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748
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej
oraz przeprowadzania egzaminu wst´pnego
Na podstawie art. 75e ust. 12 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 123, poz. 1058, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb i termin zg∏aszania kandydatów na cz∏onków
komisji kwalifikacyjnej oraz powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków komisji kwalifikacyjnej;
2) wysokoÊç oraz tryb wyp∏acania wynagrodzenia
przewodniczàcego i cz∏onków komisji kwalifikacyjnej;
3) szczegó∏owy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wst´pnego, w tym:
a) sposób dzia∏ania komisji kwalifikacyjnej,
b) sposób zorganizowania obs∏ugi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej przez
okr´gowe rady adwokackie, w tym przekazywania Êrodków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków zwiàzanych z tà obs∏ugà.
Rozdzia∏ 2
Tryb i termin zg∏aszania kandydatów na cz∏onków
komisji kwalifikacyjnej, powo∏ywania i odwo∏ywania
cz∏onków komisji kwalifikacyjnej
oraz wysokoÊç ich wynagrodzenia
§ 2. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje cz∏onków
komisji kwalifikacyjnej w terminie do dnia 1 kwietnia.
§ 3. 1. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zwróciç si´
do prezesów sàdów apelacyjnych o wskazanie, w terminie do dnia 15 lutego, kandydatów na cz∏onków komisji kwalifikacyjnej — spoÊród s´dziów orzekajàcych
w sàdach apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych na
obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu apelacyjnego oraz s´dziów w stanie spoczynku z tego samego obszaru,
spoÊród których Minister SprawiedliwoÊci mo˝e powo∏aç swoich przedstawicieli.
2. Naczelna Rada Adwokacka zg∏asza swoich
przedstawicieli w terminie okreÊlonym w ust. 1.
3. Minister SprawiedliwoÊci zwraca si´ do dziekanów wydzia∏ów prawa w szko∏ach wy˝szych w Rze———————
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 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.

czypospolitej Polskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii
Nauk o wskazanie, w terminie okreÊlonym w ust. 1,
osób b´dàcych pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi i posiadajàcych co
najmniej stopieƒ naukowy doktora habilitowanego
z zakresu nauk prawnych, jako kandydatów na cz∏onków komisji kwalifikacyjnej.
4. Minister SprawiedliwoÊci zwraca si´ do prokuratorów apelacyjnych o wskazanie, w terminie okreÊlonym w ust. 1, kandydatów na cz∏onków komisji kwalifikacyjnej spoÊród prokuratorów prokuratury apelacyjnej lub podleg∏ych prokuratur okr´gowych oraz
prokuratorów w stanie spoczynku, powo∏anych co
najmniej na stanowisko prokuratora prokuratury
okr´gowej.
5. Do zg∏oszenia kandydatów na cz∏onków komisji
kwalifikacyjnej do∏àcza si´ formularz, którego wzór
stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 4. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje cz∏onka
komisji kwalifikacyjnej niezw∏ocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przes∏anek wskazanych
w art. 75f ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze.
§ 5. 1. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej nieb´dàcy pracownikiem administracji rzàdowej z tytu∏u
ka˝dorazowego przeprowadzenia egzaminu wst´pnego otrzymuje wynagrodzenie w ∏àcznej wysokoÊci:
1) przeci´tnego wynagrodzenia w drugim kwartale
roku poprzedniego, og∏aszanego 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 (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353, z póên. zm.2)), zwanego dalej
„przeci´tnym wynagrodzeniem”, wyp∏acanego
ka˝dorazowo przez 2 miesiàce poczàwszy od miesiàca poprzedzajàcego miesiàc przeprowadzenia
egzaminu wst´pnego;
2) 1 % przeci´tnego wynagrodzenia za ka˝dego zdajàcego, nie mniejszej ni˝ jednokrotnoÊç przeci´tnego wynagrodzenia i nie wi´kszej ni˝ dwukrotnoÊç przeci´tnego wynagrodzenia.
