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zm.

Dz.U.2009.166.1317

art. 5

USTAWA
z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie
(tekst jednolity)

DZIA I
USTRÓJ NOTARIATU
Rozdzia 1
Przepisy ogólne
Art. 1. § 1. Notariusz jest powo any do dokonywania czynno ci,

którym strony s

obowi zane lub pragn

nada

form

notarialn

(czynno ci notarialnych).

§ 2. W wypadkach okre lonych w ustawie czynno ci notarialnych

mo e dokonywa równie asesor notarialny zatrudniony w kancelarii
notarialnej.
Art. 2. § 1. Notariusz w zakresie swoich uprawnie , o których
mowa w art. 1, dzia a jako osoba zaufania publicznego, korzystaj c
z ochrony przys uguj cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 2. Czynno ci notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z
prawem, maj charakter dokumentu urz dowego.
§ 3. Czynno ci notarialnych dokonuje si

w j zyku polskim. Na

danie strony notariusz mo e dokona dodatkowo tej czynno ci w

zyku obcym, wykorzystuj c w asn
wykazan

znajomo

j zyka obcego

w sposób okre lony dla t umaczy przysi

korzysta c z pomocy t umacza przysi
Art. 3. § 1. Czynno ci

ego.

notarialnych

notariusz

ych lub

dokonuje

w

kancelarii notarialnej, zwanej dalej "kancelari ".
§ 2. Czynno
miejscu,

je eli

notarialna mo e by

dokonana tak e w innym

przemawia

charakter

za

tym

czynno ci

lub

szczególne okoliczno ci.
Art. 4. § 1. Notariusz mo e prowadzi tylko jedn kancelari .
§ 2. Notariusz zatrudnia pracowników kancelarii oraz zapewnia
warunki lokalowe i wyposa enie kancelarii, stosowne dla notariatu.
§ 3. Kilku

notariuszy

mo e

prowadzi

jedn

kancelari

na

zasadach spó ki cywilnej lub partnerskiej. W takim jednak wypadku

ka dy z notariuszy dokonuje czynno ci notarialnych we w asnym

imieniu i ponosi odpowiedzialno

za czynno ci przez siebie

dokonane.
Art. 5. § 1. Notariuszowi za dokonanie czynno ci notarialnych
przys uguje wynagrodzenie okre lone na podstawie umowy ze
stronami czynno ci, nie wy sze ni
notarialnej w

maksymalne stawki taksy

ciwe dla danej czynno ci.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, nie obejmuje
kosztów przejazdu i innych niezb dnych wydatków, poniesionych
przez notariusza w zwi zku z dokonaniem czynno ci.
§ 3. Minister

Sprawiedliwo ci,

w

porozumieniu z

ministrem

ciwym do spraw instytucji finansowych, po zasi gni ciu opinii
Krajowej Rady Notarialnej, okre li, w drodze rozporz dzenia,
maksymalne stawki taksy notarialnej za czynno ci notarialne, o
których mowa w § 1, oraz maksymalne kwoty, o które mo e by

zwi kszone wynagrodzenie za dokonanie czynno ci notarialnych
poza kancelari notarialn , maj c na wzgl dzie warto

rodzaj czynno ci notarialnej, stopie

jej zawi

przedmiotu i

ci, nak ad pracy

notariusza, czas przeznaczony na dokonanie czynno ci oraz interes
spo eczny gwarantuj cy nale yty dost p do czynno ci notarialnych w

obrocie cywilnoprawnym, a tak e uwzgl dniaj c,
stawka

za

czynno

sze ciokrotno ci

notarialn

przeci tnego

nie

e maksymalna

mo e

miesi cznego

przekroczy

wynagrodzenia

w

gospodarce narodowej w poprzednim roku, og aszanego do celów
emerytalnych w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego,
stosowanego poczynaj c od drugiego kwarta u ka dego roku przez
okres jednego roku.
Art. 6. § 1. Je eli strona czynno ci notarialnej nie jest w stanie
bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponie
danego przez notariusza

wynagrodzenia,

wnioskiem do s du rejonowego w

mo e wyst pi

z

ciwego ze wzgl du na jej

miejsce zamieszkania o zwolnienie w ca

ci lub w cz

ci od

ponoszenia tego wynagrodzenia.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si odpowiednio do osoby prawnej, która

wyka e,

e

nie

wynagrodzenia
§ 3.

ma

dostatecznych

rodków

na

ponoszenie

danego przez notariusza.

