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Na podstawie art. 36 ust. 12 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1059, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb i sposób dzia∏ania zespo∏u do przygotowania
zestawu pytaƒ testowych oraz zadaƒ na egzamin
radcowski, zwanego dalej „zespo∏em”;

2) tryb i sposób ustalenia wykazu tytu∏ów aktów
prawnych, o którym mowa w art. 36 ust. 6 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanej
dalej „ustawà”;

3) tryb i sposób zg∏aszania propozycji pytaƒ testo-
wych i prawid∏owych odpowiedzi oraz propozycji
zadaƒ na egzamin radcowski; 

4) tryb i sposób przygotowania, przechowywania
oraz przekazywania komisjom egzaminacyjnym
do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego,
zwanym dalej „komisjami egzaminacyjnymi”, ze-
stawu pytaƒ testowych wraz z kartà odpowiedzi
i wykazu prawid∏owych odpowiedzi oraz zadaƒ na
egzamin radcowski;

5) tryb i sposób zapewnienia zgodnoÊci wykazu pra-
wid∏owych odpowiedzi z obowiàzujàcym stanem
prawnym;

6) tryb i sposób zapewnienia obs∏ugi administracyj-
no-biurowej zespo∏u;

7) wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàcego
i cz∏onków zespo∏u.

§ 2. 1. Prace zespo∏u odbywajà si´ na posiedze-
niach. 

2. Przewodniczàcy zespo∏u lub jego zast´pca do-
konuje podzia∏u prac mi´dzy cz∏onków zespo∏u,
uwzgl´dniajàc ich wiedz´ i doÊwiadczenie, a tak˝e wy-
znacza spoÊród cz∏onków zespo∏u sekretarza, który
sporzàdza protokó∏ z posiedzeƒ zespo∏u. Protokó∏
podpisujà przewodniczàcy zespo∏u lub jego zast´pca
i sekretarz.

§ 3. 1. Ka˝dy cz∏onek zespo∏u zg∏asza przewodni-
czàcemu zespo∏u lub jego zast´pcy, w terminie przez

nich wskazanym, na piÊmie oraz na informatycznym
noÊniku danych, propozycje tytu∏ów aktów prawnych,
które mogà byç umieszczone w wykazie tytu∏ów ak-
tów prawnych, o którym mowa w art. 36 ust. 6 usta-
wy.

2. Wykaz tytu∏ów aktów prawnych ustalony przez
zespó∏ przewodniczàcy zespo∏u lub jego zast´pca
przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedli-
woÊci, nie póêniej ni˝ w terminie 115 dni przed termi-
nem egzaminu radcowskiego.

3. W przypadku gdy Minister SprawiedliwoÊci nie
zatwierdzi przekazanego wykazu tytu∏ów aktów praw-
nych, zg∏aszajàc uwagi, zespó∏ ponownie ustala wy-
kaz tytu∏ów aktów prawnych, uwzgl´dniajàc te uwa-
gi.

4. Wykaz tytu∏ów aktów prawnych przewodniczà-
cy zespo∏u lub jego zast´pca przekazuje do zatwier-
dzenia Ministrowi SprawiedliwoÊci nie póêniej ni˝
100 dni przed terminem egzaminu radcowskiego.

§ 4. 1. Przewodniczàcy zespo∏u lub jego zast´pca,
niezw∏ocznie po podaniu do publicznej wiadomoÊci
wykazu tytu∏ów aktów prawnych, o którym mowa
w art. 36 ust. 6 ustawy, na piÊmie informuje rady okr´-
gowych izb radców prawnych o mo˝liwoÊci zg∏asza-
nia propozycji pytaƒ testowych wraz z wykazem pra-
wid∏owych odpowiedzi oraz propozycji zadaƒ na eg-
zamin radcowski.

2. Propozycje pytaƒ testowych zg∏aszane sà na piÊ-
mie oraz na informatycznym noÊniku danych, w for-
mie pytaƒ testowych zawierajàcych po trzy propozy-
cje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawid∏o-
wa. Do ka˝dego pytania testowego wskazuje si´ pra-
wid∏owà odpowiedê z okreÊleniem jej podstawy
prawnej.

