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Komisja Egzaminacyjna ds. Aplikacji Notarialnej 
przy Ministrze Sprawiedliwości 
na obszarze właściwości  
Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie 
z siedzibą w  Krakowie 
Rynek Główny 23 
31-008 Kraków 

 

 

W N I O S E K  

 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie mnie do egzaminu wstępnego  

na aplikację notarialną w 2022 roku. 
Nadto oświadczam, że w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego 

zamierzam odbywać aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Krakowie/ w Izbie Notarialnej  
w Rzeszowie(1). 
 

 

____________________________________ 
podpis wnioskodawcy 

 

 

_______________________ 
(1)  – niepotrzebne skreślić  
 



 

 

 

Załączniki: 

1. kwestionariusz osobowy 

2. życiorys 

3. kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra(2) lub  

4. kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów prawniczych uznanych  
w Rzeczypospolitej Polskiej(2) lub 

5. zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego(2) lub  

6. zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewi-
dziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magi-
sterskiego((2). UWAGA: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie 
przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2022 r.) przed terminem 
egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rze-
czypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w 
Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego, 

7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny 

8. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych 

9. klauzula informacyjna RODO z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości (otrzymałem i przyj-
muję do wiadomości, data, czytelny podpis) 

10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. (Rozdział 4, § 11, ust. 2, pkt. 3) – doty-
czy wyłącznie kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi(2) 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
(2)  – spośród dokumentów wymienionych w punktach od 3 do 6 i 10 załączników pozostawić właściwy, zaś niepotrzebne 
skreślić  
 
 

 