d po ustaleniu, e zachodzi potrzeba dokonania czynno ci

notarialnej, uwzgl dnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania
danej przez stron czynno ci notarialnej.
§ 4. Za stron
dokonan

czynno

zwolnion

od ponoszenia wynagrodzenia za

notarialn

wynagrodzenie

ponosi

Skarb

Pa stwa. Wynagrodzenie przyznaje notariuszowi, na jego wniosek,

d, który wyznaczy notariusza, na podstawie taksy, o której mowa

w art. 5.
§ 5. Do rozpoznania wniosku, o którym mowa w § 1, oraz

przyznania

notariuszowi

wynagrodzenia

stosuje

si

przepisy

Kodeksu post powania cywilnego o post powaniu nieprocesowym, z
uwzgl dnieniem przepisów o zwolnieniu od kosztów s dowych.
Art. 7. § 1. Notariusz

jako

p atnik

na

podstawie

odr bnych

przepisów pobiera podatki.
§ 2. Je eli wniosek o wpis do ksi gi wieczystej, o którym mowa w
art. 92 § 4, podlega op acie s dowej, notariusz pobiera od
wnioskodawców t op at i zaznacza w akcie notarialnym wysoko
pobranej op aty s dowej. Notariusz obowi zany jest uzale ni

sporz dzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez
strony nale nej op aty s dowej. Pobran
przekazuje w

op at

s dow

notariusz

ciwemu s dowi rejonowemu.

§ 21. Je eli wnioskodawca, o którym mowa w § 2, zosta
zwolniony od kosztów s dowych od wniosku o dokonanie wpisu do
ksi gi wieczystej, notariusz obowi zany jest zaznaczy
notarialnym,

w akcie

e op ata s dowa nie zosta a pobrana i, za czy

do

wypisu aktu notarialnego przesy anego do s du w trybie art. 92 § 4

prawomocne postanowienie s du w przedmiocie zwolnienia od
kosztów s dowych. W takim wypadku przepisu § 2 nie stosuje si .
§ 3. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia,

sposób pobierania i uiszczania oraz sposób i termin przekazywania
dom, a tak e zwrotu nale no ci, o których mowa w § 2, oraz

sposób prowadzenia ich ewidencji.

Art. 8. Notariusz u ywa piecz ci urz dowej z wizerunkiem or a.
Art. 9. § 1. Minister Sprawiedliwo ci prowadzi rejestr kancelarii.
§ 2. Minister Sprawiedliwo ci do dnia 31 stycznia ka dego roku

og asza

w

formie

obwieszczenia

w

Dzienniku

Urz dowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz zarejestrowanych
kancelarii.

Rozdzia 2
Powo ywanie i odwo ywanie notariuszy
Art. 10. § 1. Notariusza
kancelarii

Minister

zainteresowanej,

po

powo uje

i

wyznacza

Sprawiedliwo ci,
zasi gni ciu

na

opinii

siedzib

wniosek

rady

w

jego
osoby

ciwej

izby

notarialnej.
§ 2. Niewyra enie opinii, o której mowa w § 1, w ci gu 60 dni od
dnia otrzymania wniosku Ministra Sprawiedliwo ci, uwa ane jest za
wyra enie opinii pozytywnej.
§ 3. Minister

Sprawiedliwo ci

mo e

odmówi

powo ania

na

stanowisko notariusza osoby, o której mowa w § 1, tylko wtedy, gdy
kandydat ten nie spe nia wymogów, o których mowa w art. 11-13.
Ministrowi Sprawiedliwo ci oraz organom samorz du notarialnego
opiniuj cym kandydata na notariusza przys uguje prawo wgl du do
akt osobowych i dyscyplinarnych osoby sk adaj cej wniosek.
Art. 11. Notariuszem mo e by powo any ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pe ni z praw cywilnych
i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru i daje r kojmi
wykonywania zawodu notariusza;

prawid owego

3) uko czy wy sze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i

uzyska tytu magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane

w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) odby aplikacj notarialn ;

5)

egzamin notarialny;

6) pracowa w charakterze asesora notarialnego co najmniej 2 lata;

7) uko czy 26 lat.

Art. 12. § 1. Wymagania, o których mowa w art. 11 pkt 4-6, nie
dotycz :
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych;
2) osób, które zajmowa y stanowisko s dziego lub prokuratora;
3) osób, które wykonywa y zawód adwokata lub radcy prawnego
przez okres co najmniej 3 lat;
4) osób, które co najmniej 3 lata zajmowa y stanowisko radcy lub
starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa.

§ 2. Do egzaminu notarialnego sk adanego przed komisj , o

której mowa w art. 71b § 1 lub 2, bez odbycia aplikacji notarialnej
mog przyst pi :
1) doktorzy nauk prawnych;
2) osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie
szym ni
egzaminu

8 lat przed z
zatrudnione

eniem wniosku o dopuszczenie do

by y

na

stanowisku

referendarza

dowego, starszego referendarza s dowego, asystenta s dziego

lub asystenta prokuratora;

3) osoby, które po uko czeniu wy szych studiów prawniczych przez
okres co najmniej 5 lat w okresie nie d

szym ni

10 lat przed

eniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywa y

wymagaj ce wiedzy prawniczej czynno ci bezpo rednio zwi zane

z czynno ciami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii
notarialnej,

na

podstawie

umowy

o

prac

lub

umowy

cywilnoprawnej;

4) osoby, które po uko czeniu wy szych studiów prawniczych przez
okres co najmniej 5 lat w okresie nie d

szym ni

10 lat przed

eniem

wniosku

o

dopuszczenie

do

egzaminu

by y

zatrudnione w urz dach organów w adzy publicznej i wykonywa y

wymagaj ce wiedzy prawniczej czynno ci bezpo rednio zwi zane
ze wiadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urz dów;

