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UCHWA A Nr 19 z pó niejszymi zmianami
Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 12 grudnia 1997 r.
Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza
Notariat jest niezb dnym uczestnikiem tworzenia i urzeczywistniania struktur
prawnych wolnego rynku.
Notariusz wykonuje funkcje publiczne i jest wyposa ony przez Pa stwo w moc
nadawania charakteru urz dowego o wiadczeniom osób, które si  do niego o to
zwracaj  oraz w moc nadawania takiego charakteru innym czynno ciom
przewidzianym przez prawo.
Notariusz zapewnia stronom bezpiecze stwo obrotu, a swoj  prac  wykonuje w
ramach wolnego zawodu, stosuj c przepisy obowi zuj cego prawa i przestrzegaj c
zasad etyki i praw cz owieka oraz dbaj c o godno  zawodu.
Dlatego w oparciu o art. 40 § 1, pkt 7 Prawa o notariacie Krajowa Rada Notarialna
uchwala Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza.
 ROZDZIA  1
Przepisy ogólne
§ 1
Notariusz jest zobowi zany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a
tak e zasad etyki zawodowej obj tych niniejszym Kodeksem.
§ 2
Organy samorz du notarialnego czuwaj  nad przestrzeganiem przez notariuszy
zasad wymienionych w § 1 oraz reaguj  na amanie tych zasad.
§ 3
Notariusz po powo aniu obowi zany jest w czasie najbli szego Zgromadzenia
Notariuszy Izby potwierdzi , e zaznajomi  si  z tre ci  niniejszego Kodeksu i

 nast puj ce przyrzeczenie: “O wiadczam, e zapozna em si  z tre ci
Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza i uroczy cie przyrzekam przestrzega  jego
postanowie ”.
§ 4

1. Naruszenie obowi zków wynikaj cych z zasad obj tych niniejszym Kodeksem
stanowi uchybienie powadze i godno ci zawodu, za które notariusz
odpowiada dyscyplinarnie na podstawie art. 50 Prawa o notariacie.

2. Zasady obj te niniejszym Kodeksem nale y stosowa  odpowiednio do
publicznej dzia alno ci pozazawodowej notariusza.

§ 5
Przepisy niniejszego Kodeksu stosuje si  odpowiednio do emerytowanych
notariuszy, asesorów notarialnych i aplikantów notarialnych.



ROZDZIA  2
Obowi zki ogólne notariusza
 § 6
Podstawowymi zasadami obowi zuj cymi notariusza s : uczciwo , rzetelno ,
niezale no  oraz bezstronno  i zachowanie tajemnicy zawodowej.
§ 7
Notariusz winien sw  postaw  i dzia aniem dawa  dobre wiadectwo zawodowi oraz
dba  o powag , honor i godno  zawodu.
§ 8
Notariusz obowi zany jest dba  o przestrzeganie zasad etyki równie  przez innych
cz onków swojego rodowiska zawodowego oraz przez swoich pracowników.
§ 9
Notariusz winien rozwija  sw  wiedz  zawodow  w celu podnoszenia jako ci
wiadczonych us ug w szczególno ci poprzez udzia  w szkoleniach i seminariach.

§ 10
Notariusz jako osoba zaufania publicznego wyposa ona przez Pa stwo w okre lone
funkcje w adcze, winien dok ada  stara , aby w dzia aniach zachowa  równowag
mi dzy publicznym ich charakterem a swym statusem wolnego zawodu

§ 11
1. Notariusz zobowi zany jest dokonywa  czynno ci zawodowych zgodnie z

prawem, wed ug najlepszej woli i wiedzy oraz z nale yt  staranno ci .
2. Zgodno  z prawem czynno ci notarialnej nie wyklucza odpowiedzialno ci

dyscyplinarnej notariusza, je li czynno  ta zosta a dokonana z naruszeniem
zasad etyki zawodowej notariusza.

§ 12
1. Notariusz obowi zany jest dokonywa  wszelkich czynno ci notarialnych

osobi cie.
2. Nie jest dopuszczalna zgoda notariusza na to, aby osoba korzystaj ca z

bliskich zwi zków z notariuszem wyr cza a go w jakichkolwiek dzia aniach
przypisywanych wy cznie notariuszowi.