2. W przypadku gdy do egzaminu wst´pnego na
obszarze w∏aÊciwoÊci komisji kwalifikacyjnej z∏o˝y
zg∏oszenie mniej ni˝ 10 osób, wysokoÊç wynagrodze———————
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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nia przewodniczàcego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 60 % przeci´tnego
wynagrodzenia wyp∏acanego ka˝dorazowo przez
2 miesiàce poczàwszy od miesiàca poprzedzajàcego
miesiàc przeprowadzenia egzaminu wst´pnego.
3. Cz∏onek komisji kwalifikacyjnej nieb´dàcy pracownikiem administracji rzàdowej, który zosta∏ wyznaczony przez Ministra SprawiedliwoÊci na zast´pc´
przewodniczàcego komisji kwalifikacyjnej, z tytu∏u
ka˝dorazowego przeprowadzenia egzaminu wst´pnego otrzymuje wynagrodzenie w ∏àcznej wysokoÊci:
1) 50 % przeci´tnego wynagrodzenia, wyp∏acanego
jednorazowo w miesiàcu przeprowadzenia egzaminu wst´pnego, a w przypadku gdy do egzaminu
wst´pnego na obszarze w∏aÊciwoÊci komisji kwalifikacyjnej z∏o˝y zg∏oszenie mniej ni˝ 10 osób,
30 % przeci´tnego wynagrodzenia;
2) 1 % przeci´tnego wynagrodzenia za ka˝dego zdajàcego, nie mniejszej ni˝ jednokrotnoÊç przeci´tnego wynagrodzenia i nie wi´kszej ni˝ dwukrotnoÊç przeci´tnego wynagrodzenia.
4. Cz∏onkowie komisji kwalifikacyjnej nieb´dàcy
pracownikami administracji rzàdowej z tytu∏u ka˝dorazowego przeprowadzenia egzaminu wst´pnego
otrzymujà wynagrodzenie w wysokoÊci 1 % przeci´tnego wynagrodzenia za ka˝dego zdajàcego, nie
mniejszej ni˝ jednokrotnoÊç przeci´tnego wynagrodzenia i nie wi´kszej ni˝ dwukrotnoÊç przeci´tnego
wynagrodzenia.
5. Je˝eli przeci´tne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest ni˝sze od przeci´tnego wynagrodzenia og∏oszonego za drugi kwarta∏ roku poprzedzajàcego, przyjmuje si´ podstaw´ ustalenia wynagrodzeƒ, o których mowa w ust. 1—4, w dotychczasowej wysokoÊci.
6. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1—4,
wyp∏aca si´ po przeprowadzeniu egzaminu wst´pnego, na pisemny wniosek przewodniczàcego komisji
kwalifikacyjnej lub jego zast´pcy do∏àczony do protoko∏u z przebiegu egzaminu wst´pnego.
Rozdzia∏ 3
Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wst´pnego
§ 6. 1. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej lub
jego zast´pca wyznacza miejsce przeprowadzenia egzaminu wst´pnego oraz godziny rejestracji kandydatów na aplikantów adwokackich, zwanych dalej „kandydatami”.
2. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej lub jego
zast´pca podczas egzaminu wst´pnego mo˝e wydawaç zarzàdzenia o charakterze porzàdkowym lub organizacyjnym.
§ 7. 1. Egzamin wst´pny przeprowadza si´ w wydzielonej sali, w warunkach zapewniajàcych kandydatom samodzielnà prac´.
2. Przed wejÊciem na sal´ kandydat okazuje dokument zawierajàcy zdj´cie, potwierdzajàcy jego to˝samoÊç.
§ 8. 1. Egzamin wst´pny rozpoczyna si´ w dniu
i o godzinie wyznaczonych przez Ministra SprawiedliwoÊci.
