 pkt 4—8;

4) szczegó∏owy tryb i sposób przeprowa-
dzania egzaminu wst´pnego i nota-
rialnego, w szczególnoÊci:

a) sposób dzia∏ania komisji kwalifika-
cyjnej,

b) czas trwania poszczególnych cz´Êci
egzaminu notarialnego,

c) sposób zorganizowania obs∏ugi ad-
ministracyjnej i technicznej komisji
kwalifikacyjnej przez izby notarial-
ne, w tym przekazywania Êrodków,
sprawowania nadzoru nad ich wy-
datkowaniem i rozliczania wydat-
ków zwiàzanych z tà obs∏ugà

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏o-
wego, terminowego i efektywnego prze-

prowadzenia naboru na aplikacj´ i prze-
biegu egzaminu wst´pnego i notarialne-
go, zapewnienia zachowania bezstron-
noÊci pracy komisji kwalifikacyjnej oraz
koniecznoÊç uzyskania informacji nie-
zb´dnych do prawid∏owego przeprowa-
dzenia egzaminu notarialnego.”;

9) w art. 71g uchyla si´ § 6;

10) w art. 71h w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osobà pozostajàcà wobec niego w stosunku
osobistym innego rodzaju, który móg∏by wy-
wo∏ywaç wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci
cz∏onka komisji kwalifikacyjnej.”; 

11) w art. 71i:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. NieobecnoÊç kandydata podczas egzami-
nu wst´pnego oraz stawienie si´ na egza-
min wst´pny po jego rozpocz´ciu, bez
wzgl´du na przyczyn´, uwa˝a si´ za odstà-
pienie od udzia∏u w egzaminie wst´p-
nym.”,

b) po § 3 dodaje si´ § 4—6 w brzmieniu:

„§ 4. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej
wyklucza z egzaminu wst´pnego kandyda-
ta, który podczas egzaminu wst´pnego ko-
rzysta∏ z pomocy innej osoby, pos∏ugiwa∏
si´ niedozwolonymi materia∏ami lub urzà-
dzeniami, pomaga∏ pozosta∏ym kandyda-
tom lub w inny sposób zak∏óca∏ przebieg
egzaminu wst´pnego.

§ 5. Wykluczenie, o którym mowa w § 4, na-
st´puje w drodze postanowienia, na które
nie przys∏uguje za˝alenie.

§ 6. Postanowienie o wykluczeniu stanowi
podstaw´ do wydania przez komisj´ kwa-
lifikacyjnà uchwa∏y o negatywnym wyniku
z egzaminu wst´pnego.”; 

12) w art. 71j:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Egzamin wst´pny polega na rozwiàzaniu
testu sk∏adajàcego si´ z zestawu 150 pytaƒ
zawierajàcych po 3 propozycje odpowie-
dzi, z których tylko jedna jest prawid∏owa,
oraz z karty odpowiedzi. Kandydat mo˝e
wybraç tylko jednà odpowiedê, którà za-
znacza na karcie odpowiedzi. Za ka˝dà
prawid∏owà odpowiedê kandydat uzyskuje
1 punkt.”,

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Prawid∏owoÊç odpowiedzi ocenia si´ we-
d∏ug stanu prawnego, obowiàzujàcego
w dniu egzaminu wst´pnego.”,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Pozytywny wynik z egzaminu wst´pnego
otrzymuje kandydat, który uzyska∏ z testu
co najmniej 100 punktów.”,
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d) po § 5 dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. Dokumentacj´ zwiàzanà z przeprowadze-
niem egzaminu wst´pnego, po jego za-
koƒczeniu, przewodniczàcy komisji kwali-
fikacyjnej przekazuje w∏aÊciwej radzie izby
notarialnej, z czego sporzàdza si´ proto-
kó∏. Kopi´ protoko∏u przewodniczàcy ko-
misji kwalifikacyjnej przekazuje Ministro-
wi SprawiedliwoÊci w terminie 7 dni od
dnia sporzàdzenia.”;

13) art. 71k otrzymuje brzmienie:

„Art. 71k. § 1. Po przeprowadzeniu egzaminu
wst´pnego komisja kwalifikacyjna
ustala wynik kandydata w drodze
uchwa∏y i dor´cza odpis uchwa∏y
kandydatowi i Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci.

§ 2. Przewodniczàcy komisji kwalifika-
cyjnej niezw∏ocznie og∏asza wyniki
egzaminu wst´pnego. 

§ 3. W terminie 14 dni od dnia dor´cze-
nia uchwa∏y komisji kwalifikacyjnej
ustalajàcej wynik egzaminu wst´p-
nego, kandydatowi s∏u˝y odwo∏a-
nie do Ministra SprawiedliwoÊci.
Minister SprawiedliwoÊci rozstrzy-
ga odwo∏anie w formie decyzji ad-
ministracyjnej. 