§ 13
1. Notariuszowi nie wolno poza wynagrodzeniem uzyskiwa  innych korzy ci ze

spraw b cych przedmiotem czynno ci.
2. Notariuszowi nie wolno w zwi zku z czynno ciami notarialnymi wynagradza

osób nie zatrudnionych w kancelarii, ani te  uzyskiwa  od nich dodatkowych
korzy ci.

§ 14
1. Notariuszowi wolno prowadzi  kancelari  tylko w jednym lokalu w

miejscowo ci, w której Minister Sprawiedliwo ci wyznaczy  mu siedzib
kancelarii.



2. Przepis ten stosuje si  odpowiednio do kancelarii prowadzonej przez
notariuszy w formie spó ki cywilnej lub partnerskiej[1].

ROZDZIA  3
Obowi zki notariusza wobec stron czynno ci
 § 15

1. Notariusz obowi zany jest do zastosowania takich rozwi za  prawnych, które
odpowiadaj  woli klienta.

2. Starania notariusza w spe nieniu woli klienta nie mog  prowadzi  do obej cia
prawa.

§ 16
Notariusz zapewniaj c stosowanie prawa w sposób odpowiadaj cy woli i intencjom
stron jest jednocze nie zobowi zany do zachowania lojalno ci wobec Pa stwa.
§ 17
Notariusz obowi zany jest dba  o zachowanie powagi urz du i niezale no ci, gdy
stron  czynno ci s  instytucje pa stwowe, samorz dowe i inne, przy jednoczesnym
zachowaniu nale ytego szacunku wobec osób te instytucje reprezentuj cych.
§ 18
W wypadku konfliktu mi dzy stronami b  oczywistej sprzeczno ci ich interesów -
notariusz obowi zany jest odmówi  dokonania czynno ci.
§ 19
Notariusz, wykonuj c swój zawód, ma obowi zek post powa  zgodnie z zasad , e
dokonywanie czynno ci to nie tylko jego prawo, ale przede wszystkim ustawowy
obowi zek.
§ 20

1. Ka de zaniechanie przez notariusza dokonania danej czynno ci
dopuszczalnej przez prawo jest odmow  jej dokonania. Nie jest takim
zaniechaniem wyznaczenie przez notariusza uzasadnionego terminu
dokonania czynno ci, b danie przed enia dokumentów niezb dnych
do dokonania czynno ci.

2. Powy sze stosuje si  równie  do czynno ci dokonywanych poza kancelari .
3. Notariusz mo e odmówi  dokonania czynno ci klientowi, który zachowuje si

obra liwie lub uniemo liwia mu godne wykonywanie zawodu.
§ 21

1. Notariusz obowi zany jest zapewni  klientom warunki do swobodnego
sk adania o wiadcze  oraz zachowania tajemnicy.

2. Notariusz obowi zany jest zapewni  bezpieczne przechowywanie ca ej
dokumentacji, dotycz cej dokonywanych czynno ci, gwarantuj ce
zachowanie tajemnicy notarialnej.

§ 22
Obowi zkiem notariusza jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego
pracowników na zasadach obowi zuj cych jego samego.



§ 23
1. Zachowanie tajemnicy w rozumieniu art. 18 Prawa o notariacie nale y równie

do podstawowych obowi zków etycznych notariusza jako powiernika swoich
klientów.

2. Tajemnica, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie informacje, jakie
dosz y do wiadomo ci notariusza w zwi zku z dokonywan  czynno ci .

§ 24
1. Obowi zek zachowania tajemnicy wi e notariusza równie :

1. po jego odwo aniu;
2. po mierci uczestnika czynno ci.

2. Od obowi zku zachowania tajemnicy zwalnia notariusza orzeczenie s du albo
zgodne o wiadczenie wszystkich uczestników czynno ci notarialnej.