5) osoby, które zda y egzamin s dziowski, prokuratorski, adwokacki
lub radcowski w zakresie, w którym ustawowo okre lony
przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest ró ny od zakresu
prawa okre lonego w art. 71b § 4;
6) osoby, które zajmuj

stanowisko radcy lub starszego radcy

Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa.
§ 3. W przypadku wykonywania pracy w niepe nym wymiarze
okresy, o których mowa w § 2 pkt 2-4, podlegaj proporcjonalnemu
wyd

eniu.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 2, musz

spe nia

wymagania

przewidziane w art. 11 pkt 1-3 i 7.
Art. 13. Wniosek, o którym mowa w art. 10 § 1, powinien
zawiera dane o kwalifikacjach osoby zainteresowanej, wymienionej
w art. 11 lub 12 § 1, oraz wskazywa

lokal przewidywany do

prowadzenia kancelarii i termin jej uruchomienia. Do wniosku osoba
zainteresowana obowi zana jest do czy informacj o niekaralno ci
z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzon dat nie wcze niejsz ni
miesi c przed jej z

eniem, oraz - w przypadku osoby urodzonej

przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - o wiadczenie, o którym mowa w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat
1944-1990 oraz tre ci tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,
poz. 425, z pó n. zm.1)) albo informacj , o której mowa w art. 7 ust.

3a tej ustawy.

Art. 14. § 1. Notariusz jest obowi zany w ci gu 2 miesi cy od

zawiadomienia o powo aniu uruchomi

kancelari

i zg osi

o tym

Ministrowi Sprawiedliwo ci.

§ 2. W razie nieuruchomienia kancelarii w terminie, o którym

mowa w § 1, powo anie traci moc; okoliczno

t stwierdza Minister

Sprawiedliwo ci.
Art. 15. § 1. Przy powo aniu notariusz sk ada wobec Ministra
Sprawiedliwo ci lubowanie wed ug nast puj cej roty:
lubuj

uroczy cie jako notariusz powierzone mi obowi zki

wype nia

zgodnie z prawem i sumieniem, dochowa

tajemnicy

pa stwowej i zawodowej, w post powaniu swym kierowa
zasadami godno ci, honoru i uczciwo ci.".
§ 2. Minister

Sprawiedliwo ci

mo e

upowa ni

si

prezesa

ciwego s du apelacyjnego do przyj cia lubowania.
Art. 16. § 1. Minister Sprawiedliwo ci odwo uje notariusza, je eli
notariusz:
1) zrezygnowa z prowadzenia kancelarii;

2) z powodu choroby lub u omno ci zosta orzeczeniem komisji
lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia uznany za trwale
niezdolnego

do

pe nienia

obowi zków

notariusza

uzasadnionej przyczyny odmówi poddania si
mimo zalecenia rady w
2a)

lub

bez

takiemu badaniu,

ciwej izby notarialnej;

uko czy 70 lat;

3) (uchylony);
4) zosta pozbawiony prawa prowadzenia kancelarii orzeczeniem
du dyscyplinarnego;
4a)

(utraci moc);

5) utraci z mocy wyroku s dowego prawa publiczne lub prawo
wykonywania zawodu notariusza.
§ 2. Odwo anie notariusza z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 2

nast puje po uprzednim wys uchaniu notariusza, chyba
to mo liwe.

§ 3. Minister Sprawiedliwo ci mo e odwo

uzyska

dwie

ujemne

oceny

w

wyniku

e nie jest

notariusza, który
kolejnych

wizytacji

przeprowadzonych przez wizytatora samorz du notarialnego lub
ciwy organ Ministra Sprawiedliwo ci. Odwo anie nast puje po

zasi gni ciu opinii rady w

ciwej izby notarialnej, wydanej na

wniosek Ministra Sprawiedliwo ci, w terminie miesi ca od daty
wp ywu wniosku.
§ 4. Niewydanie przez rad

w

ciwej izby notarialnej opinii w

terminie, o którym mowa w § 3, nie wstrzymuje wydania decyzji.
Rozdzia 3
Obowi zki i prawa notariuszy
Art. 17. Notariusz

jest

obowi zany

post powa

zgodnie

ze

onym lubowaniem oraz stale podnosi kwalifikacje zawodowe.
Art. 18. § 1. Notariusz jest obowi zany zachowa
okoliczno ci sprawy, o których powzi

wiadomo

w tajemnicy

ze wzgl du na

wykonywane czynno ci notarialne.
§ 2. Obowi zek zachowania tajemnicy trwa tak e po odwo aniu

notariusza.

§ 3. Obowi zek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz
sk ada zeznania jako

tajemnicy

zagra a

prywatnemu.

W

wiadek przed s dem, chyba

dobru

tych

pa stwa

wypadkach

albo

od

e ujawnienie

wa nemu

obowi zku

interesowi

zachowania

tajemnicy mo e zwolni notariusza Minister Sprawiedliwo ci.