§ 4. Je˝eli w trakcie ponownego rozpo-
znania sprawy na skutek z∏o˝onego
odwo∏ania od uchwa∏y, o której mo-
wa w § 1, zostanie stwierdzony b∏àd
rachunkowy lub inna oczywista
omy∏ka pisarska zawarta w uchwa-
le komisji kwalifikacyjnej, Minister
SprawiedliwoÊci uchyla uchwa∏´
i przekazuje spraw´ komisji kwalifi-
kacyjnej do ponownego rozpozna-
nia. Przepis ten nie narusza art. 138
§ 2 Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci zawiada-
mia o wynikach egzaminu wst´pne-
go rady izb notarialnych i publikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej
imiona i nazwiska osób, które uzys-
ka∏y pozytywny wynik z egzaminu
oraz imiona ich rodziców.”;

14) w art. 72 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Aplikacja notarialna rozpoczyna si´ 1 stycz-
nia ka˝dego roku, trwa 2 lata i 6 miesi´cy
i polega na zaznajomieniu si´ aplikanta z ca-
∏okszta∏tem pracy notariusza. W ramach
szkolenia aplikant jest obowiàzany do zazna-
jomienia si´ z czynnoÊciami sàdów w spra-
wach cywilnych, gospodarczych i wieczys-
toksi´gowych.”;

15) art. 74 otrzymuje brzmienie:

„Art. 74. § 1. Egzamin notarialny przeprowadzajà
komisje, o których mowa w art. 71b
§ 1 lub § 2. Przepisy art. 71h stosuje
si´ odpowiednio. 

§ 2. Do egzaminu notarialnego mo˝e
przystàpiç osoba, która ukoƒczy∏a
aplikacj´ notarialnà i otrzyma∏a za-
Êwiadczenie o jej odbyciu, oraz oso-
ba, o której mowa w art. 12 § 2. 

§ 3. Egzamin notarialny polega na
sprawdzeniu przygotowania prawni-
czego osoby przyst´pujàcej do egza-
minu notarialnego, zwanej dalej
„zdajàcym”, do samodzielnego i na-
le˝ytego wykonywania zawodu no-
tariusza, w tym wiedzy i umiej´tno-
Êci jej praktycznego zastosowania
z zakresu: materialnego i proceso-
wego prawa cywilnego, prawa ro-
dzinnego i opiekuƒczego, prawa gos-
podarczego, spó∏ek prawa handlo-
wego, prawa pracy i ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, materialnego i proce-
sowego prawa administracyjnego,
prawa finansowego, prawa prywat-
nego mi´dzynarodowego, prawa
Unii Europejskiej, prawa konstytu-
cyjnego, prawa o ustroju sàdów
i prokuratur, samorzàdu notarialne-
go oraz innych organów ochrony
prawnej dzia∏ajàcych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a tak˝e warunków
wykonywania zawodu notariusza
i etyki tego zawodu.

§ 4. Egzamin notarialny sk∏ada si´
z trzech cz´Êci pisemnych. 

§ 5. Egzamin notarialny przeprowadza
si´ raz w roku w terminie wyznaczo-
nym przez Ministra SprawiedliwoÊci. 

§ 6. W przypadku zaistnienia przeszkody
uniemo˝liwiajàcej przeprowadzenie
egzaminu przez komisj´ w terminie,
o którym mowa w § 5, Minister Spra-
wiedliwoÊci wyznacza dodatkowy
termin przeprowadzenia egzaminu
przez t´ komisj´, o którym przewod-
niczàcy komisji zawiadamia zdajà-
cych listem poleconym za poÊwiad-
czeniem odbioru oraz obwieszcza na
tablicy og∏oszeƒ w siedzibie wyzna-
czonej rady izby notarialnej. Przepisy
§ 11 i § 13—17 stosuje si´ odpowied-
nio, z wy∏àczeniem terminu, o któ-
rym mowa w § 16. 

§ 7. Minister SprawiedliwoÊci ka˝dego
roku powo∏uje, w drodze zarzàdze-
nia, zespó∏ do przygotowania zesta-
wu pytaƒ testowych i zadaƒ na egza-
min notarialny, zwany dalej „zespo-
∏em”.

§ 8. W sk∏ad zespo∏u wchodzi 7 osób,
w tym 4 przedstawicieli Ministra
SprawiedliwoÊci oraz 3 przedstawi-
cieli delegowanych przez Krajowà
Rad´ Notarialnà — spoÊród osób,
których wiedza i doÊwiadczenie dajà
r´kojmi´ prawid∏owego przygoto-
wania egzaminu notarialnego.
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§ 9. Pracami zespo∏u kieruje przewodni-
czàcy lub w przypadku jego nie-
obecnoÊci zast´pca, powo∏ani przez
Ministra SprawiedliwoÊci spoÊród
jego przedstawicieli. 

§ 10. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà
zespo∏u zapewnia Minister Spra-
wiedliwoÊci.

§ 11. Przewodniczàcemu i cz∏onkom ze-
spo∏u przys∏uguje wynagrodzenie.

§ 12. Nie póêniej ni˝ 90 dni przed termi-
nem egzaminu przewodniczàcy ze-
spo∏u podaje do publicznej wiado-
moÊci na stronie internetowej Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
ustalony przez zespó∏ wi´kszoÊcià
g∏osów w obecnoÊci wszystkich
cz∏onków zespo∏u i zatwierdzony
przez Ministra SprawiedliwoÊci wy-
kaz tytu∏ów aktów prawnych, wed-
∏ug stanu prawnego obowiàzujàce-
go w dniu og∏oszenia, z których wy-
brane stanowià podstaw´ opraco-
wania pytaƒ testowych na egzamin
notarialny.

