
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. 

Poz. 1919 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 17 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości 
do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego 

Na podstawie art. 36
8
 ust. 14 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993 

i 1778) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II 

stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1193) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Przewodniczący komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie: 

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 960 zł, 

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł, 

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł, 

4) za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z poszczególnych części egzaminu radcowskiego 

w przypadku, o którym mowa w art. 36
5
 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w wysokości 

160 zł 

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 12 800 zł. 

2. Członek komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie: 

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł, 

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 160 zł, 

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł, 

4) za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z poszczególnych części egzaminu radcowskiego 

w przypadku, o którym mowa w art. 36
5
 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w wysokości 

160 zł 

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 9600 zł.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk 