§ 4. Obowi zek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji
udost pnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada

2000 r. o przeciwdzia aniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z pó n. zm.2)) - w

zakresie okre lonym tymi przepisami.

Art. 19. § 1. Notariusz nie mo e podejmowa
uzyskania uprzedniej zgody rady w
wyj tkiem

zatrudnienia

dydaktycznego,

w

ciwej izby notarialnej, z

charakterze

dydaktycznego

lub

zatrudnienia bez

pracownika
naukowego,

naukowochyba

e

wykonywanie tego zatrudnienia przeszkadza w pe nieniu jego
obowi zków.
§ 2. Notariuszowi nie wolno tak e podejmowa zaj cia, które by
przeszkadza o w pe nieniu obowi zków

albo mog o uchybia

powadze wykonywanego zawodu. Nie wolno mu w szczególno ci
zajmowa

si

handlem, przemys em, po rednictwem i doradztwem

w interesach.
§ 3. O zamiarze podj cia zatrudnienia lub zaj cia notariusz jest
obowi zany zawiadomi

prezesa rady w

ciwej izby notarialnej.

Rada rozstrzyga, czy podj cie zatrudnienia lub zaj cia nie uchybia
obowi zkom notariusza albo powadze wykonywanego zawodu.
Je eli rada nie wyrazi zgody na zatrudnienie lub zaj cie, o których

mowa w § 1 i 2, spraw , na wniosek notariusza, rozstrzyga Krajowa
Rada Notarialna, której decyzja jest ostateczna.
Art. 19a. Notariusz podlega obowi zkowemu ubezpieczeniu od
odpowiedzialno ci

cywilnej

za

szkody

wyrz dzone

przy

wykonywaniu czynno ci, o których mowa w art. 1 § 1.
Art. 19b. Minister w

ciwy do spraw instytucji finansowych, w

porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii
Krajowej Rady Notarialnej oraz Polskiej Izby Ubezpiecze , okre li, w
drodze

rozporz dzenia,

szczegó owy

zakres

ubezpieczenia

obowi zkowego, o którym mowa w art. 19a, termin powstania
obowi zku ubezpieczenia oraz minimaln sum gwarancyjn , bior c

w szczególno ci pod uwag

specyfik

wykonywanego zawodu oraz

zakres realizowanych zada .
Art. 19c. Rada izby notarialnej w

ciwej ze wzgl du na siedzib

kancelarii notarialnej jest obowi zana do przeprowadzania kontroli
spe nienia obowi zku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym
mowa w art. 19a. Spe nienie tego obowi zku ustala si na podstawie
okazanej

przez

ubezpieczenia,

notariusza

polisy

potwierdzaj cego

lub

innego

zawarcie

dokumentu

umowy

tego

ubezpieczenia, wystawionego przez zak ad ubezpiecze .
Art. 19d. Minister Sprawiedliwo ci nadzoruje wykonywanie przez
rady izb notarialnych zada

notarialnych obowi zani s

okre lonych w art. 19c. Prezesi rad izb

do sk adania Ministrowi Sprawiedliwo ci

raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozda

z kontroli

przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym.
Art. 20. § 1. Kancelaria

powinna

by

czynna

w

dniach

powszednich co najmniej 6 godzin dziennie.
§ 2. Rada w

ciwej izby notarialnej mo e ustali

1 dzie

powszedni tygodnia jako wolny za przepracowan sobot .
§ 3. W

wypadkach

niecierpi cych

zw oki

albo szczególnych

potrzeb kancelaria mo e by czynna tak e w niedziele i wi ta.
Art. 21. § 1. Je eli notariusz nie mo e pe ni swych obowi zków,
wyznacza na ten czas zast pc

spo ród asesorów notarialnych

asnej kancelarii, informuj c o tym prezesa rady izby, lub spo ród

asesorów notarialnych innej kancelarii obj tej w

ciwo ci

notarialnej, w porozumieniu z prezesem rady danej izby.

izby

§ 2. (uchylony).
§ 3. Je eli

z

powodu

nieobecno ci

notariusza

wynik ej

z

nieprzewidzianych przyczyn notariusz nie pozostawi w kancelarii

zast pcy na czas swej nieobecno ci, zast pc wyznacza prezes rady
ciwej izby notarialnej.

§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 3, zast pc notariusza
mo e by wyznaczony tak e notariusz emerytowany.
Art. 22. W wypadku zaprzestania prowadzenia kancelarii przez
notariusza z innych powodów ni jego mier lub zawieszenia go w
czynno ciach, rada izby notarialnej mo e wyznaczy
pe nienia

obowi zków

notarialnych danej izby.

notariusza

zast pc

czasowo do

spo ród

asesorów

Art. 23. Notariusze op acaj , na potrzeby organów samorz du

notarialnego, sk adki miesi czne, których wysoko

ustala corocznie

Krajowa Rada Notarialna. Ponadto, stosownie do uchwa w

ciwych

izb notarialnych, notariusze op acaj sk adki na inne okre lone cele.
Art. 24. W zakresie ubezpiecze
cz onków ich rodzin stosuje si

spo ecznych do notariuszy i

przepisy ustawy o ubezpieczeniu

spo ecznym osób prowadz cych dzia alno

gospodarcz .