ROZDZIA  4
Obowi zki notariusza wobec innych notariuszy
 § 25
Notariusz powinien kierowa  si  zasad  lojalno ci, yczliwo ci i szacunku w
stosunku do innych notariuszy, zachowuj c wszak e prawo do oceny ich pracy, a
zarazem wystrzegaj c si  jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej.
§ 26
Nieuczciwa konkurencja przejawia si  w szczególno ci w:

1. faktycznym wspó dzia aniu z osobami, które zawodowo b  w innej formie
doprowadzaj  notariuszowi klientów. Ra cym naruszeniem zasady wolnego
wyboru jest stosowanie odp atno ci wobec takich osób,

2. [skre lone][2]

3. sta ym stosowaniu, w zale no ci od przewidywanych przysz ych korzy ci
asnych, ni szych stawek wynagrodzenia w odniesieniu do klientów lepiej

sytuowanych materialnie, a wy szych - w odniesieniu do klientów gorzej
sytuowanych,

4. monopolizowaniu korzystnych pod wzgl dem wynagrodzenia czynno ci
aktowych, przy wykorzystywaniu pomocy przedstawicieli organów
administracji i podmiotów gospodarczych,

5. aktywnej postawie notariusza zmierzaj cej do skupiania w swoim r ku
monopolu na powtarzaj ce si  czynno ci aktowe, w których stron  s
wskazane w pkt. 4 organy i podmioty,

6. zabieganiu o klienta kosztem merytorycznej jako ci czynno ci i z
przekroczeniem przez notariusza granic w asnego do wiadczenia i w asnej
wiedzy fachowej,

7. dokonywaniu czynno ci poza siedzib  w asnej kancelarii, z cz stotliwo ci
albo w warunkach, które wskazuj  na naruszenie zasady lojalno ci,

8. odsy aniu klientów do innych notariuszy w sprawach pracoch onnych, a ma o
dochodowych,



9. systematycznym wiadczeniu us ug przy demonstrowaniu postawy
przekraczaj cej granice uprzejmo ci - równie  poprzez zaniechanie dania
niezb dnej dokumentacji i rezygnacji z innych wymaga , które zapewniaj
prawid owo  dokonanej czynno ci.

§ 27
Do dzia  nieuczciwej konkurencji zalicza si  równie  uprawianie reklamy
osobistej, w jakiejkolwiek postaci.
§ 28

1. Informacji o notariuszach udziela  mog rodkom przekazu tylko organy
samorz du notarialnego

2. Notariusz winien jest wcze niej informowa  Rad  Izby Notarialnej o swym
udziale b  wspó pracy z jakimkolwiek rodkiem przekazu publicznego.

§ 29
1. Notariuszowi nie wolno dokonywa  czynno ci, do udokumentowania której

przyst pi  ju  wcze niej inny notariusz.
2. Zakaz wskazany w ust. 1 nie zosta  naruszony wówczas, gdy notariusz, który

dokona  czynno ci, porozumia  si  uprzednio z notariuszem, do którego
strony zwróci y si  wcze niej, lub gdy okoliczno ci wskazuj  na to, e strony
dobrowolnie zrezygnowa y z us ug tego notariusza.

§ 30
Notariuszowi nie wolno bez zgody Rady Izby Notarialnej otwiera  kancelarii w
budynku, w którym mie ci si  ju  inna kancelaria.
§ 31
Notariusza obowi zuje zakaz krytykowania wobec klientów czynno ci dokonanych
przez innych notariuszy.
§ 32
Niedopuszczalne jest przejmowanie pracowników, aplikantów lub asesorów innego
notariusza bez uprzedniego porozumienia si  z nim.
§ 33
Gdy istnieje zatarg mi dzy notariuszami, mog  oni wyst pi  w sporze s dowym po
uprzednim przeprowadzeniu post powania wyja niaj cego przez Rad  Izby
Notarialnej.
§ 34

1. Powierzon  notariuszowi kontrol  innego notariusza obowi zany jest on
przeprowadzi  rzetelnie i obiektywnie.

2. Notariusz przeprowadzaj cy kontrol  jest zwi zany tajemnic  zawodow .
3. Kontrolowany notariusz winien u atwi  osobie kontroluj cej wykonywanie jej

zadania, i to bez wzgl du na to, czy jest ona, czy te  nie jest notariuszem,
oraz traktowa  j  z nale yt  uprzejmo ci .

