
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. 

Poz. 1913 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 14 listopada 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego 

Na podstawie art. 149a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 133, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na 

stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. poz. 331) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku 

z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego 

albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;”; 

2) w § 7: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, 

prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykro-

czeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego 

skarbowego; 

2) trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem 

– po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postę-

powania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego 

wykonawczego.”, 

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Konkurs trwa 150 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodziel-

ną pracę, w obecności wszystkich członków komisji.”; 

3) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Do zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy  

uzyskali co najmniej 46 punktów z części testowej konkursu oraz co najmniej 12 punktów za rozwiązania kazusów.”. 

§ 2. Do konkursów na stanowisko referendarza sądowego ogłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w ży-

cie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418, 

1595 i 1781 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 633, 960 i 1579. 