Art. 24a. (uchylony).
Art. 25. Notariusz, który przeszed na emerytur lub rent , mo e
ywa tytu u "emerytowany notariusz".
Rozdzia 4
Samorz d notarialny
Art. 26. § 1. Notariusze tworz samorz d notarialny.

§ 2. Samorz d notarialny obejmuje izby notarialne i Krajow Rad
Notarialn .

§ 3. Izby

osobowo

notarialne

i

Krajowa

Rada

Notarialna

posiadaj

prawn .

Art. 27. Organami izby notarialnej s :
1) walne zgromadzenie notariuszy izby;
2) rada izby notarialnej.
Art. 28. § 1. Izb

notarialn

stanowi

notariusze prowadz cy

kancelari w okr gu s du apelacyjnego.

§ 2. Siedzib izby notarialnej jest siedziba s du apelacyjnego.
Art. 29. § 1. Walne zgromadzenia notariuszy izby notarialnej s
zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 2. Zwyczajne
pierwszym

walne

kwartale

zgromadzenie

ka dego

roku,

notariuszy
rada

Nadzwyczajne walne zgromadzenie mo e by

izby

zwo uje,

w

notarialnej.

zwo ane z inicjatywy

Ministra Sprawiedliwo ci, na podstawie uchwa y rady albo na
wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby notariuszy wchodz cych w
sk ad izby.
§ 3. W walnym zgromadzeniu jest obowi zany uczestniczy
ka dy notariusz nale
Art. 30. § 1. Do

cy do danej izby.
zakresu

dzia ania

walnego

zgromadzenia

notariuszy izby notarialnej nale y:

1) wybór prezesa i wiceprezesa oraz pozosta ych cz onków rady
izby notarialnej;

2) wybór cz onka Krajowej Rady Notarialnej;
3) wybór notariuszy do s dów dyscyplinarnych oraz rzecznika
dyscyplinarnego;

4) zatwierdzenie

sprawozdania

rocznego

i

zamkni cia

okresu

rachunkowego, przedstawionego przez rad izby notarialnej;

5) uchwalenie bud etu;

6) ustalenie sk adek na okre lone cele;
7) za atwianie innych spraw w zakresie dzia ania notariatu.

§ 2. Walne zgromadzenie notariuszy uchwala regulamin swego

dzia ania.
Art. 31. § 1. Rozstrzygni cia walnego zgromadzenia zapadaj

w

formie uchwa .
§ 2. Uchwa y walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej
podejmowane zwyk

wi kszo ci

najmniej po owy cz onków izby.
§ 3. Wybory odbywaj

si

g osów w obecno ci co

w g osowaniu tajnym, z wyj tkiem

wyboru przewodnicz cego zgromadzenia.
Art. 32. § 1. Rada izby notarialnej dzia a w siedzibie izby i oprócz
prezesa oraz wiceprezesa sk ada si z:

1) 5 cz onków w izbach licz cych do 100 notariuszy;

2) 7 cz onków w izbach licz cych od 101 do 200 notariuszy;
3) 9 cz onków w izbach licz cych ponad 200 notariuszy.
§ 2. Kadencja rady trwa 3 lata.
§ 3. Prezes i wiceprezes nie mog sprawowa tych samych funkcji
wi cej ni dwie, nast puj ce bezpo rednio po sobie, pe ne kadencje.
Art. 33. Rada

izby

notarialnej

na

pierwszym

posiedzeniu

dokonuje podzia u czynno ci mi dzy swych cz onków, jak równie
uchwala regulamin wewn trznego urz dowania rady.
Art. 34. § 1. Prezes rady izby notarialnej reprezentuje rad ,
kieruje jej pracami, przewodniczy na posiedzeniach i wykonuje

uchwa y rady. W razie nieobecno ci prezesa, jego obowi zki
wykonuje wiceprezes rady.

§ 2. Do sk adania o wiadcze

woli w sprawach maj tkowych

wymagane jest wspó dzia anie dwóch cz onków rady, w tym prezesa
lub wiceprezesa.
Art. 35. Do zakresu dzia ania rady izby notarialnej nale y:
1) opiniowanie wniosków w przedmiocie powo ywania i odwo ywania
notariuszy i asesorów notarialnych;
2) nadzór

nad

wykonywaniem

obowi zków

przez

notariuszy,

asesorów i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem
przez nich powagi i godno ci notariusza;

2a)

nadzór nad wykonaniem obowi zkowego ubezpieczenia, o

którym mowa w art. 19a;
3) organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych;
4) zarz d i rozporz dzanie maj tkiem izby;
5) zw ywanie walnych zgromadze

notariuszy izby i wykonywanie

uchwa tych zgromadze ;
6) prowadzenie

wykazów

notariuszy,

asesorów

i

aplikantów

notarialnych izby;

7) wykonywanie innych czynno ci przewidzianych prawem.
Art. 36. § 1. Do wa no ci uchwa
wymagana obecno

rady izby notarialnej jest

co najmniej po owy jej cz onków.