§ 13. Na pierwszà cz´Êç egzaminu nota-
rialnego zespó∏ sporzàdza zestaw
100 pytaƒ w formie testu jednokrot-
nego wyboru na egzamin notarial-
ny wraz z wykazem prawid∏owych
odpowiedzi, w sposób uwzgl´dnia-
jàcy koniecznoÊç ich zabezpiecze-
nia przed nieuprawnionym ujaw-
nieniem. Zespó∏ zapewnia zgod-
noÊç wykazu prawid∏owych odpo-
wiedzi z obowiàzujàcym stanem
prawnym.

§ 14. Na drugà i trzecià cz´Êç egzaminu
notarialnego zespó∏ sporzàdza za-
dania.

§ 15. Ostatecznà treÊç testu oraz zadaƒ
ustala zespó∏ wi´kszoÊcià g∏osów
w obecnoÊci wszystkich cz∏onków
zespo∏u.

§ 16. Ustalone przez zespó∏ zestaw pytaƒ
testowych i zadania przewodniczà-
cy zespo∏u przekazuje Ministrowi
SprawiedliwoÊci nie póêniej ni˝
50 dni przed wyznaczonym termi-
nem egzaminu notarialnego. Mini-
ster SprawiedliwoÊci zapewnia wy-
drukowanie odpowiedniej liczby
egzemplarzy testu i zadaƒ oraz ich
dor´czenie poszczególnym komi-
sjom, w sposób uwzgl´dniajàcy ko-
niecznoÊç zabezpieczenia zesta-
wów pytaƒ testowych i zadaƒ przed
ich nieuprawnionym ujawnieniem. 

§ 17. Do wydrukowania i dor´czenia ze-
stawów pytaƒ testowych i zadaƒ
poszczególnym komisjom kwalifi-
kacyjnym nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamówieƒ publicznych, je˝e-
li wartoÊç zamówienia jest mniej-
sza ni˝ kwoty okreÊlone w przepi-
sach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 tej ustawy.

§ 18. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Nota-
rialnej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) tryb i sposób dzia∏ania zespo∏u,

2) tryb i sposób ustalenia wykazu
tytu∏ów aktów prawnych, o któ-
rym mowa w § 12,

3) tryb i sposób zg∏aszania propo-
zycji pytaƒ testowych i prawid∏o-
wych odpowiedzi oraz propozycji
zadaƒ, przygotowania, przecho-
wywania oraz przekazywania ko-
misjom kwalifikacyjnym zestawu
pytaƒ testowych wraz z kartà od-
powiedzi i wykazu prawid∏owych
odpowiedzi oraz zadaƒ na egza-
min notarialny,

4) tryb i sposób zapewnienia zgod-
noÊci wykazu prawid∏owych od-
powiedzi z obowiàzujàcym sta-
nem prawnym,

5) tryb i sposób zapewnienia obs∏u-
gi administracyjno-biurowej ze-
spo∏u 

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç pra-
wid∏owego i efektywnego przepro-
wadzenia egzaminu notarialnego,
w szczególnoÊci koniecznoÊç za-
pewnienia zgodnoÊci wykazu tytu-
∏ów aktów prawnych z zakresem
przedmiotowym egzaminu notarial-
nego oraz koniecznoÊç zabezpiecze-
nia pytaƒ i zadaƒ przed ich nie-
uprawnionym ujawnieniem, oraz 

6) wysokoÊç wynagrodzenia prze-
wodniczàcego i cz∏onków zespo-
∏u, uwzgl´dniajàc nak∏ad ich pra-
cy i zakres obowiàzków oraz licz-
b´ kandydatów.

§ 19. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb
i sposób udzielenia zamówienia,
o którym mowa w § 17, zapewnia-
jàc zachowanie uczciwej konkuren-
cji oraz równe traktowanie wyko-
nawców i majàc na uwadze ko-
niecznoÊç zabezpieczenia zesta-
wów pytaƒ testowych i zadaƒ przed
ich nieuprawnionym ujawnie-
niem.”; 

16) w art. 74a:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W terminie do dnia 31 maja ka˝dego roku
Minister SprawiedliwoÊci zamieszcza
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim
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i w Biuletynie Informacji Publicznej og∏o-
szenie o egzaminie notarialnym, w którym
podaje w szczególnoÊci:

1) termin z∏o˝enia wniosku o dopuszcze-
nie do egzaminu notarialnego, zwane-
go dalej „wnioskiem”;

2) adres siedziby komisji kwalifikacyjnej;

3) termin przeprowadzenia przez komisj´
kwalifikacyjnà ka˝dej cz´Êci egzaminu
notarialnego;

4) wysokoÊç op∏aty za egzamin notarial-
ny.”,

b) § 3—6 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Osoby, które odby∏y aplikacj´ notarialnà,
do∏àczajà do wniosku zaÊwiadczenie o od-
byciu aplikacji notarialnej oraz orygina∏
dowodu uiszczenia op∏aty za egzamin no-
tarialny.

