……………………, dnia ………………………….. 20….. r.
(miejscowość)

……………………………………………………
Imię i nazwisko kandydata
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Adres do korespondencji
……………………………………………………
Adres mailowy
……………………………………………………
Telefon
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze
Sprawiedliwości na obszarze Izby Komorniczej
w Warszawie

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego
na aplikację komorniczą
Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie mnie do egzaminu wstępnego na
aplikację komorniczą w 20…...... roku.

……………………………………………………
(Czytelny podpis)

Załączniki:
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego.
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Życiorys.
4. Kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w
Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w
Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

5. Zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat
zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma
wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. 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 Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych
uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
6. Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków
aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy.
7. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym.
8. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
9. Wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku - oświadczenie o
nieposiadaniu takiego adresu.
10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego.
11. Oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
13. We wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z
uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych.

