UC]HIW.ĄŁA nr XlXXI[n/29/20x 9
ffi"ady fuby F[otariannej
w SVarszawie
z dnia 3S stycznia 20L9 r.

w sprawie zrrriany załącznika do
uchwaly nr trXlKXlTIt39l20L6 z dnia LT lutego 2016 r'
zmienionego uchwałą nr lXlLruil9E/z0 n E Rady nzby Notarialnej
lv Wanszarpie z dnia 7 marca 201E r.
w sprawie przyjęcia }Łegulaminu kololcwium
dla *ptikantów notarialnych ubiegających się o otnzyrnanie upoważmieniau
o którym nrowa w art. 22a $ L ustawy Frawo o notariacie

1.

Rada lzby Notarialnej w Warszawte, działając na podstawie art. 35 pkt 7
ustawy z dnia 14 lutego 1991 loku Prawo o notariacie (Dz.U. z Ż017 t., poz. 229I ze
zm.) postanawia zmienić uc1rwałę ru' DilXX1II/39l2016 z dnia 17 lutego 20|6 r.,
zmieńoną uchwałą nr IXILXV98/2018 z dnial marca20l8 r. w tęn sposób, ŻętreśÓ
załącznika do uchwaĘ nr DVXXI7I139Da1"6 z dnia 17 lutego 2aI6 t. zmienionego
uchwałą nr IłLX)V98/2018 z dnia7 marca2018 r. przyjmuje brzmienie:
,,Regulamin kolotrwium dla aplikantów notarialnych
ubiegających się o otrrymanie upoważnienia,
o lrtórym lnolva w art. 22a $ 1 ustawy - Prawo o notariacie ,, zwany dalej
Regulaminem"

$1.
Ap1ikanci notarialni Izby Notarialnej w Warszawie, zamietzający się ubiegaó
o itrzyrnanie od notariusza, k1órego patronatem są objęci, upowaznięnia do
czynnościnotarialnych określonych w art. 79 plł 2, 4,7 i 8 ustawy
wykonylvania
-Pra'wo
o notaiiacię, w cęlu sprawdzenia umiejętności ich wykonywania,
plzystępują do kolokwium pfzeplowaclzonego ptzęz Radę Izby Notarialnej
w Warszawie.

$2.
L.

Aplikanci, o których mowa w $ 1 regulamirru, przystępują do kolokwium przed
.'pły*.* dwóch iat i sześciumiesięcy aplikacji, po złozeniu w terminie do dnia
3i stycznia kierownikowi szkolgnia pisemnej deklaracji przystąpienia do
kolokwium.

2.

Aplikant, który nie złożyw terminie deklaracji, nie zostanie dopuszczony

do kolokwium' Pisęmną delclarację o przystąpieniu do kolokwiurn aplikant składa
w siedzibie Rady, na której listę jest wpisany lub przesyła na jej adres listem

poleconym.

$3"
1.

1

Tęrmin

i

miejsce odbycia kolokwiurn .vqyznaaza Rada lzby Notarialnej w

Warszawię, 0 W przypadku wspólnego prowadzenia zajęÓ seminaryjrrych wraz z
innymi izbami, termin kolokwium vqtznacza i przeprowadza ta rada izby
notarialnej, na której obszatzę odbywają się zajęcia seminaryjne.
W przypadlcu wspó1nego prowadzenia przęz rudy zajęć seminaryjnych Radą do
lctórej aplikant złoŻyłdek1arację, w terminię do dnia 7 Iutego przesyła listę
aplikantów uprawnionych do przystąpienia do kololcwium Radzie, która będzie
plzepf CIwa dzała kolokwium.

$4.

)

Informację o tęrminie i miejscu przęplowądzeniakolokwiurn Rada właściwejIzby
Notarialnej og}asza naswojej stronie internetowej co najmniej na dwa miesiące
przed wyznaozonym terminem, a nadto zavłiadamia o .vqYzflaczonym terminię
Prezesa właŚciwego Sądu Ape1acyjnego i Ministra Sprawiedliwości.
przypadku zaistnienia przeszkody uniemozliwiającej pfueprowaclzenie
kololcwium w wznaazonym terminie lub miejscu, Rada przęprowadzająca
kolokwium .vqrlztuaczy kolejny tęrmin lub kolejne miejsce przeprowadzenia
kololcwium , z zachowanięm terminu i warunków vryŻej okreś1onych'

w

$5.
1.
,,

I(olokwium przeprowadza komisja powoływan a przez radę właściwejizby
notarialnej
W skład komisji wchodzi przewodniczący i 5 członków, w tym jeden wskazany
pvel'Pręzesa właściwegoSądu Apelacyjnego spośród sędziów z obszaru apelacji.