§ 2. Uchwa y rady zapadaj

zwyk

wi kszo ci

g osów, przy

czym w razie równej liczby g osów decyduje g os prezesa rady.
Art. 37. Rada izby notarialnej przedstawia ka dego roku Krajowej
Radzie Notarialnej wykaz asesorów i aplikantów notarialnych izby.
Art. 38. Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu.

Art. 39. § 1. Krajowa Rada Notarialna sk ada si

z notariuszy

wybranych przez walne zgromadzenia notariuszy izb notarialnych.

§ 2. Prezesem Krajowej Rady Notarialnej jest notariusz, wybrany

w drodze tajnego g osowania spo ród jej cz onków.
§ 3. Kadencja Krajowej Rady Notarialnej trwa 3 lata.

§ 4. Do cz onka Krajowej Rady Notarialnej przepis art. 32 § 3
stosuje si odpowiednio.
Art. 40. § 1. Do zakresu dzia ania Krajowej Rady Notarialnej
nale y w szczególno ci:
1) uchwalanie regulaminu wewn trznego urz dowania kancelarii;
2) przedstawianie opinii i propozycji w sprawach:
a) taksy notarialnej,

b)zmian przepisów dotycz cych funkcjonowania notariatu;
3) wspó praca z notariatami innych pa stw;
4) wyra anie
Ministra

stanowiska

w

Sprawiedliwo ci

sprawach
lub

przedstawionych

inne

organy

przez

samorz du

notarialnego;
5) wybór spo ród cz onków rady rzecznika dyscyplinarnego;
6) uchwalanie regulaminu swego urz dowania;

7) wypowiadanie si w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy;
8) ustalanie wysoko ci sk adek miesi cznych notariuszy na potrzeby
samorz du notarialnego oraz zasad ich wydatkowania;

8a)

uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w

ca

ci lub w cz

ci op aty rocznej, a tak e odraczania jej

atno ci lub rozk adania jej na raty;

9) ustalanie

programu

aplikacji

notarialnej

oraz

nadzór

nad

szkoleniem aplikantów;

10) ustalanie zasad i trybu zwo ywania kongresu notariuszy.
§ 2. Krajowa Rada Notarialna sk ada Ministrowi Sprawiedliwo ci

raz w roku ocen stanu notariatu.
§ 3. Do Krajowej Rady Notarialnej stosuje si

odpowiednio

przepis art. 34 § 2.

Art. 41. Krajowa

Rada

Notarialna

mo e

zwo

kongres

notariuszy w celu zasi gni cia opinii w istotnych sprawach notariatu.
Rozdzia 5
Nadzór nad notariatem i odpowiedzialno
Art. 42. § 1. Nadzór nad dzia alno ci
samorz du

notarialnego

sprawuje

notariuszy za szkody
notariuszy i organami

Minister

Sprawiedliwo ci

osobi cie, za po rednictwem prezesów s dów apelacyjnych lub
dów wojewódzkich albo przez wyznaczone osoby.

§ 2. Minister Sprawiedliwo ci, w drodze rozporz dzenia, okre la

szczegó owo tryb wykonywania nadzoru, o którym mowa w § 1.
Art. 43. § 1. Minister Sprawiedliwo ci mo e zatrudni notariusza,
za jego zgod , w Ministerstwie Sprawiedliwo ci, s dzie apelacyjnym
lub s dzie wojewódzkim do wykonywania czynno ci nadzoru nad

dzia alno ci notariuszy i organami samorz du notarialnego.
§ 2. Do notariusza, o którym mowa w § 1, stosuje si

przepisy

ustawy o pracownikach urz dów pa stwowych.
§ 3. W okresie zatrudnienia w Ministerstwie Sprawiedliwo ci,
dzie apelacyjnym lub s dzie wojewódzkim prawo notariusza do
prowadzenia kancelarii notarialnej ulega zawieszeniu.
§ 4. Minister
wypadkach,

Sprawiedliwo ci,

mo e,

na

wniosek

w

szczególnie
notariusza,

uzasadnionych
zawiesi

prawo

notariusza do prowadzenia kancelarii w razie podj cia przez niego
innego zatrudnienia lub wykonywania funkcji publicznej.

Art. 44. § 1. Nadzór nad notariuszami na obszarze w

ciwo ci

izby notarialnej wykonuje równie rada izby przez swoich cz onków

lub przez wyznaczonych w tym celu notariuszy nieb

cych

cz onkami rady albo emerytowanych notariuszy.
§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, w ka dej

kancelarii przeprowadza si wizytacj co najmniej raz na 3 lata.
§ 3. Z wizytacji sporz dza si

protokó . Rada izby notarialnej

ocenia wyniki wizytacji i przedstawia - w ci gu 2 miesi cy od
wizytacji

-

odpis

protoko u

Ministrowi

zawiadamiaj c go równocze nie o

Sprawiedliwo ci,

rodkach podj tych w celu

usuni cia stwierdzonych uchybie .
Art. 45. Osoby powo ane do nadzoru maj

prawo wgl du w

czynno ci notarialne, badania ich zgodno ci z prawem, a tak e
mog
a

w

da wyja nie
razie

obowi zków -

oraz zarz dza usuni cie uchybie

dostrze enia

naruszenia

przez

i usterek,

notariusza

jego

da wszcz cia post powania dyscyplinarnego.

