Uchwa a Nr 12
Krajowej Rady Notarialnej

z dnia 29 listopada 1991 roku
Regulamin wewn trznego urz dowania kancelarii notarialnej
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 40 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o
notariacie (Dz. U. nr 22 poz. 91) uchwala si co nast puje:

ROZDZIA I

Nazwa i organizacja kancelarii notarialnej
§1.

Nazwa kancelarii notarialnej obejmuje imi

(imiona) i nazwisko notariusza.

Kancelaria notarialna prowadzona przez kilku notariuszy na zasadach spó ki
powinna to uwidoczni w swej nazwie.

§2.

Nazwa kancelarii powinna by uwidoczniona na tablicy wywieszonej przy wej ciu do
budynku, w którym znajduje si lokal kancelarii. Opis tablicy okre la za cznik.

§3.

1. Wewn trz budynku, przy wej ciu do pomieszcze kancelarii, nale y wywiesi
tablic informuj

przyj

o przeznaczeniu pomieszcze

oraz o godzinach i dniach

interesantów. Informacja o godzinach i dniach przyj

interesantów

mo e by tak e umieszczona przy tablicy, o której mowa w §2.

2. Na zewn trz budynku kancelarii lub w jego pobli u mo na umie ci

jedn

dodatkow tablic o tre ci: „Notariusz” lub „Kancelaria Notarialna”. Tablica o

wymiarach nie przekraczaj cych 150 cm d ugo ci i 50 cm wysoko ci nie
mo e wymienia nazwiska i imienia (imion) notariusza, a tak e firmy spó ki

partnerskiej.
§4.

W lokalu kancelarii notarialnej powinien by umieszczony wizerunek or a ustalony

dla god a Rzeczypospolitej Polskiej.
§5.

Notariusz prowadz cy kancelari :
1) zatrudnia pracowników kancelarii o odpowiednich kwalifikacjach,

2) dba o odpowiednie warunki lokalowe i wyposa enie kancelarii, stosowne dla

powagi notariatu,

3) troszczy si o kultur pracy i sprawne za atwianie spraw w kancelarii,

4) dba

o

odpowiednie

dokumentów i piecz ci.

zabezpieczenie

przechowywanych

w

kancelarii

§5a.
1. Notariusz lub emerytowany notariusz pos uguj si wydan przez rad

ciwej izby notarialnej legitymacj , któr

na

danie okazuj

stronom lub zainteresowanym organom w zwi zku z dokonywaniem
czynno ci notarialnej.

2. Wzór legitymacji okre la Krajowa Rada Notarialna.

§6.
1. Rada Izby Notarialnej, z zastrze eniem ust. 2, mo e okre li

sposób

informowania o rozmieszczeniu kancelarii notarialnych, a w szczególno ci

zakres i form og osze w tym przedmiocie.

2. Krajowa Rada Notarialna okre li zakres i form
stron internetowych dla kancelarii notarialnych.

zak adania i prowadzenia

§7.

Niedopuszczalna jest indywidualna reklama kancelarii notarialnej.
ROZDZIA II

Czynno ci kancelarii notarialnej

§8.

Notariusz obowi zany jest sumiennie, sprawnie i zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami

za atwia

sprawy

zg aszaj cych

si

osób

oraz

udziela

im

wyczerpuj cych informacji zwi zanych z dokonywanymi czynno ciami.

§9.

1. Tekst sporz dzanego aktu notarialnego powinien by

napisany w

2. W

pisarskiego,

sposób zro-zumia y i przejrzysty.
przypadku

sprostowania

niedok adno ci,

b du

rachunkowego lub innej oczywistej omy ki, notariusz na sprostowanym
akcie notarialnym dokonuje odpowiedniej adnotacji, sk adaj c przy

tym swój podpis lub zamieszcza przy sprostowanym akcie informacj
o sprostowaniu w inny sposób.

3. Po sprostowaniu aktu notarialnego na podstawie art. 80 § 4 ustawy
Prawo o notariacie, wypis tego aktu powinien zawiera

równie

informacj o numerze repertorium A aktu obejmuj cego sprostowanie.
4. Przepis ust. 1 stosuje si
czynno ci notarialnych.

odpowiednio przy dokonywaniu innych

§10.

Notariusze prowadz akta osobowe zatrudnionych pracowników.
§11.