2. Z chwilà rozpocz´cia egzaminu wst´pnego nast´puje otwarcie przesy∏ki zawierajàcej zestawy pytaƒ
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testowych i karty odpowiedzi dla kandydatów oraz zestaw pytaƒ testowych i wykaz prawid∏owych odpowiedzi dla przewodniczàcego komisji kwalifikacyjnej
lub jego zast´pcy, z zastrze˝eniem ust. 5.
3. Przed otwarciem przesy∏ki przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej lub jego zast´pca sprawdza, czy
przesy∏ka nie zosta∏a uszkodzona w sposób umo˝liwiajàcy dost´p do zestawów pytaƒ testowych i wykazu prawid∏owych odpowiedzi.
4. Otwarcie przesy∏ki, o której mowa w ust. 2, nast´puje w obecnoÊci kandydatów, z wyjàtkiem otwarcia koperty zawierajàcej wykaz prawid∏owych odpowiedzi przeznaczonej dla przewodniczàcego komisji
kwalifikacyjnej lub jego zast´pcy, które nast´puje po
zakoƒczeniu egzaminu wst´pnego i opuszczeniu sali
przez wszystkich kandydatów.
5. Zestaw pytaƒ testowych przeznaczony dla przewodniczàcego komisji kwalifikacyjnej lub jego zast´pcy otwiera si´ w trakcie egzaminu wst´pnego jedynie
w uzasadnionych przypadkach.
6. Z czynnoÊci, o których mowa w ust. 4 i 5, sporzàdza si´ protoko∏y podpisane przez wszystkich
cz∏onków komisji kwalifikacyjnej obecnych podczas
egzaminu wst´pnego.
§ 9. 1. Egzamin wst´pny trwa 150 minut, liczonych
od wskazanego przez przewodniczàcego komisji kwalifikacyjnej lub jego zast´pc´ momentu przystàpienia
do rozwiàzywania zestawu pytaƒ testowych. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej lub jego zast´pca
odnotowujà w protokole liczb´ niewykorzystanych zestawów pytaƒ testowych wraz z kartami odpowiedzi.
2. Przed rozpocz´ciem egzaminu wst´pnego przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej lub jego zast´pca
informuje kandydatów o:
1) sposobie przeprowadzenia egzaminu wst´pnego;
2) przepisach porzàdkowych obowiàzujàcych w trakcie przeprowadzania egzaminu wst´pnego;
3) zasadach udzielania odpowiedzi na kartach odpowiedzi;
4) sposobie og∏oszenia wyników egzaminu wst´pnego oraz o sposobie dor´czania uchwa∏ komisji
kwalifikacyjnej ustalajàcych wyniki egzaminu
wst´pnego.
§ 10. 1. Zestawy pytaƒ testowych i karty odpowiedzi oznacza si´ indywidualnym kodem.
2. Ka˝dy kandydat otrzymuje przed rozpocz´ciem
egzaminu wst´pnego wraz z zestawem pytaƒ testowych i kartà odpowiedzi wylosowanà przez siebie kopert´, na której widnieje numer kodu, przygotowanà
przez komisj´ kwalifikacyjnà. Numer kodu kandydat
wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie
zestawu pytaƒ testowych i na ka˝dej stronie karty odpowiedzi. W kopercie umieszczona jest czysta kartka,
na której kandydat zapisuje swoje imi´ i nazwisko,
a nast´pnie umieszcza jà z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje cz∏onkowi komisji kwalifikacyjnej przed
przystàpieniem do rozwiàzywania zestawu pytaƒ testowych.
3. Karta odpowiedzi bez prawid∏owo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji kwalifikacyjnej.
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4. Zestawy pytaƒ testowych wraz z kartami odpowiedzi sà rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich
kart odpowiedzi, a nast´pnie do∏àcza si´ je do akt osobowych kandydatów.
§ 11. 1. Wybór odpowiedzi polega na zakreÊleniu
na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C).