§ 4. Osoby, o których mowa w art. 12 § 2, do-
∏àczajà do wniosku odpowiednio:

1) kwestionariusz osobowy;

2) ˝yciorys;

3) orygina∏ dyplomu ukoƒczenia wy˝szych
studiów prawniczych w Rzeczypospoli-
tej Polskiej i uzyskania tytu∏u magistra
lub zagranicznych studiów prawniczych
uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej
albo jego urz´dowy odpis albo po-
Êwiadczonà notarialnie kopi´ orygina∏u
lub urz´dowego odpisu dyplomu;

4) dokument zaÊwiadczajàcy uzyskanie
stopnia naukowego doktora nauk praw-
nych lub zdanie odpowiednio egzami-
nu: s´dziowskiego, prokuratorskiego,
adwokackiego lub radcowskiego;

5) dokumenty zaÊwiadczajàce co najmniej
5-letni okres zatrudnienia, o którym mo-
wa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach
referendarza sàdowego, starszego refe-
rendarza sàdowego, asystenta s´dziego
lub asystenta prokuratora;

6) dokumenty zaÊwiadczajàce co najmniej
5-letni okres zatrudnienia lub wykony-
wania wymagajàcych wiedzy prawni-
czej czynnoÊci bezpoÊrednio zwiàza-
nych z czynnoÊciami wykonywanymi
przez notariusza na podstawie umów
cywilnoprawnych w kancelarii notarial-
nej;

7) dokumenty zaÊwiadczajàce co najmniej
5-letni okres zatrudnienia w urz´dach
organów w∏adzy publicznej i wykony-
wania wymagajàcych wiedzy prawni-
czej czynnoÊci bezpoÊrednio zwiàza-
nych ze Êwiadczeniem pomocy prawnej
na rzecz tych urz´dów, w tym zaÊwiad-
czenie kierownika urz´du;

8) dokumenty potwierdzajàce zatrudnie-
nie na stanowisku radcy lub starszego
radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu
Paƒstwa;

9) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego
Rejestru Karnego, opatrzonà datà nie
wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed jej z∏o˝e-
niem;

10) orygina∏ dowodu uiszczenia op∏aty za
egzamin notarialny;

11) 3 zdj´cia zgodnie z wymaganiami obo-
wiàzujàcymi przy wydawaniu dowodów
osobistych.

§ 5. Osoby, o których mowa w:

1) § 3 — sk∏adajà wniosek najpóêniej
w terminie 21 dni,

2) § 4 — sk∏adajà wniosek najpóêniej
w terminie 45 dni 

— przed dniem rozpocz´cia egzaminu no-
tarialnego. Przepisy art. 71d § 4—9 stosu-
je si´ odpowiednio.

§ 6. Rady izb notarialnych, ka˝dego roku,
w terminie 7 dni od dnia zakoƒczenia apli-
kacji, przekazujà terytorialnie w∏aÊciwej
komisji kwalifikacyjnej oraz Ministrowi
SprawiedliwoÊci list´ osób, które odby∏y
aplikacj´ notarialnà.”; 

17) w art. 74b:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kandydat uiszcza op∏at´ za egzamin nota-
rialny, która stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa.”,

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W przypadku wydania postanowienia
o pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpo-
znania, wydania decyzji odmawiajàcej
dopuszczenia do udzia∏u w egzaminie
notarialnym albo z∏o˝enia nie póêniej ni˝
14 dni przed terminem egzaminu nota-
rialnego pisemnego oÊwiadczenia kan-
dydata o odstàpieniu od udzia∏u w egza-
minie notarialnym, dwie trzecie uiszczo-
nej op∏aty podlega zwrotowi na pisemny
wniosek kandydata z∏o˝ony przewodni-
czàcemu komisji w terminie 30 dni od
dnia z∏o˝enia tego wniosku.”; 

18) art. 74d—74i otrzymujà brzmienie:

„Art. 74d. § 1. Pierwsza cz´Êç egzaminu notarial-
nego polega na rozwiàzaniu testu
sk∏adajàcego si´ z zestawu 100 py-
taƒ zawierajàcych po 3 propozycje
odpowiedzi, z których tylko jedna
jest prawid∏owa, oraz z karty odpo-
wiedzi. Zdajàcy mo˝e wybraç tylko
jednà odpowiedê, którà zaznacza
na karcie odpowiedzi. Za ka˝dà pra-
wid∏owà odpowiedê zdajàcy uzys-
kuje 1 punkt. 

§ 2. Prawid∏owoÊç odpowiedzi ocenia
si´ wed∏ug stanu prawnego obo-
wiàzujàcego w dniu egzaminu no-
tarialnego.

§ 3. Druga cz´Êç egzaminu notarialne-
go sk∏ada si´ z 2 zadaƒ polegajà-
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cych na opracowaniu projektów ak-
tów notarialnych na podstawie opi-
sanego przypadku (casusu).

§ 4. Trzecia cz´Êç egzaminu notarialne-
go polega na opracowaniu opinii
prawnej na podstawie przedsta-
wionego problemu prawnego. 