Art. 46. Organy samorz du notarialnego przesy aj

Ministrowi

Sprawiedliwo ci uchwa y, a tak e protoko y walnych zgromadz
notariuszy oraz sprawozdania roczne wraz z bilansami - w terminie
14 dni od ich powzi cia lub sporz dzenia.
Art. 47. § 1. Minister

Sprawiedliwo ci

zwraca

si

do

S du

Najwy szego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwa organu
samorz du notarialnego w terminie

3 miesi cy od dnia ich

dor czenia. Je eli zaskar ona uchwa a ra

co narusza prawo, termin

ten wynosi 6 miesi cy.
§ 2.

d Najwy szy utrzymuje zaskar on

uchyla uchwa

i przekazuje spraw

uchwa

w mocy lub

do ponownego rozpoznania

ciwemu organowi samorz du, ustalaj c wytyczne co do sposobu

jej za atwienia. Skarg

spó nion

S d Najwy szy pozostawia bez

rozpoznania.
Art. 48. Minister Sprawiedliwo ci mo e zwróci

si

do organów

samorz du notarialnego o podj cie uchwa y w okre lonej sprawie
nale

cej do w

ciwo ci tych organów. Uchwa a powinna by

podj ta w terminie 1 miesi ca.
Art. 49. Notariusz
wyrz dzon

ponosi

odpowiedzialno

za

szkod

przy wykonywaniu czynno ci notarialnych na zasadach

okre lonych w Kodeksie cywilnym, z uwzgl dnieniem szczególnej
staranno ci, do jakiej jest obowi zany przy wykonywaniu tych
czynno ci.
Rozdzia 6
Odpowiedzialno

dyscyplinarna

Art. 50. Notariusz odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia
zawodowe, w tym za oczywist i ra

obraz przepisów prawnych,

uchybienia

zawodu,

powadze

lub

godno ci

jak

równie

za

niespe nienie obowi zku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym
mowa w art. 19a, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
19b.
Art. 51. § 1. Karami dyscyplinarnymi s :
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara

pieni

na

do

wysoko ci

pi ciokrotnego

przeci tnego

miesi cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw, nie
ni sza od po owy tego wynagrodzenia;
4) pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii.

§ 2. Wymierzenie kary nagany lub kary pieni
sob

niemo no

udzia u

ukaranego

w

nej poci ga za

organach

notarialnego i w s dzie dyscyplinarnym przez okres 3 lat.
§ 3. Kary pieni

samorz du

ne wp ywaj na rzecz Skarbu Pa stwa.

Art. 52. § 1. Po up ywie 3 lat od chwili czynu nie mo na wszcz
post powania dyscyplinarnego, a w razie wszcz cia - ulega ono
umorzeniu.
§ 2. Je eli

jednak

czyn

zawiera

znamiona

przest pstwa,

przedawnienie dyscyplinarne nie mo e nast pi

wcze niej ni

przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego.
Art. 53. § 1. Do

orzekania

powo ane s dy dyscyplinarne:

w

sprawach

dyscyplinarnych

s

1) w pierwszej instancji - s dy dyscyplinarne izb notarialnych;

2) w drugiej instancji - Wy szy S d Dyscyplinarny.

§ 2. Cz onków s dów dyscyplinarnych wybieraj
kadencj

poszczególne

notarialnych.

§ 3. Ogóln

liczb

walne

zgromadzenia

na trzyletni

notariuszy

izb

cz onków s dów dyscyplinarnych oraz liczb

cz onków tych s dów wybieranych przez poszczególne walne
zgromadzenia notariuszy izb notarialnych okre la Krajowa Rada
Notarialna.
§ 4. Przewodnicz cych s dów dyscyplinarnych i ich zast pców
wybieraj spo ród siebie cz onkowie tych s dów.
Art. 54. § 1.

d dyscyplinarny orzeka w sk adzie 3 cz onków, a

Wy szy S d Dyscyplinarny w sk adzie 5 cz onków. W sk adzie
orzekaj cym w drugiej instancji nie mo e bra udzia u cz onek s du,
który bra udzia w wydaniu zaskar onego orzeczenia.
§ 2. Sk ad

orzekaj cy

wyznacza

przewodnicz cy

s du

dyscyplinarnego.
Art. 55. Rzecznikami s dów dyscyplinarnych izb oraz Wy szego
du Dyscyplinarnego s

notariusze wybrani odpowiednio przez

walne zgromadzenia notariuszy i Krajow Rad Notarialn .
Art. 56. Obwiniony mo e ustanowi

lub adwokatów.

obro

spo ród notariuszy

Art. 57. § 1. Post powanie dyscyplinarne toczy si z wy czeniem
jawno ci. Na rozprawie mog by obecni notariusze.
§ 2. Protokolantem mo e by

notariusz lub asesor notarialny

wyznaczony przez przewodnicz cego s du dyscyplinarnego.
Art. 57a. Ministrowi Sprawiedliwo ci oraz osobom przez niego

upowa nionym

przys uguje

w

ka dym

stadium

dyscyplinarnego prawo wgl du do akt i

post powania

dania informacji o

wynikach tego post powania, jak równie prawo

dania akt sprawy.