Przewodnięzącęga araz pozostĄch członków komisji rada właściwejizby
notarialnej wznacza spośród notariuszy danej lzby lub Izb wspólnie
prowadzących zajęcia, jal< tez osób prowadzących zajęcia seminaryjne dla

aplikantów.
3. Prezes właściwegosądu apelacyjnego wskazuje sędziego, o którym mowa wust.
2' w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w $ 4 ust.
l Regulaminu.
4. Cźonkami komisji nie mogą byÓ osoby, 1rtóle z aplikantem przystępującym
stosunku małzeństwa' po1aewieństwa albo
do ko].okwium pozostają
powinowactwa do drugiego stopnia, przysposobięnia ani tez we wspólnym
pozyciu lub pozostają wobec niego w stosunku osobistym innego rodzaju, który
Członkiem
-ogłuy wywoł5łvaó wątplirłości,co do bęzstronności człorrka komisji.
komisji nie mozę być równiez notariusz, ktÓty pe'łnił bądźpełni fuŃcję patrona
aplikanta przystępuj ąeego do kolokwium'
5. Rada r'vłaściwejizby notarialnej mozg do ctrwiii tozpoczęcia kolokwium
funkcjach pełnionych w komisji
dokonywaó zrnian w składzie osobowym
i.
komisj
o daośnie w y nnazany ch przez ni ą człoŃów

w

i

2

6. Komisja przygotowuje zadania na kololcwium, mając na uwadze zalaes kolokwium

i czasiego trwania.
7. Przed wejściern na salę, aplikant okazuje dokutnent ze zdjęciem, potwierdzający
.jego tozsamość.
g. Pńewodniczący l(omisji lub jego Zastępca podczas kolokwium może wydawaó
zat ządzenia o- clra r akt ęr zę p otządkowyrn lub o rgani z a cyj nyrn

$6.
jest
I(ololcwium odbywa się jednego dnia i trwa 8 godzin' Kololcwium
plzeplowa dzatę w formie pisemnej i po1ega na opl'acowaniu trzęch zada:ń:.
projómo aktu notarialnego, ó kóry- mowa w ar1. 79 pkt 8 ustawy - Prawo o
notariacie, oraŻ, dwóch projektów innych czyaności notarialnych spośród:
p oświadczeń' protokołów, vĘpis ów, o dpis ów, wyci ągó vI .ot az oświadczęń'
czasu
2, bzas trwania ko|okwium podlega wydłuzeniu o 2 godziny w stosurrku do
r'vskazanego w ust. 1 w przypadku aplikanta będąoego osobą niepełnosptawfią'
który wtazz dek1aracją przystąpienia do kolokwium złoŻy:
z
1)' kopię arzeczeniapotwierdzającego niepełnosprawnośĆw rozumieniu ustawy
aiti zl sierpnia I9g1 I. o rehabiiitacji zawodowej i społecznej otaz
1.

zatrudnianiu

os

ób niep ełnosprawnych w olaesie plzeprowa dzania kol olcwium;

itwierdzające wynikające z niepełnosprawności
trudności w dokonyrvaniu w tolcu kolokwium czyrrności technicznych, takich

Ż) zaśrłiadczenięlekarskie

jak:
a) odczyĘwanie tekstu,
tl) zapisywanie rozwi ązafi zadń
- wystawiorle ptzez likarza specjalistę właściwegoze względu na charaktęr
niepeł*osprawnoŚci;
3) oswiadcńnie o wyraŻeniu zgody na przetwatzanie danych osobowych'
o lctórych mowa w pkt 1iŁ,tapotrzeby przepfowadzęniakolokwium'
3. w przypaaku spełnienla warunków, o lctóryclr olo'u.T ust' 2, Przewodniczący
o wydfuzeniu czasu
r<omiiii pr".prówudzającej
" ko1okrryium zavłiadamia aplikanta
^
Przewodniczący Komisji
wydfuzeniu
t<olot<wiu*.
trwania
przeprowa ózaj ącej ko lokwium informuj e Ministra Sprawiedliwo ści.

b

Ęm

$7.
1.