3. Propozycje zadaƒ na egzamin radcowski wraz
ze wskazaniem istotnych zagadnieƒ, których ocena
przez zdajàcego powinna byç uwzgl´dniona w rozwià-
zaniu zadania, zwanym dalej „opisem istotnych za-
gadnieƒ”, zg∏aszane sà na piÊmie oraz na informa-
tycznym noÊniku danych.

4. Propozycje pytaƒ testowych wraz z wykazem
prawid∏owych odpowiedzi oraz zadaƒ wraz z opisem
istotnych zagadnieƒ powinny zostaç zg∏oszone w ter-
minie 21 dni od dnia otrzymania informacji, o której
mowa w ust. 1.

5. Propozycje pytaƒ testowych wraz z wykazem
prawid∏owych odpowiedzi oraz zadaƒ wraz z opisem
istotnych zagadnieƒ, zg∏oszone po up∏ywie terminu
okreÊlonego w ust. 4, mogà pozostaç nierozpoznane
przez zespó∏. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zespo∏u do przygotowania zestawu pytaƒ testowych oraz zadaƒ na egzamin radcowski
oraz wykazu tytu∏ów aktów prawnych 

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577, 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 i Nr 37, poz. 286.
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§ 5. 1. Ka˝dy cz∏onek zespo∏u zg∏asza na piÊmie
propozycje:

1) pytaƒ testowych zawierajàcych po trzy propozycje
odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawid∏owa;
do ka˝dego pytania testowego wskazuje prawid∏o-
wà odpowiedê z okreÊleniem jej podstawy prawnej;

2) zadaƒ na egzamin radcowski z zakresu prawa kar-
nego, cywilnego, gospodarczego i administracyj-
nego wraz z opisem istotnych zagadnieƒ.

2. Cz∏onkowie zespo∏u uzgadniajà wspólnie treÊç
pytaƒ testowych i zadaƒ na egzamin radcowski oraz
opracowujà na potrzeby egzaminu radcowskiego akta
lub opisy stanów faktycznych, b´dàce podstawà za-
daƒ na egzamin radcowski.

3. Po sporzàdzeniu zestawu pytaƒ testowych
w formie testu jednokrotnego wyboru zespó∏ sporzà-
dza wykaz prawid∏owych odpowiedzi.

4. Po sporzàdzeniu zadaƒ na egzamin radcowski
zespó∏ sporzàdza opis istotnych zagadnieƒ.

§ 6. Przewodniczàcy zespo∏u lub jego zast´pca
sprawdza, czy wykaz prawid∏owych odpowiedzi jest
zgodny ze stanem prawnym obowiàzujàcym w dniu eg-
zaminu radcowskiego oraz z wykazem tytu∏ów aktów
prawnych. W przypadku zmiany stanu prawnego ze-
spó∏ sporzàdza nowy wykaz prawid∏owych odpowiedzi.

§ 7. 1. Przewodniczàcy zespo∏u lub jego zast´pca
przekazuje Ministrowi SprawiedliwoÊci zestaw pytaƒ
testowych wraz z wykazem prawid∏owych odpowiedzi
oraz zadania wraz z opisem istotnych zagadnieƒ na piÊ-
mie i na informatycznym noÊniku danych niezw∏ocz-
nie po ich sporzàdzeniu w celu wydrukowania i prze-
kazania poszczególnym komisjom egzaminacyjnym. 

2. Na podstawie zestawu pytaƒ testowych oraz
wykazu prawid∏owych odpowiedzi Minister Sprawie-
dliwoÊci przygotowuje kart´ odpowiedzi, stanowiàcà
formularz, na którym zdajàcy zaznacza udzielone od-
powiedzi.

