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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 12 lipca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.

Na podstawie art. 71 § 4 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178,

z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 94, poz. 1037, Nr 116,
poz. 1216 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63,
poz. 635) zarzàdza si´, co nast´puje:
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§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb prze-
prowadzenia konkursu dla kandydatów na aplikantów
notarialnych, a w szczególnoÊci termin ukazania si´
w prasie og∏oszenia o przeprowadzeniu konkursu, za-
wartoÊç og∏oszenia, termin sk∏adania zg∏oszeƒ, sk∏ad
i zadania komisji konkursowej, etapy konkursu oraz
szczegó∏owe zasady oceniania kandydatów.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo
o notariacie,

2) konkurs — konkurs dla kandydatów na aplikacj´ no-
tarialnà,

3) komisja — komisj´ konkursowà powo∏anà do prze-
prowadzenia konkursu dla kandydatów na aplika-
cj´ notarialnà,

4) rada — rad´ w∏aÊciwej izby notarialnej,

5) prezes — prezesa rady w∏aÊciwej izby notarialnej,

6) aplikacja — aplikacj´ notarialnà.

§ 3. 1. Rada przeprowadza konkurs dla kandydatów
na aplikantów notarialnych, których liczba corocznie
ustalona jest przez walne zgromadzenie w∏aÊciwej izby
notarialnej.

2. Rada w terminie do dnia 31 maja ka˝dego roku
zamieszcza w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim oraz
w swojej siedzibie og∏oszenie o konkursie.

3. Prezes rady niezw∏ocznie przesy∏a Ministrowi
SprawiedliwoÊci tekst og∏oszenia ze wskazaniem miej-
sca i daty jego publikacji.

§ 4. 1. Og∏oszenie o konkursie powinno zawieraç:

1) termin sk∏adania zg∏oszeƒ,

2) informacj´ o liczbie miejsc na aplikacji we w∏aÊci-
wej izbie notarialnej,

3) informacj´ o kwalifikacjach wymaganych od kan-
dydatów, o których mowa w art. 11 pkt 1—3 usta-
wy,

4) treÊç zg∏oszenia,

5) zakres materia∏u obowiàzujàcego na konkursie,

6) wysokoÊç op∏aty konkursowej.

2. Wzór og∏oszenia o konkursie stanowi za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Zg∏oszenia kandydatów na aplikacj´ przyj-
mowane sà w terminie do dnia 30 czerwca w siedzibie
rady.

2. Za dzieƒ z∏o˝enia zg∏oszenia uwa˝a si´ dzieƒ je-
go wp∏ywu do rady lub nadania w urz´dzie poczto-
wym.

3. Rada odrzuca zg∏oszenia niespe∏niajàce wyma-
gaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o konkursie lub z∏o˝one
po terminie.

§ 6. 1. Rada przeprowadza konkurs najpóêniej
w terminie do dnia 30 wrzeÊnia.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu
rada zawiadamia kandydata, którego zg∏oszenie nie zo-
sta∏o odrzucone, listem poleconym za zwrotnym po-
Êwiadczeniem odbioru, co najmniej na siedem dni
przed konkursem.

3. W trybie okreÊlonym w ust. 2 rada zawiadamia
kandydata o odrzuceniu jego zg∏oszenia.

§ 7. 1. W celu przeprowadzenia konkursu rada po-
wo∏uje komisj´ w sk∏adzie od trzech do pi´ciu osób wy-
∏onionych spoÊród notariuszy w∏aÊciwej izby, nieb´dà-
cych cz∏onkami rady.

2. Przewodniczàcym komisji jest przedstawiciel Mi-
nistra SprawiedliwoÊci.

3. W pracach komisji w charakterze obserwatora
mo˝e uczestniczyç przedstawiciel Krajowej Rady Nota-
rialnej.

§ 8. W ramach obs∏ugi konkursu rada w szczegól-
noÊci:

1) zapewnia obs∏ug´ administracyjno-technicznà ko-
misji,

2) przygotowuje w∏aÊciwe warunki przeprowadzenia
konkursu i pracy komisji,

3) dokonuje sprawdzenia danych personalnych osób,
które zg∏osi∏y si´ do konkursu,

4) przygotowuje dokumentacje do przeprowadzenia
konkursu,

5) pomaga komisji w sporzàdzeniu dokumentacji kon-
kursu.