§ 5. Cz∏onkowie komisji dokonujà oce-
ny za cz´Êç pierwszà egzaminu no-
tarialnego przy zastosowaniu na-
st´pujàcej skali ocen: 

1) oceny pozytywne:

a) celujàca (6) — 95—100 punk-
tów, 

b) bardzo dobra (5) — 85—94
punktów, 

c) dobra (4) — 75—84 punktów, 

d) dostateczna (3) — 60—74 punk-
tów;

2) ocena negatywna — niedosta-
teczna (2) — 0—59 punktów. 

§ 6. Cz∏onkowie komisji dokonujà oce-
ny za cz´Êç drugà i trzecià egzami-
nu notarialnego przy zastosowaniu
nast´pujàcej skali ocen:

1) oceny pozytywne:

a) celujàca (6), 

b) bardzo dobra (5), 

c) dobra (4), 

d) dostateczna (3);

2) ocena negatywna — niedosta-
teczna (2).

§ 7. Podczas egzaminu notarialnego
zdajàcy nie mo˝e posiadaç urzà-
dzeƒ s∏u˝àcych do przekazu lub od-
bioru informacji. 

§ 8. Podczas rozwiàzywania zadaƒ
z cz´Êci drugiej i trzeciej egzaminu
notarialnego zdajàcy mo˝e korzys-
taç z tekstów aktów prawnych i ko-
mentarzy oraz orzecznictwa. 

§ 9. Przepisy art. 71i § 1, 2 i 4 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 74e. § 1. Test z pierwszej cz´Êci egzaminu
notarialnego sprawdzajà niezale˝-
nie od siebie dwaj cz∏onkowie ko-
misji wyznaczeni przez przewodni-
czàcego komisji.

§ 2. Oceny rozwiàzania ka˝dego z zadaƒ
z cz´Êci drugiej i trzeciej egzaminu
notarialnego dokonujà niezale˝nie
od siebie dwaj cz∏onkowie komisji,
bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci
zachowanie wymogów formal-
nych, w∏aÊciwoÊç zastosowanych
przepisów prawa i umiej´tnoÊç ich

interpretacji, poprawnoÊç zapropo-
nowanego przez zdajàcego sposo-
bu rozstrzygni´cia problemu. 

§ 3. Ka˝dy z cz∏onków komisji spraw-
dzajàcych prac´ pisemnà wystawia
ocen´ czàstkowà i sporzàdza pi-
semne uzasadnienie wystawionej
oceny czàstkowej i przekazuje je
niezw∏ocznie przewodniczàcemu
komisji, który za∏àcza wszystkie
uzasadnienia ocen czàstkowych
dotyczàce prac zdajàcego do proto-
ko∏u z przebiegu egzaminu notarial-
nego. 

§ 4. Ostatecznà ocen´ z pracy pisemnej
z ka˝dego z zadaƒ z cz´Êci drugiej
i trzeciej egzaminu notarialnego
stanowi Êrednia ocen czàstkowych
przyznanych przez ka˝dego cz∏onka
komisji sprawdzajàcego prac´ pi-
semnà, przy czym:

1) oceny pozytywne to:

a) celujàca — je˝eli Êrednia aryt-
metyczna wystawionych ocen
wynosi od 5,51 do 6,00,

b) bardzo dobra — je˝eli Êrednia
arytmetyczna wystawionych
ocen wynosi od 4,51 do 5,50,

c) dobra — je˝eli Êrednia arytme-
tyczna wystawionych ocen
wynosi od 3,51 do 4,50,

d) dostateczna — je˝eli Êrednia
arytmetyczna wystawionych
ocen wynosi od 3,00 do 3,50;

2) ocena negatywna — niedosta-
teczna — je˝eli Êrednia arytme-
tyczna wystawionych ocen wy-
nosi poni˝ej 3,00.

Art. 74f. § 1. Pozytywny wynik z egzaminu nota-
rialnego otrzymuje zdajàcy, który
z ka˝dej cz´Êci egzaminu notarialne-
go otrzyma∏ ocen´ pozytywnà. 

§ 2. Komisja podejmuje uchwa∏´ o wy-
niku egzaminu notarialnego wi´k-
szoÊcià g∏osów obecnych cz∏onków.
Komisja wydaje zdajàcemu uchwa-
∏´, a jej odpis przesy∏a Ministrowi
SprawiedliwoÊci, Prezesowi Krajo-
wej Rady Notarialnej oraz do∏àcza
do akt osobowych zdajàcego.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci publikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej
imiona i nazwiska osób, które uzys-
ka∏y pozytywny wynik z egzaminu,
oraz imiona ich rodziców.

Art. 74g. § 1. Z przebiegu egzaminu notarialnego
sporzàdza si´ niezw∏ocznie proto-
kó∏, który podpisujà cz∏onkowie ko-
misji uczestniczàcy w egzaminie no-
tarialnym. Cz∏onkowie komisji mo-
gà zg∏aszaç uwagi do protoko∏u.
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§ 2. Dokumentacj´ zwiàzanà z przepro-
wadzeniem egzaminu notarialnego,
po jego zakoƒczeniu, przewodniczà-
cy komisji przekazuje w∏aÊciwej ra-
dzie izby notarialnej, z czego spo-
rzàdza si´ protokó∏. Kopi´ protoko∏u
z przebiegu egzaminu oraz kopi´
protoko∏u z przekazania dokumen-
tacji przewodniczàcy komisji prze-
kazuje Ministrowi SprawiedliwoÊci
w terminie 7 dni od dnia sporzàdze-
nia.