,,

chwiląrozpoczęcia kolokwium następuję otwarcie przesyłki zavłierującej dwie
kopeĘ, tj.jedną,'w ktÓrej umieszczoia zadaria dla zdających i drugą' w której
i opisy istotnych zagadnień dla Członków Komisji.
,"iiaijąsię
"uoaoia
przed otwarcięm
przesyłki Przewodni czący lcomisji lub jego Zastępaa sprawdza'
ł"v prrovłka nię'została uszkodzona'W sposób umozliwiający dostęp do zadai t
opisów istotnych zagadńei.
otwarcie przesyłki z kopertami zawierającymi zadania dlazdających or'az zadatia
dla Członków Komisji następuje w obecności zdających. otwarcie-|operty
zawierającej opisy istotnych ńgadniefi, ptzezftaczonych dla Członków Komisji,
które następuje po zakoirczeniu kolokwium.

Z

3

4.

Przęd rozpoczęciem kololcwium Przewodniczący lub jego Zastępca informuje
zdających o:
1

)sposob ie pzeprowadzenia kolokwium,

2)przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przep{owadzania
kolokwium,
3)zasadach złłiązanychz tozwiązywaniem zadaft ptzy użyciu sprzętu
komputerowego,
4) zasadach d ok onyw an i a o c eny rc rw iązan zadaf' z ko okwium,
5) sposobie ogłoszenia wyriików kololcwiurn.
5, Zadaniaptzeznaczone d1a Członków i{omisji otwiera się w trakcie kolokwium jedynie
w uzasadnionych przyp adkach.
6. Prace aplikantów są kodowane. Przystępując do kololcwium ap1ilcant losuje
przygotowanąprzęzl(omisję kopertę zawietEącą kartkę Z numęrem kodu. Na kartce
Aplilcant wpisuje swoje irnię i nazwisko oraz imiona rodzicówl a w prawym górnym
Iogu na pierwszej stronie zadaniai ła kaŻdej stronie placy za'wierującej rozwiązanie
zadania numer kodu. Wypełnioną kańkę aplikant umieszcza w kopercie, któr'ą
zaklejaiptzedprzystąpieniem do rorwiązywanlazad:ania oddaje członkowi Komisji.
Praca bez prawidłowego numęIu kodowego, naniesionego zgodnie z povyŻszymi
instrukcjami na każdej karcie nie podlega sprawdzeniu, i oztIlcza uzyskanie oceny
negatywnej (niedostate cznej ) z całego kolokwiurn.
7. Rozkodowanie prac następuje po sprawdzeniu wszystkich prac i wystawieniu ocen,
w obecności co najmniej 5 Członków I{omisji, w Ęm Przewodniczącego lub jego
1

8.

Zastępcy'
oceny kazdego z zadai dokonują niezaleznie od siebie dwaj Członkowie Komisji
z zastosowaniem następującej skali ocen cząstkowych:
1) oceny pozyĘwne:
a) celująca (6),
b) bardzo dobra (5),

c) dobra (4),
d) dostateczna (3);
2) ocena negaĘwna - niedostateczna (2).
9. KaŻdy z Czł,orków l{omisji sptawdzających zadania wystawia ocęnę cząstkową,
sporządza pisemne uzasadnienie rłystarryionej oceny cząstkowej i niezwłocznie
przekazaje oconę wtał, z uzasadnleniem przer,vodniczącemu komisji, który zŃiącza
wszystkie uzasadnienia ocen cząstkowych do protokofu zptzebiegu kolokwium.
10. ostateczną ocenę zadatia statrowi średnj.a ocen cząstkolłych ptzyzn:anych ptzez
Członków Kom i sj i spl aw dzaj ą cy ch zadani e' pr zy czy m :
1) oceny pozytYwne to:
a) celująca _ jezeli średnia arytmeĘcma 'wystawionych

ocen cząstkowych

wYnosi 6,00,

b} bardzo dobra - jezeli średnia atytmeĘczła wystawionych ocen
cząstkowych wynosi 5,00 lub 5,50,
c) dobra - jeżeli średniąarytmetyczna wystawionych ocen cząstkowych
rvynosi 4,00 lub 4,50,
d) dostate Czna - jeŻeli średniaarytmetyczna wystawionych ocen cząstkowych
wYnosi 3,00 lub 3,50;
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2) ocena rregatywna - niedostatęczna. _ jeżeli średniaaryknetyczna wystawionych
ocen cząstkowych wynosi 2,00 lub 2'50'
x.x..W przypadku, gdy z danego zadania średniaarytmĘczna wystawionych. ocen
której mowa w ust. 4, wskazuje 1a ocenę negatywną
cząstkowych,
(niedostateczną)r'ostąteczną ocęnę z tego zadarsia ustala Komisja w dr:odzę
głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego

