W nawiązaniu do pisma Aplikantów notarialnych z naboru w 2012 roku skierowanego do
Komisji Egzaminacyjnej przedstawiam odpowiedź Komisji:
Odnośnie pytania pierwszego wskazać należy, że zgodnie z art. 74d § 5 ustawy Prawo
o notariacie zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i orzecznictwa. Wszelkie
wątpliwe przypadki dotyczące zakwalifikowania określonych prac jako komentarze
dokonywane będą indywidualnie, z uwzględnieniem faktu, że nawet publikacje tych samych
autorów o tych samych tytułach wydawane w różnych latach mogą mieć różną zawartość w
tym np. zawierać lub nie zawierać niedopuszczalne wzory poszczególnych czynności. Nie jest
zatem możliwa jakakolwiek ogólna odpowiedź dotycząca poszczególnych prac wcześniej niż
w trakcie egzaminu po dokonaniu oceny charakteru danej publikacji.
Odnośnie pytania drugiego wskazać należy, że zdający może posługiwać się treścią
przepisów. Sam wyciąg z treści aktu prawnego jest zatem treścią przepisów i jest dozwolone
posługiwanie się nim jako tekstem aktu prawnego. Zaznaczyć trzeba jednak, że dotyczy to
treści przepisów, a nie np. wyciągów przy których zawarto np. niedozwolone wzory
czynności.
Odnośnie pytania trzeciego wskazać trzeba, że takie kwestie oceniane muszą być
indywidualnie. O ile podkreślenia generalnie nie zmieniają charakteru tekstu to ocena
dopuszczalności notatek wymaga wskazania, że nie mogą to być notatki będące np. wzorem
czynności.
Odnośnie pytania czwartego informuję, że kartki na notatki zapewnia Komisja
Egzaminacyjna
Odnośnie pytania piątego wskazać należy, że ilość stanowisk komputerowych z dostępem do
systemu informacji prawnej zapewniana zdającym jest odpowiednia i zgodna z wymogami
określonymi przez Ministra Sprawiedliwości.
Odnośnie pytania szóstego wskazać należy, że system informacji prawnej zapewnia dostęp do
tekstu przepisów, komentarzy i orzecznictwa, a więc danych z jakich zdający mogą korzystać
podczas egzaminu.
Odnośnie pytania siódmego i ósmego wskazać należy, że polecenie dołączone będzie do
zadania i z niego wynikać będzie zakres pracy zdającego. Komisja nie zna zadań
i towarzyszących im poleceń, zapoznaje się z nimi po otwarciu kopert z zadaniami jak
zdający i nie może udzielać wcześniej informacji dotyczących prac jakie mają sporządzić
zdający.
Odnośnie pytania dziewiątego wskazać należy, że można posiadać kalkulator, oczywiście
o ile nie jest elementem urządzenia do przekazu lub odbioru informacji lub nie posiada
elementów służących do przekazu lub odbioru informacji.
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