Art. 74h. § 1. Od uchwa∏y o wyniku egzaminu no-
tarialnego zdajàcemu przys∏uguje
odwo∏anie do komisji egzaminacyj-
nej II stopnia przy Ministrze Spra-
wiedliwoÊci w terminie 14 dni od
dnia otrzymania uchwa∏y, o której
mowa w art. 74f § 2.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje,
w drodze zarzàdzenia, komisj´ egza-
minacyjnà II stopnia przy Ministrze
SprawiedliwoÊci, zwanà dalej „ko-
misjà odwo∏awczà”, w sk∏adzie
9 cz∏onków.

§ 3. Do sk∏adu komisji odwo∏awczej kan-
dydatów na cz∏onków wskazujà:

1) Minister SprawiedliwoÊci —
5 cz∏onków, spoÊród których wy-
znacza przewodniczàcego,

2) Krajowa Rada Notarialna —
4 cz∏onków

— spoÊród osób, których wiedza
i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ rze-
telnego rozpoznania odwo∏aƒ.

§ 4. Przewodniczàcemu i cz∏onkom ko-
misji odwo∏awczej za udzia∏ w jej
pracach przys∏uguje wynagrodze-
nie.

§ 5. Przepisy art. 71f § 7, § 11, art. 71g
§ 1, § 2 pkt 1, 2, 4, 5 i § 3 stosuje si´
odpowiednio.

§ 6. W przypadku wygaÊni´cia cz∏onko-
stwa w komisji odwo∏awczej lub od-
wo∏ania cz∏onka z komisji odwo∏aw-
czej, Minister SprawiedliwoÊci nie-
zw∏ocznie powo∏uje nowego cz∏on-
ka komisji odwo∏awczej. W przy-
padku cz∏onka, o którym mowa
w § 3 pkt 2, Krajowa Rada Notarial-
na w terminie okreÊlonym przez
Ministra SprawiedliwoÊci wskazuje
nowego kandydata na cz∏onka ko-
misji odwo∏awczej.

§ 7. Cz∏onek komisji odwo∏awczej pod-
lega wy∏àczeniu od udzia∏u w post´-
powaniu w sprawie z przyczyn
wskazanych w art. 71h § 1. Przepis
art. 71h § 2 stosuje si´.

§ 8. Cz∏onkowie komisji odwo∏awczej
przed przystàpieniem do rozpatry-

wania sprawy sk∏adajà pisemne
oÊwiadczenia, i˝ nie pozostajà
z osobà, której dotyczy sprawa,
w stosunku, o którym mowa
w art. 71h § 1.

§ 9. Do zadaƒ komisji odwo∏awczej na-
le˝y rozpatrywanie odwo∏aƒ od
wyników egzaminu notarialnego.

§ 10. Uchwa∏y sà podejmowane wi´k-
szoÊcià 2/3 g∏osów w obecnoÊci
wszystkich cz∏onków komisji od-
wo∏awczej.

§ 11. Od uchwa∏y komisji odwo∏awczej
s∏u˝y skarga do sàdu administra-
cyjnego. 

§ 12. Do post´powania przed komisjà
odwo∏awczà stosuje si´ odpowied-
nio przepisy Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego.

§ 13. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà
komisji odwo∏awczej zapewnia
Minister SprawiedliwoÊci.

§ 14. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb i termin zg∏aszania kandy-
datów na cz∏onków komisji od-
wo∏awczej,

2) termin powo∏ania komisji od-
wo∏awczej,

3) wysokoÊç wynagrodzenia prze-
wodniczàcego i cz∏onków komi-
sji odwo∏awczej, uwzgl´dniajàc
zakres i nak∏ad ich pracy oraz
tryb jego wyp∏acania,

4) tryb i sposób dzia∏ania komisji
odwo∏awczej,

5) sposób zapewnienia obs∏ugi ad-
ministracyjno-biurowej komisji
odwo∏awczej

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç pra-
wid∏owego i terminowego rozpo-
znawania odwo∏aƒ oraz zapewnie-
nia zachowania bezstronnoÊci pra-
cy cz∏onków komisji odwo∏awczej.

Art. 74i. W przypadku nieuzyskania pozytywnego
wyniku z egzaminu notarialnego, zdajàcy
mo˝e przyst´powaç do kolejnych egzami-
nów notarialnych, z tym ˝e egzamin ten
zdaje w ca∏oÊci.”;

19) w art. 76 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Asesorem notarialnym mo˝e byç osoba, któ-
ra zda∏a egzamin notarialny i przedstawi
oÊwiadczenie notariusza o gotowoÊci zawar-
cia z nià umowy o prac´.”; 

20) w art. 78 w pkt 1 w lit. d Êrednik zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) skreÊlenie z listy aplikantów notarialnych;”.
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Art. 4. U˝yte w ustawach, o których mowa
w art. 1—3, w ró˝nej liczbie i przypadku, wyrazy „eg-
zamin konkursowy” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiedniej liczbie i przypadku wyrazami „egzamin
wst´pny”.