2. Zmiana zakreÊlonej odpowiedzi jest niedozwolona.
§ 12. Wy∏àcznà podstaw´ ustalenia wyniku kandydata stanowià odpowiedzi zakreÊlone na karcie odpowiedzi.
§ 13. 1. W trakcie egzaminu wst´pnego kandydat
mo˝e opuÊciç sal´ jedynie w wyjàtkowej sytuacji, po
uzyskaniu zgody przewodniczàcego komisji kwalifikacyjnej lub jego zast´pcy, pod nadzorem cz∏onka komisji kwalifikacyjnej wskazanego przez przewodniczàcego komisji kwalifikacyjnej lub jego zast´pc´.
2. Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje
zestaw pytaƒ testowych wraz z kartà odpowiedzi przewodniczàcemu komisji kwalifikacyjnej lub jego zast´pcy.
3. Godzina wyjÊcia i powrotu na sal´ zostaje odnotowana na egzemplarzu testu kandydata przez cz∏onka komisji kwalifikacyjnej.
§ 14. W przypadku wykluczenia kandydata z egzaminu wst´pnego zostaje to odnotowane w protokole
z przebiegu egzaminu wst´pnego oraz na egzemplarzu zestawu pytaƒ testowych i karcie odpowiedzi kandydata.
§ 15. 1. Po up∏ywie czasu wskazanego w § 9 ust. 1
cz∏onkowie komisji kwalifikacyjnej zbierajà zestawy
pytaƒ testowych wraz z kartami odpowiedzi.
2. W momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru zestawu pytaƒ testowych
wraz z kartà odpowiedzi.
3. Z czynnoÊci odbioru zestawu pytaƒ testowych
wraz z kartà odpowiedzi sporzàdza si´ protokó∏, który
zawiera w szczególnoÊci godzin´ odbioru zestawu pytaƒ testowych wraz z kartà odpowiedzi dla danego numeru kodu i podpis cz∏onka komisji kwalifikacyjnej
odbierajàcego zestaw pytaƒ testowych wraz z kartà
odpowiedzi.
§ 16. Po zakoƒczeniu egzaminu wst´pnego niewykorzystane zestawy pytaƒ testowych wraz z kartami
odpowiedzi zwraca si´ do Ministra SprawiedliwoÊci
w stanie nienaruszonym. Protokó∏ z tej czynnoÊci podpisujà przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej lub jego zast´pca i cz∏onkowie komisji kwalifikacyjnej.
Rozdzia∏ 4
Obs∏uga administracyjna i techniczna komisji
kwalifikacyjnej, przekazywanie Êrodków na obs∏ug´
oraz rozliczanie wydatków zwiàzanych z tà obs∏ugà
§ 17. 1. Siedzibà komisji kwalifikacyjnej jest siedziba w∏aÊciwej okr´gowej rady adwokackiej, zwanej dalej „radà”.
2. W przypadku gdy w∏aÊciwoÊç komisji kwalifikacyjnej obejmuje obszar w∏aÊciwoÊci kilku okr´gowych
rad adwokackich, w zarzàdzeniu o powo∏aniu komisji
kwalifikacyjnej Minister SprawiedliwoÊci wskazuje jej
siedzib´.
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§ 18. W ramach obs∏ugi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej w∏aÊciwa rada:
1) zapewnia obs∏ug´ organizacyjnà i administracyjno-biurowà;
2) zapewnia warunki umo˝liwiajàce w∏aÊciwe przeprowadzenie egzaminu wst´pnego i pracy komisji
kwalifikacyjnej;
3) przygotowuje dokumentacj´ do przeprowadzenia
egzaminu wst´pnego;
4) pomaga komisji kwalifikacyjnej przy sporzàdzaniu
dokumentacji z egzaminu wst´pnego;
5) zapewnia przechowywanie dokumentacji zwiàzanej z przeprowadzeniem egzaminu wst´pnego.