§ 9. 1. W trakcie trwania konkursu przewodniczàcy
komisji mo˝e wydawaç zarzàdzenia o charakterze po-
rzàdkowym i organizacyjnym.

2. Komisja sprawdza to˝samoÊç kandydata.

3. NieobecnoÊç kandydata podczas którejkolwiek
z cz´Êci konkursu, bez wzgl´du na przyczyn´ nieobec-
noÊci, jest równoznaczna z odstàpieniem od udzia∏u
w konkursie.

4. Podczas konkursu kandydaci nie mogà korzystaç
z tekstów prawniczych, komentarzy i innych pomocy
naukowych oraz nie mogà posiadaç telefonów komór-
kowych ani innych urzàdzeƒ s∏u˝àcych do przekazu lub
odbioru informacji.

§ 10. 1. Konkurs sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ust-
nej.

2. Zestaw pytaƒ do cz´Êci pisemnej i ustnej na da-
ny rok ustala rada w∏aÊciwej izby notarialnej.

§ 11. 1. Cz´Êç pisemna trwa trzy godziny i obejmu-
je jednakowy dla wszystkich sprawdzian testowy.

2. Test sk∏ada si´ ze 120 pytaƒ zawierajàcych po
trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawid∏owa.

3. W trakcie cz´Êci pisemnej konkursu obecni mu-
szà byç co najmniej dwaj cz∏onkowie komisji.
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§ 12. 1. Ka˝dy z uczestników konkursu losuje koper-
t´ zawierajàcà kart´ z numerem; na karcie wpisuje
swoje imi´ i nazwisko, a nast´pnie zwraca jà komisji
w zaklejonej kopercie zaopatrzonej w ten sam numer.

2. Uczestnik oznacza ka˝dà stron´ pytaƒ testowych
wylosowanym numerem.

§ 13. 1. Za prawid∏owà odpowiedê zawartà w teÊcie
pisemnym przyznaje si´ jeden punkt.

2. Komisja dopuszcza do cz´Êci ustnej konkursu
kandydata, który w cz´Êci pisemnej osiàgnà∏ nie mniej
ni˝ 90 punktów.

§ 14. 1. Cz´Êç ustna odbywa si´ w obecnoÊci
wszystkich cz∏onków komisji.

2. W trakcie cz´Êci ustnej konkursu kandydaci od-
powiadajà na 5 pytaƒ zawartych w zestawie wybranym
w wyniku losowania.

3. Cz∏onkowie komisji mogà zadawaç kandydatom
pytania uzupe∏niajàce.

§ 15. 1. Odpowiedê na ka˝de pytanie z cz´Êci ustnej
konkursu jest oceniana indywidualnie przez ka˝dego
z cz∏onków komisji przy zastosowaniu skali punktów
od 0 do 5. Uzyskane w ten sposób punkty sà sumowa-
ne.

2. Warunkiem zaliczenia cz´Êci ustnej konkursu jest
uzyskanie co najmniej 75% z ogólnej iloÊci punktów
mo˝liwych do uzyskania w tej cz´Êci.

§ 16. 1. Komisja przyznaje dodatkowo do 5 punk-
tów za wybitne wyniki w nauce osiàgni´te przez kandy-
data w czasie studiów prawniczych oraz za znajomoÊç
j´zyków obcych lub dziedzin prawa potwierdzonà urz´-
dowymi dokumentami.

2. O przyznaniu punktów, o których mowa w ust. 1,
komisja decyduje wi´kszoÊcià g∏osów po przeprowa-
dzeniu g∏osowania. W przypadku równej liczby g∏osów
decyduje g∏os przewodniczàcego.

3. Punkty uzyskane z cz´Êci pisemnej i cz´Êci ustnej
konkursu oraz punkty dodatkowe sà sumowane.

4. Komisja konkursowa stwierdza kolejnoÊç kandy-
datów na podstawie sumy punktów uzyskanych w cz´-
Êci pisemnej i ustnej konkursu oraz przyznanych zgod-
nie z ust. 1.

