
     
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2020 r. 

Poz. 1376 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej 
oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego 

Na podstawie art. 335 ust. 12 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do 
spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1898) w § 5: 

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna, o której mowa w art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o radcach prawnych, została powołana: 
1) nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego 

ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, wy-
płacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 
1600 zł, a wysokość miesięcznego ryczałtu wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu 
wstępnego – 3200 zł; 

2) nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla przewodni-
czącego komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, wypłacanego jednorazowo 
za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 3200 zł.”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłosze-

nie mniej niż 50 osób: 
1) wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 

i ust. 1a pkt 2, wynosi 1920 zł; 
2) wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, 

wypłacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 
960 zł, a wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego – 1920 zł.”; 

3) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna, o której mowa w art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o radcach prawnych, została powołana: 
1) nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego 

ryczałtu dla członka komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, który został 
wyznaczony na zastępcę przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc 
przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 1200 zł, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obsza-
rze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu 
wynosi 720 zł; 
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2) nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla członka 
komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, który został wyznaczony na zastęp-
cę przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzami-
nu wstępnego, wynosi 800 zł, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji 
kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 480 zł.”; 

4) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. W przypadku odwołania dotychczasowego członka albo wygaśnięcia członkostwa i powołania nowego 

przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej albo zastępcy przewodniczącego, niebędącego pracownikiem administra-
cji rządowej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 3a, przysługuje 
w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.”. 

§ 2. Przepisy § 5 ust. 1a, ust. 2, ust. 3a i ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 
rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzeń przewodniczących komisji kwalifikacyjnych i ich zastępców powołanych po 
dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 
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