Art. 5. U˝yty w art. 75a—75j ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w art. 331—3310, ustawy, o której mowa
w art. 2, oraz w art. 71b—71k ustawy, o której mowa
w art. 3, w ró˝nej liczbie i przypadku, wyraz „komisja”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej liczbie i przy-
padku wyrazami „komisja kwalifikacyjna”.

Art. 6. Post´powania w sprawach wniesionych do
Ministra SprawiedliwoÊci na podstawie art. 46 ust. 2
i art. 68 ust. 6a w zwiàzku z art. 79 ust. 3 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy i niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie
tej ustawy prowadzone sà na dotychczasowych zasa-
dach.

Art. 7. W sprawie o wznowienie post´powania za-
koƒczonego ostatecznà decyzjà Ministra Sprawiedli-
woÊci wydanà na podstawie art. 46 ust. 2 i art. 68
ust. 6a w zwiàzku z art. 79 ust. 3 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, organem w∏aÊciwym jest Prezydium Naczel-
nej Rady Adwokackiej. 

Art. 8. W sprawie o stwierdzenie niewa˝noÊci de-
cyzji Ministra SprawiedliwoÊci wydanej na podstawie
art. 46 ust. 2 i art. 68 ust. 6a w zwiàzku z art. 79 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1, przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, organem w∏aÊciwym jest
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Art. 9. W sprawach, o których mowa w art. 154
i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks po-
st´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z póên. zm.13)), dotyczàcych ostatecznej de-
cyzji Ministra SprawiedliwoÊci wydanej na podstawie
art. 46 ust. 2 i art. 68 ust. 6a w zwiàzku z art. 79 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1, przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy organem w∏aÊciwym jest
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Art. 10. Post´powania w sprawach wniesionych
do Ministra SprawiedliwoÊci na podstawie art. 31
ust. 2a w zwiàzku z art. 37 ust. 3 ustawy, o której mo-
wa w art. 2, przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy i nie-
zakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie tej ustawy prowa-
dzone sà na dotychczasowych zasadach.

Art. 11. Przepisu art. 76b ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, nie stosuje si´ do aplikantów adwo-
kackich, którzy rozpocz´li aplikacj´ przed dniem
10 wrzeÊnia 2005 r. 

Art. 12. Przepisu art. 72a § 1 ustawy, o której mo-
wa w art. 3, nie stosuje si´ do aplikantów notarial-
nych, którzy rozpocz´li aplikacj´ przed dniem 10 wrzeÊ-
nia 2005 r.

Art. 13. Osobom, które rozpocz´∏y aplikacj´ przed
dniem 10 wrzeÊnia 2005 r., przys∏uguje zwrot op∏at
pobranych na podstawie art. 76b ust. 1 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1 oraz art. 72a § 1 ustawy, o której
mowa w art. 3. Op∏aty zwraca organ samorzàdu zawo-
dowego, na rzecz którego zosta∏y wp∏acone, na wnio-
sek uprawnionego, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku.

Art. 14. Aplikacje adwokacka i radcowska rozpo-
cz´te na podstawie przepisów dotychczasowych trwa-
jà trzy lata i szeÊç miesi´cy. 

Art. 15. 1. Okr´gowe rady adwokackie w 2009 r.
przeprowadzajà egzamin adwokacki dla aplikantów
adwokackich, którzy zdali egzamin konkursowy
w dniu 10 grudnia 2005 r. i rozpocz´li aplikacj´ przed
dniem 1 paêdziernika 2006 r.

2. Celem egzaminu adwokackiego jest sprawdze-
nie przygotowania osoby przyst´pujàcej do tego eg-
zaminu do samodzielnego i nale˝ytego wykonywania
zawodu adwokata, w tym wiedzy oraz jej praktyczne-
go zastosowania, w szczególnoÊci z zakresu prawa cy-
wilnego, post´powania cywilnego, rodzinnego i opie-
kuƒczego, karnego, post´powania karnego, karnego
skarbowego, wykroczeƒ, pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, gospodarczego, spó∏ek prawa handlowego, ad-
ministracyjnego, post´powania administracyjnego,
finansowego, konstytucyjnego, europejskiego oraz
ustrojów sàdów, samorzàdu adwokackiego i innych
organów ochrony prawnej dzia∏ajàcych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a tak˝e warunków wykonywania za-
wodu adwokata i etyki tego zawodu.

3. Zasady zdawania egzaminu adwokackiego dla
aplikantów, o których mowa w ust. 1, w szczególnoÊci
zakres egzaminu przy uwzgl´dnieniu ust. 2, sposób
jego przeprowadzenia, sposób oceny oraz sposób
przygotowania pytaƒ i zadaƒ na egzamin, ustali Na-
czelna Rada Adwokacka w drodze uchwa∏y.

4. Udzia∏ w egzaminie adwokackim jest odp∏atny.

5. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie adwokackim jest
wnoszona do w∏aÊciwej okr´gowej rady adwokackiej
i stanowi jej przychód. Okr´gowa rada adwokacka
ustala wysokoÊç op∏aty za egzamin w drodze uchwa∏y. 

