
           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 października 2016 r. 

Poz. 1670 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 3 października 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny  
na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych 

Na podstawie art. 71c § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. 

zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań 

testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1101) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

„3. Przewodniczący zespołu czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac zespołu oraz wydaje zarządzenia po-

rządkowe, w szczególności mając na uwadze ochronę pytań testowych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

4. Na posiedzeniach zespołu nie można: 

1) posiadać urządzeń służących do przekazu, odbioru, przechowywania, utrwalania i powielania informacji, 

z wyjątkiem urządzeń zapewnionych w ramach obsługi administracyjno-biurowej zespołu, w szczególności 

sprzętu komputerowego służącego do przygotowania pytań, zawierającego system informacji prawnej oraz nie-

będącego urządzeniem służącym do przekazu i odbioru informacji; 

2) sporządzać notatek, z wyjątkiem notatek sporządzanych przez autorów pytań, dotyczących wyłącznie zgłoszo-

nych przez nich propozycji pytań. 

5. Przewodniczący zespołu ma dostęp do treści przygotowywanych pytań testowych również poza posiedze-

niami, a w przypadku konieczności dalszej pracy nad treścią pytań, może wyrazić zgodę na dostęp do ich treści 

członkom zespołu wyłącznie w zakresie pytań, których propozycje zgłosili. Każdorazowy dostęp do pytań poza po-

siedzeniami zespołu odnotowuje się w protokole. 

6. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności z uwagi na brak możliwości organizacyjnych, przewodniczą-

cy zespołu może udzielić zgody na korzystanie przez członków zespołu z urządzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 

o czym zamieszcza się wzmiankę w protokole posiedzenia zespołu i zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.”; 

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Minister Sprawiedliwości zapewnia odpowiednie środki techniczne w celu przestrzegania przepisu § 2 

ust. 4 pkt 1, w szczególności sprzęt komputerowy służący do przygotowania pytań, zawierający system informacji 

prawnej oraz niebędący urządzeniem służącym do przekazu i odbioru informacji.”; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 993 i 1585, z 2015 r. poz. 218, 978, 1137, 

1224 i 1311 oraz z 2016 r. poz. 1358 i 1579. 
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3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każdy członek zespołu zgłasza przewodniczącemu zespołu, w terminie przez niego wskazanym, w postaci 

elektronicznej lub papierowej, propozycje tytułów aktów prawnych, które mogą być umieszczone w wykazie tytułów 

aktów prawnych, o którym mowa w art. 71c § 6 ustawy.”; 

4) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Propozycje pytań testowych są zgłaszane przewodniczącemu zespołu, w postaci elektronicznej lub papiero-

wej, w formie pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 

Do każdego pytania testowego wskazuje się prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy prawnej.”; 

5) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każdy członek zespołu zgłasza, w postaci elektronicznej lub papierowej, propozycje pytań testowych zawie-

rających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Do każdego pytania testowego wska-

zuje się prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy prawnej.”; 

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczący zespołu przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości zestaw pytań testowych wraz z wykazem 

prawidłowych odpowiedzi, w postaci elektronicznej oraz papierowej, niezwłocznie po ich sporządzeniu, w celu wy-

drukowania i przekazania tych materiałów poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

 