o

Komisji,
x2. W trakcię lco1okwium aplikaat nie ryloze posiadaĆ vrządzeń sfuzących do

przekazłl, odczytu lub odbioru informacji, w szczególności tę1ęfonu
ltomórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda i tym podobnych i nie moze

porozumiewać się z innymi osobami. W przypadku wniesięnia na teren miejsca
prueprowądzenia ko1okrryium tego Ępu utządzei:., obowiązelc ich zdeponowania na
czas trwania kolokwium poza miejscem jego zdawania, obciąŻa aplikanta, który
ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
13. Aplikant moze korzystać z tekstów aktów prawnych, lcomentarzy, otzęcatuictwa
oraz kalkulatora.
14. Pozytywną ocenę z kololcwium otrzymuje aplikant, który za kaŻde z zadatl
otrzymał ocenę pozytyłvną'

$8.
1.

,,

przypadku stwierdzetia korzystania pruez aplikanta z innych źródełniż
określonew $ 7 ust. 13 regulaminu lub stwięrdzenia posiadania pruęZ niego
vządzenia. o którym mowa w jego $ 7 ust.12 aplikant zostaje wylcluczony
z kolokwium' co jest równo znaczftę z uzyslcani em pruęz niego oceny negĄwnej
z całego kolokwium. Na pracy (tekście zadań) Członek Komisji odnotowuje
nanryisko i imię aplikarrta, p?Zyczynęwykluczenia i godzinę przerwania egzaminu,
a komisja z tego zdarzeniasporządzaprotokół'
Wykluczenie, o lctórym mowa w $ 8 ust.l Regulaminu, następuje w drodze

W

postanowieniao na które nie przysfuguj ę zaŻa\enię.
3. Postanowięnie o wykluczeniu stanor,vi podstawę
uchwaĘ o negatywnym wyniku zkolotr<wium.

do wydania ptzez l(omisję

$9.
Po zakończęniu kolokwium Itomisja sporuądza protokół końcowy z koIokwium,
podpisany pruęz wszystkich członków kornisji obecnych podczas rozkodowania
p.a", który niezwłocznie ptzekazuje Prezesowi Rady przoprowadzającej
kolokwium.
Ż. Za!<odowaną listę aplikantów, |<tórzy zda1i lcolokwiurn wywiesza się w siedzibie
tej Rady oraz umieszczasię na stronie internetowej Rady.
3. Pracownicy Rady mogą udzięlaó informacji telefonicznych o wyniku kolokwium
po uzyskaniu zgody Prezesa Rady przept'owadzającej kolokwium.

$ 10.
R-ady; ktÓra przeprowa daŃ.a1co1o1r:rryium, nice,włooznie prrekazuje Prezesom
Rad wspÓlnieprowadzący*h ząjęoia seminaryjne, listę apliŁa'atÓw'wpisanyeli na 1is6l

Prezx

ap1ikaniów, p.iowadzone ptzer tę Rady, ktÓłzy prey,stąpili do kololrwium wtaz z
uzyskanym i przez nich ocenami.
$ 11.

Dokumgntaoję rvg__.'iąeaaą,2"pr3epro1vadzonym kololrw,ium przecłrówuje Rada Izby
}{otarialnej przoptowa dzaj ą€a lco l okwiuai.
$ 12.

Z, ftlnduszy Wzę:zrnczonych na

szkolęrrte- 'ąplikantów Rada prŻ,epro''1{adzająła
kolokwiun: *tozę usta1ió włnagrodzenia d1a Cdonkólłł Kornisji, przeprow adzający ch

kolokwium, dla członków zespofu powołanego do układania pytan otaz dIa
pfaceĄrynil{&p adrrrinisttacyj1rych ryykonqjącyeh' cąłtrnośgia{ł$l'*inistrąq,yjro-błurorroe
z:wiązała z kolokrru''ium.
$ 13,

obsfugę

administraoyjno-biutov;ą

'

ko:nisji

pffi e.prowadzaj ąoa ko loknoiunr''t

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

j

zespohi. żap,eęfiu Rada