§ 19. 1. W∏aÊciwa rada nie póêniej ni˝ na 35 dni
przed wyznaczonym terminem egzaminu wst´pnego
przygotowuje i przedk∏ada Ministrowi SprawiedliwoÊci wst´pny preliminarz, zawierajàcy okreÊlone przez
Ministra SprawiedliwoÊci pozycje wydatków zwiàzanych z obs∏ugà administracyjnà i technicznà komisji
kwalifikacyjnej, zwany dalej „preliminarzem”, w celu
zatwierdzenia.
2. Przy zatwierdzaniu preliminarza Minister SprawiedliwoÊci, majàc na wzgl´dzie zasad´ racjonalnoÊci
i celowoÊci wydatków, mo˝e dokonaç korekty planowanych wydatków.
§ 20. 1. Ârodki na obs∏ug´ administracyjnà i technicznà komisji kwalifikacyjnej przekazywane sà na rachunek w∏aÊciwej rady z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci,
której dysponentem jest Minister SprawiedliwoÊci,
w wysokoÊci i w terminach okreÊlonych w zatwierdzonym preliminarzu wydatków.
2. W∏aÊciwa rada przekazuje nie póêniej ni˝ w terminie 35 dni od zakoƒczenia egzaminu wst´pnego
sprawozdanie finansowe z wykazem poniesionych
wydatków na obs∏ug´ administracyjnà i technicznà
komisji kwalifikacyjnej oraz wystawia not´ ksi´gowà
na Ministerstwo SprawiedliwoÊci na kwot´ poniesionych kosztów, nie wy˝szych ni˝ wysokoÊç zatwierdzonego preliminarza.
§ 21. 1. Minister SprawiedliwoÊci dokonuje ostatecznego rozliczenia wydatków zwiàzanych z obs∏ugà
administracyjnà i technicznà komisji kwalifikacyjnej
w terminie 2 miesi´cy od dnia zakoƒczenia egzaminu
wst´pnego, majàc na wzgl´dzie zasad´ racjonalnoÊci
i celowoÊci wydatków, na podstawie sprawozdania finansowego w∏aÊciwej rady, opartego na zatwierdzonym przez Ministra SprawiedliwoÊci preliminarzu.
2. Wydatki uj´te w sprawozdaniu finansowym nale˝y udokumentowaç odpowiednio kopiami rachunków, faktur lub innymi dokumentami finansowymi,
potwierdzonymi za zgodnoÊç z orygina∏em przez dziekana lub wicedziekana w∏aÊciwej rady.
Rozdzia∏ 5
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 22. Terminy, o których mowa w § 2 i § 3
ust. 1—4, nie majà zastosowania w 2009 r.
§ 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: A. Czuma
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 9 czerwca 2009 r. (poz. 748)

WZÓR
FORMULARZ ZG¸OSZENIA KANDYDATA NA CZ¸ONKA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
DO SPRAW APLIKACJI ADWOKACKIEJ

Nazwisko ...................................................... Imiona .....................................................................................................
Data urodzenia ...............................................................................................................................................................
Stanowisko s∏u˝bowe ....................................................................................................................................................
Stopieƒ lub tytu∏ naukowy .............................................................................................................................................
Miejsce zatrudnienia ......................................................................................................................................................
DoÊwiadczenie zawodowe:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
OÊwiadczenie, ˝e nie jest adwokatem* ........................................................................................................................
DoÊwiadczenie w pracy dydaktycznej:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Dorobek naukowy:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji
..........................................................................................................................................................................................
Numer telefonu ..............................................................................................................................................................
e-mail ..............................................................................................................................................................................
Wyra˝am zgod´ na powo∏anie do komisji kwalifikacyjnej**
..........................................................................................................................................................................................

..............................................................................
(podpis kandydata na cz∏onka komisji kwalifikacyjnej)

*
**

Dotyczy tylko osób b´dàcych pracownikiem naukowym, naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym.
Dotyczy tylko s´dziów.