3. Zestaw pytaƒ testowych wraz z kartà odpowie-
dzi oraz zadania na egzamin radcowski sà drukowane
w iloÊci uwzgl´dniajàcej liczb´ osób dopuszczonych
do egzaminu radcowskiego, zwi´kszonej o 6 egzem-
plarzy dodatkowych dla ka˝dej komisji egzaminacyj-
nej, z których jeden jest przeznaczony dla przewodni-
czàcego komisji egzaminacyjnej lub jego zast´pcy,
i przechowywane w sposób uniemo˝liwiajàcy ich nie-
uprawnione ujawnienie. Wykaz prawid∏owych odpo-
wiedzi jest drukowany i przekazywany w jednym eg-
zemplarzu dla przewodniczàcego komisji egzamina-
cyjnej lub jego zast´pcy, a opis istotnych zagadnieƒ
jest drukowany i przekazywany w dwóch egzempla-
rzach do ka˝dego zadania dla komisji egzaminacyjnej.

4. Je˝eli do egzaminu radcowskiego przed danà
komisjà egzaminacyjnà dopuszczonych zosta∏o mniej
ni˝ 10 osób, liczb´ zestawów pytaƒ testowych oraz za-
daƒ na egzamin radcowski powi´ksza si´ o dwa eg-
zemplarze ponad liczb´ osób dopuszczonych do egza-
minu, a w przypadku gdy do egzaminu przed danà ko-
misjà egzaminacyjnà dopuszczonych zosta∏o co naj-
mniej 10 osób, nie wi´cej jednak ni˝ 30, liczb´ egzem-
plarzy powi´ksza si´ o trzy egzemplarze ponad liczb´
osób dopuszczonych do egzaminu radcowskiego.

§ 8. 1. Zestawy pytaƒ testowych wraz z kartami
odpowiedzi i wykazem prawid∏owych odpowiedzi
oraz zadania na ka˝dà cz´Êç egzaminu radcowskiego
sà przekazywane w formie przesy∏ki przewodniczàce-
mu komisji egzaminacyjnej lub jego zast´pcy i jedne-
mu cz∏onkowi komisji egzaminacyjnej za pokwitowa-
niem odbioru, nie wczeÊniej ni˝ 24 godziny przed roz-
pocz´ciem egzaminu, z zastrze˝eniem, ˝e zestawy py-
taƒ testowych wraz z kartami odpowiedzi i wykazem
prawid∏owych odpowiedzi oraz zadania na ka˝dà
cz´Êç egzaminu radcowskiego sà zapakowane od-
dzielnie i odpowiednio oznakowane, w iloÊci, o której
mowa w § 7.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, odbierajàc
przesy∏ki, sprawdzajà, czy nie zosta∏y one naruszone
w sposób umo˝liwiajàcy dost´p do zestawu pytaƒ te-
stowych i wykazu prawid∏owych odpowiedzi oraz za-
daƒ. Z czynnoÊci tej sporzàdza si´ protokó∏, który pod-
pisujà osoby odbierajàce przesy∏k´.

§ 9. W ramach obs∏ugi administracyjno-biurowej
zespo∏u, Minister SprawiedliwoÊci uzgadnia z prze-
wodniczàcym zespo∏u lub jego zast´pcà terminarz
pracy zespo∏u i zapewnia zespo∏owi miejsce i odpo-
wiednie warunki pracy.

§ 10. 1. Przewodniczàcemu oraz cz∏onkom zespo∏u
przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci:

1) trzyipó∏krotnoÊci przeci´tnego wynagrodzenia
w drugim kwartale roku poprzedniego, og∏aszane-
go w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski” przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.2)) —
dla przewodniczàcego zespo∏u;

2) dwuipó∏krotnoÊci przeci´tnego wynagrodzenia
w drugim kwartale roku poprzedniego, og∏asza-
nego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych —
dla pozosta∏ych cz∏onków zespo∏u.

2. Je˝eli przeci´tne wynagrodzenie, o którym mo-
wa w ust. 1, jest ni˝sze od przeci´tnego wynagrodze-
nia og∏oszonego za II kwarta∏ roku poprzedzajàcego,
przyjmuje si´ podstaw´ ustalenia wynagrodzenia
w dotychczasowej wysokoÊci.

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

Minister SprawiedliwoÊci: w z. K. Kwiatkowski

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192,
poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz
z 2009 r. Nr 8, poz. 38, Nr 42, poz. 338 i Nr 69, poz. 596.
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