6. Okr´gowa rada adwokacka powo∏uje w drodze
uchwa∏y komisj´ egzaminacyjnà do przeprowadzenia
egzaminu adwokackiego, zwanà dalej „komisjà”,
i wyznacza jej przewodniczàcego. W przypadku du˝ej
liczby osób przyst´pujàcych do egzaminu adwokac-
kiego okr´gowa rada adwokacka mo˝e powo∏aç wi´-
cej ni˝ jednà komisj´.

7. W sk∏ad komisji wchodzi przedstawiciel Mini-
stra SprawiedliwoÊci.

8. Za udzia∏ w pracach komisji przys∏uguje wyna-
grodzenie.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dla
przedstawicieli Ministra SprawiedliwoÊci ustala si´
w wysokoÊci miesi´cznego wynagrodzenia zasadni-
czego s´dziego sàdu okr´gowego w pierwszej stawce
awansowej, a koszty wynagrodzenia pokrywane sà
z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, która pozostaje w dyspozy-
cji Ministra SprawiedliwoÊci. 

———————
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.
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10. Okr´gowa rada adwokacka ponosi koszty
zwiàzane z dzia∏aniem komisji oraz zapewnia jej ob-
s∏ug´ administracyjno-technicznà.

Art. 16. 1. Rady okr´gowych izb radców prawnych
w 2009 r. przeprowadzajà egzamin radcowski dla apli-
kantów radcowskich, którzy zdali egzamin konkurso-
wy w dniu 10 grudnia 2005 r. i rozpocz´li aplikacj´
przed dniem 1 paêdziernika 2006 r.

2. Celem egzaminu radcowskiego jest sprawdze-
nie przygotowania osoby przyst´pujàcej do tego egza-
minu do samodzielnego i nale˝ytego wykonywania za-
wodu radcy prawnego, w tym wiedzy oraz jej praktycz-
nego zastosowania, w szczególnoÊci z zakresu prawa
cywilnego, post´powania cywilnego, rodzinnego
i opiekuƒczego, karnego, post´powania karnego, kar-
nego skarbowego, wykroczeƒ, pracy i ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, gospodarczego, spó∏ek prawa handlo-
wego, administracyjnego, post´powania administra-
cyjnego, finansowego, konstytucyjnego, europejskie-
go oraz ustrojów sàdów, samorzàdu radcowskiego
i innych organów ochrony prawnej dzia∏ajàcych
w Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e warunków wyko-
nywania zawodu radcy prawnego i etyki tego zawodu.

3. Zasady zdawania egzaminu radcowskiego dla
aplikantów, o których mowa w ust. 1, w szczególnoÊci
zakres egzaminu przy uwzgl´dnieniu ust. 2, sposób
jego przeprowadzenia, sposób oceny oraz sposób
przygotowania pytaƒ i zadaƒ na egzamin, ustali Krajo-
wa Rada Radców Prawnych w drodze uchwa∏y.

4. Udzia∏ w egzaminie radcowskim jest odp∏atny.

5. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie radcowskim jest
wnoszona do w∏aÊciwej rady okr´gowej izby radców
prawnych i stanowi jej przychód. Rada okr´gowej
izby radców prawnych ustala wysokoÊç op∏aty za eg-
zamin w drodze uchwa∏y. 

6. Rada okr´gowej izby radców prawnych powo∏u-
je w drodze uchwa∏y komisj´ egzaminacyjnà do prze-
prowadzenia egzaminu radcowskiego, zwanà dalej
„komisjà”, i wyznacza jej przewodniczàcego. W przy-
padku du˝ej liczby osób przyst´pujàcych do egzaminu
radcowskiego rada okr´gowej izby radców prawnych
mo˝e powo∏aç wi´cej ni˝ jednà komisj´.

7. W sk∏ad komisji wchodzi przedstawiciel Mini-
stra SprawiedliwoÊci.

8. Za udzia∏ w pracach komisji przys∏uguje wyna-
grodzenie.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dla
przedstawicieli Ministra SprawiedliwoÊci ustala si´
w wysokoÊci miesi´cznego wynagrodzenia zasadni-
czego s´dziego sàdu okr´gowego w pierwszej stawce
awansowej, a koszty wynagrodzenia pokrywane sà
z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, która pozostaje w dyspozy-
cji Ministra SprawiedliwoÊci.

10. Rada okr´gowej izby radców prawnych pono-
si koszty zwiàzane z dzia∏aniem komisji oraz zapewnia
jej obs∏ug´ administracyjno-technicznà.

Art. 17. W roku 2009 Minister SprawiedliwoÊci
mo˝e wyznaczyç dodatkowy termin egzaminu nota-
rialnego dla aplikantów notarialnych, którzy egzamin
konkursowy zdali w dniu 10 grudnia 2005 r. W przy-
padku wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu
notarialnego przepisy ustawy, o której mowa w art. 3
niniejszej ustawy, stosuje si´ z wy∏àczeniem termi-
nów okreÊlonych w art. 74 § 12, § 16 i art. 74a § 1 tej
ustawy.

Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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