§ 35



Osoba kontroluj ca winna zaznajomi  kontrolowanego ze spostrze eniami o
stwierdzonych nieprawid owo ciach, wyda  stosowne zalecenie i do czy  do swego
sprawozdania wyja nienia osoby kontrolowanej w przypadku, gdy sporz dzone
zosta y na pi mie.
ROZDZIA  5
Obowi zki notariusza wobec wspó pracowników
§ 36
Notariusz obowi zany jest zapewni  asesorom, aplikantom i pracownikom
administracyjnym swej kancelarii zadowalaj ce warunki pracy oraz umo liwi  im
udzia  w szkoleniach.
§ 37
Notariusz winien na bie co kontrolowa  prac  osób wymienionych w § 36.
§ 38
Notariusz obowi zany jest zadba  o to, aby ka dy z jego pracowników przed
przyst pieniem do pracy w kancelarii:

1.      zosta  poinformowany o obowi zkach okre lonych w § 24,
2.      z  zobowi zanie do ich przestrzegania.

ROZDZIA  6
Wzajemne obowi zki samorz du notarialnego i notariuszy
 § 39

Rada Izby Notarialnej winna:
1. dba  o honor notariuszy i zachowanie szacunku dla nich,
2. dba  o przestrzeganie przez notariuszy Prawa o notariacie,
3. troszczy  si  o to, aby notariusze i asesorzy wykonywali swój zawód

sumiennie i rzetelnie.
§ 40

1. Notariusz wybrany do samorz du winien uczestniczy  w jego pracach.
2. Ka dy cz onek samorz du notarialnego winien sw  postaw  i dzia aniem

dawa wiadectwo zasadzie, wed ug której funkcje i zadania samorz du
notarialnego maj  wobec spo eczno ci notariuszy przede wszystkim
charakter s ebny.

Ka dy cz onek samorz du winien w szczególno ci d  do realizowania woli ogó u
notariuszy, dzia aj c rozwa nie i zgodnie ze sw  najlepsz  wiedz  dla ich dobra
§ 41
Na danie notariusza Rada Izby Notarialnej obowi zana jest wys ucha  jego uwag
lub wniosku.
§ 42

1. Prezes organu samorz dowego po otrzymaniu informacji o amaniu zasad
uczciwo ci zawodowej i po wys uchaniu notariusza winien wezwa  go do
przestrzegana zasad etyki zawodowej.



2. Niezastosowanie si  do wezwania, o którym mowa w ust. 1, poci ga za sob
odpowiedzialno  dyscyplinarn .

§ 43
Obowi zkiem notariusza jest przestrzeganie postanowie  zawartych w uchwa ach
organów samorz du.
§ 44

1. Obowi zkiem notariusza jest wspó dzia anie z w adzami samorz du i
lojalno  wobec jego organów.

2. Notariusz jest obowi zany do przed enia organowi samorz du informacji i
materia ów dotycz cych wykonywanego zawodu, jakich organ za da.

3. Notariusz obowi zany jest stawi  si  w miejscu posiedze  Rady swej Izby
Notarialnej, na jej wezwanie.

§ 45
Niedopuszczalne jest podejmowanie przez notariusza dzia  zastrze onych
wy cznie do w ciwo ci organu samorz dowego.
§ 46

1. Notariusz obowi zany jest uczestniczy  w walnych zgromadzeniach
notariuszy w ciwej Izby.

2. Nieuczestniczenie w zgromadzeniu, o którym mowa w ust 1, notariusz
obowi zany jest usprawiedliwi .

§ 47
Niniejszy Kodeks wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1998 roku.

Przypisy
1) § 14 ust. 2 zmieniony przez uchwa  z dnia 11 maja 2001 r. (KRN.2001.7) z
dniem 11 maja 2001 r.
2) § 26 ust. 2 zmieniony przez uchwa  z dnia 3 marca 2007 r. (KRN.2007.15) z
dniem 3 marca 2007 r.