1. Notariusz mo e u ywa

piecz tki zawieraj cej w swej tre ci jego imi

(imiona) i nazwisko, tytu zawodowy, i adres kancelarii. Ponadto na piecz tce

mo na zamie ci

tak e numer telefonu, NIP, adres email oraz numer

rachunku bankowego. Zamiast piecz tki notariusz mo e zamieszcza

na

sporz dzanych dokumentach nadruk zawieraj cy t sam tre .

2. Kancelaria prowadzona na zasadzie spó ki cywilnej mo e u ywa ponadto w

sprawach dotycz cych jej dzia alno ci piecz tek o tre ci okre lonej w ust. 1 z

wymienieniem imion i nazwisk wszystkich notariuszy i dopiskiem „Spó ka

Cywilna”. Kancelaria prowadzona przez spó
§12.

partnersk

umieszcza na

ywanych piecz tkach swoj firm .

Notariusz zawiadamia niezw ocznie prezesa rady izby notarialnej o wyznaczeniu

zast pcy okre laj c w zawiadomieniu czas, na jaki zast pca zosta wyznaczony (dni,

godziny).
§12a.

(zmieniony uchwa

KRN Nr VI/76/2008 z dnia 18 pa dziernika 2008 r.)

1. Notariusze udzielaj w
zada

ciwej radzie izby notarialnej – w celu wykonywania

rady z zakresu nadzoru – informacji i wyja nie

dotycz cych

dokonanych czynno ci notarialnych oraz realizacji obowi zków notariusza,
wynikaj cych z przepisów prawa i uchwa samorz du notarialnego.

2. Krajowa Rada Notarialna mo e wykorzystywa

informacje i wyja nienia, o

których mowa w ust.1, w celu realizacji swoich ustawowych zada , w tym

tak e

do

sporz dzenia

raportu

o

stanie

notariatu,

opracowywania

samorz dowych stanowisk, opinii, analiz i wniosków, a tak e dla potrzeb

prowadzonych rejestrów elektronicznych.
Je eli

notariusz informacj

(wpis) o

dokonanej czynno ci przekazuje

bezpo rednio do rejestru elektronicznego, prowadzonego przez Krajow

Rad

Notarialn , to wyja nie

i informacji w tym zakresie notariusz udziela

tak e bezpo rednio Krajowej Radzie Notarialnej.
Za cznik

Stosownie do postanowienia §2 regulaminu wewn trznego urz dowania kancelarii
notarialnej ustala si

kancelarie notarialne.
1.

2.
3.

opisowy wzór tablicy na budynkach, w których znajduj

si

Tablica dla kancelarii notarialnej winna by wykonana w kolorze bia ym lub

stalowym, a litery na niej w kolorze czarnym.

Tablica dla kancelarii notarialnej prowadzonej przez jednego notariusza
po-winna mie wymiary: d ugo

- 50 cm, a wysoko

- 35 cm.

Tablica dla kancelarii notarialnej prowadzonej przez kilku notariuszy
powinna mie d ugo

dodaje si

wi cej ni

- 50 cm, a do wysoko ci, o której mowa w pkt. 2,

na ka de nast pne imi

(imiona) i nazwisko notariusza nie

16 cm wysoko ci tablicy. Na ko cu tablicy umieszcza si napis

„SPÓ KA CYWILNA” lub „SPÓ KA PARTNERSKA” z literami wysoko ci - 3 cm.

4.
5.

Na tablicy kancelarii notarialnej prowadzonej przez spó

partnersk

imiona i nazwiska notariuszy mog by zast pione firm spó ki.

U góry tablicy winien znajdowa

si

wizerunek or a ustalony dla god a

Rzeczypospolitej Polskiej o wysoko ci - 7 cm, a pod nim napis
„KANCELARIA NOTARIALNA” w jednym rz dzie, z liter o wysoko ci - 3 cm.
Pod tym napisem winno by wypisane imi (imiona) i nazwisko notariusza

literami o wysoko ci 2,4 cm; pod spodem mo na zamie ci

„NOTARIUSZ” lub „NOTARIUSZE” z liter o wysoko ci - 4,2 cm.
6.

Dopuszcza si

napis

stosowanie wewn trz budynków, w których znajduje si

kancelaria notarialna, dodatkowych tablic informacyjnych z napisem
„NOTA-RIUSZ” z liter wysoko ci - 4,2 cm i umieszczon pod nim strza

7.

kierunkow .

Rada w

ciwej izby notarialnej mo e zezwoli

na inny kolor lub rozmiar

tablicy dla kancelarii notarialnej, w szczególno ci, gdy wymagania te

wynikaj z zabytkowego charakteru budynku.
Prezes

Krajowej Rady Notarialnej
/-/ Jacek Wojdy o