§ 17. 1. Z przebiegu i wyników konkursu komisja
sporzàdza protokó∏, który podpisujà przewodniczàcy
i cz∏onkowie komisji.

2. W protokole zamieszcza si´:

1) dat´ i miejsce przeprowadzenia konkursu,

2) sk∏ad komisji i jej przewodniczàcego,

3) list´ osób, które przystàpi∏y do konkursu,

4) wyniki cz´Êci pisemnej i ustnej ze wskazaniem, co
do ka˝dej osoby, liczby uzyskanych punktów wraz
ze wskazaniem uzyskanej liczby punktów dodatko-
wych,

5) list´ kandydatów, którzy zostali wy∏onieni w wyni-
ku konkursu,

6) list´ osób, które odstàpi∏y od udzia∏u w konkursie.

3. Komisja najpóêniej nast´pnego dnia po zakoƒ-
czeniu konkursu przekazuje protokó∏ radzie.

§ 18. Po otrzymaniu protoko∏u rada zawiadamia
o wynikach konkursu poprzez niezw∏oczne wywiesze-
nie odpisu protoko∏u w siedzibie rady.

§ 19. 1. Przeprowadzenie konkursu na aplikacj´ no-
tarialnà w 2001 r. odbywa si´ w nast´pujàcych termi-
nach:

1) zamieszczenie og∏oszenia, o którym mowa w § 3
ust. 2 — w terminie do dnia 31 sierpnia 2001 r.,

2) przyjmowanie zg∏oszeƒ, o których mowa w § 5
ust. 1 — w terminie do dnia 15 wrzeÊnia 2001 r.

2. Post´powanie konkursowe wszcz´te przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia toczy si´ na do-
tychczasowych zasadach.

§ 20. Traci moc zarzàdzenie Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie okreÊlenia
szczegó∏owego trybu przeprowadzania konkursu dla
kandydatów na aplikantów notarialnych (Monitor
Polski Nr 17, poz. 114).

§ 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 12 lipca 2001 r.
(poz. 829)

WZÓR OG¸OSZENIA O KONKURSIE

Rada Izby Notarialnej

w .......................................................

na podstawie rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegó∏owego try-
bu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych (Dz. U. Nr 77, poz. 829) og∏asza

konkurs na kandydatów na aplikacj´ notarialnà w ................. r.

I.    Do konkursu mo˝e przystàpiç osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) korzysta w pe∏ni z praw cywilnych i obywatelskich,

3) jest nieskazitelnego charakteru,

4) ukoƒczy∏a wy˝sze studia prawnicze i uzyska∏a tytu∏ magistra prawa.

II.   Zg∏oszenie powinno zawieraç:

1) podanie,

2) kwestionariusz osobowy,

3) ˝yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) odpis dyplomu albo zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu wy˝szych studiów prawniczych i uzyskaniu tytu∏u magi-
stra prawa,

5) inne dokumenty potwierdzajàce kwalifikacje zawodowe i dorobek w zakresie prawa oraz szczególnà zna-
jomoÊç j´zyków obcych, je˝eli kandydat je uzyska∏,

6) adres dla korespondencji.

III. Zg∏oszenie uczestnicy powinni sk∏adaç w siedzibie rady.

IV. Termin sk∏adania zg∏oszeƒ.

V.   Liczba miejsc na aplikacji w danym roku.

VI.  Zakres materia∏u obowiàzujàcego na konkursie:

1) podstawowe wiadomoÊci z dziedzin prawa niezb´dnych przy wykonywaniu zawodu notariusza,

2) podstawowe wiadomoÊci z dziedziny prawa administracyjnego, gospodarczego i paƒstwowego,

3) znajomoÊç systemu organów w∏adzy i administracji, struktury organów wymiaru sprawiedliwoÊci i orga-
nów samorzàdu notarialnego,

4) wiedza o spo∏eczeƒstwie.

VII. WysokoÊç op∏aty konkursowej.


