
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. 

Poz. 1905 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 17 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego 

Na podstawie art. 78 ust. 15 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, 993 

i 1778) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu 

adwokackiego (Dz. U. poz. 1666) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej niebędący pracownikiem administracji rządowej z tytułu każ-

dorazowego przeprowadzenia egzaminu adwokackiego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości: 

1) miesięcznego ryczałtu w wysokości 3200 zł, wypłacanego jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia  egzami-

nu adwokackiego; 

2) 96 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 12 800 zł. 

2. W przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego na obszarze właściwości komisji 

egzaminacyjnej złoży mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji egzaminacyj-

nej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 1920 zł. 

3. Członek komisji egzaminacyjnej niebędący pracownikiem administracji rządowej, który został wyznaczony 

przez Ministra Sprawiedliwości na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, z tytułu każdorazowego 

przeprowadzenia egzaminu adwokackiego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości: 

1) miesięcznego ryczałtu w wysokości 1600 zł, wypłacanego jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia egzaminu 

adwokackiego, a w przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego na obszarze właściwo-

ści komisji egzaminacyjnej złoży mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 960 zł; 

2) 96 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 12 800 zł. 

4. W przypadku odwołania dotychczasowego albo wygaśnięcia członkostwa, i powołania nowego przewodni-

czącego komisji egzaminacyjnej albo zastępcy przewodniczącego, niebędącego pracownikiem administracji rządo-

wej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz ust. 3  pkt 1, przysługuje w wysokości proporcjonal-

nej do okresu pełnienia funkcji. 

5. Członkowie komisji egzaminacyjnej niebędący pracownikami administracji rządowej z tytułu każdorazowe-

go przeprowadzenia egzaminu adwokackiego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 96 zł za każdego zdającego, 

nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 12 800 zł. 

6. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1–5, wypłaca się po przeprowadzeniu egzaminu adwokackiego, na 

pisemny wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy dołączony do protokołu przebiegu 

egzaminu adwokackiego.”. 

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

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk 