Art. 58. Wniosek o wszcz cie post powania dyscyplinarnego
mog

zg osi

Minister Sprawiedliwo ci lub rada w

ciwej izby

notarialnej po wst pnym wyja nieniu okoliczno ci koniecznych do
ustalenia znamion czynu zarzuconego obwinionemu oraz z
wyja nie

przez obwinionego, chyba e z

enie tych wyja nie

eniu
nie

jest mo liwe.
Art. 59. § 1. Po otrzymaniu wniosku o wszcz cie post powania
dyscyplinarnego przewodnicz cy s du wyznacza termin rozprawy i
zawiadamia o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego oraz
obro

, a w razie potrzeby wzywa wiadków i bieg ych.

§ 2. Post powanie dyscyplinarne w pierwszej instancji powinno
by zako czone w terminie 1 miesi ca od daty wp ywu wniosku.

§ 3. Nieusprawiedliwione

niestawiennictwo

rzecznika

dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obro cy nie wstrzymuje
rozpoznania sprawy.

Art. 60. Je eli w toku rozprawy ujawni si

inne przewinienie

oprócz obj tego wnioskiem o wszcz cie post powania, s d mo e
wyda co do tego przewinienia orzeczenie tylko za zgod rzecznika
dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obro cy.
Art. 61. W razie odwo ania notariusza w toku post powania

dyscyplinarnego, post powanie toczy si nadal.
Art. 62. § 1. Uzasadnienie

orzeczenia

s du

dyscyplinarnego

sporz dza si na pi mie w terminie 7 dni od og oszenia orzeczenia.
§ 2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dor cza si

rzecznikowi

dyscyplinarnemu i obwinionemu.
Art. 63. § 1. Od

orzeczenia

s du

dyscyplinarnego

pierwszej

instancji przys uguje obwinionemu, rzecznikowi dyscyplinarnemu
oraz Ministrowi Sprawiedliwo ci odwo anie do Wy szego S du
Dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia
wraz

z

uzasadnieniem.

dyscyplinarnego

pierwszej

Odwo anie
instancji.

wnosi

si

Odwo anie

do
powinno

s du
by

przes ane w terminie 7 dni od dnia jego wp ywu wraz z aktami do
du dyscyplinarnego drugiej instancji.
§ 2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem wydane przez Wy szy S d

Dyscyplinarny

dor cza

si

rzecznikowi

dyscyplinarnemu,

obwinionemu, Ministrowi Sprawiedliwo ci oraz Krajowej Radzie
Notarialnej.

Art. 63a. § 1. Od
Dyscyplinarny

orzeczenia

przys uguje

wydanego

przez

obwinionemu,

Wy szy

S d

rzecznikowi

dyscyplinarnemu, Ministrowi Sprawiedliwo ci, Rzecznikowi Praw
Obywatelskich oraz Krajowej Radzie Notarialnej kasacja do S du
Najwy szego.

§ 2. Orzeczenie, od którego s

y kasacja podmiotom, o których

mowa w § 1, nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub
bezskutecznego up ywu terminu do jej wniesienia.
Art. 63b. Kasacja mo e by
naruszenia prawa, jak równie

wniesiona z powodu ra
ra

cego

cej niewspó mierno ci kary

dyscyplinarnej.
Art. 63c. Kasacj

wnosi

si

do

S du

Najwy szego

za

po rednictwem s du dyscyplinarnego drugiej instancji w terminie 30

dni od dnia dor czenia orzeczenia z uzasadnieniem.

Art. 63d. § 1. Od kasacji, o której mowa w art. 63a § 1, nie
uiszcza si op aty s dowej.
§ 2. Orzeczenie, od którego wniesiono kasacj , nie podlega
wykonaniu do czasu rozpoznania kasacji.
§ 3.

d Najwy szy rozpoznaje kasacj

na rozprawie w sk adzie

trzech s dziów.
Art. 63e. Do rozpoznania kasacji, o której mowa w art. 63a § 1,

stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu post powania karnego o
kasacji, z wy czeniem art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3.
Art. 64. Po

uprawomocnieniu

si

orzeczenia

s du

dyscyplinarnego przewodnicz cy s du pierwszej instancji przesy a
odpis orzeczenia Ministrowi Sprawiedliwo ci oraz radzie w

ciwej

izby notarialnej.
Art. 65. § 1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazuj cego na

kar dyscyplinar

do cza si do akt osobowych obwinionego.

§ 2. Wykonanie orzeczenia s du dyscyplinarnego nale y co do

kary wymienionej w art. 51 § 1 pkt 4 do Ministra Sprawiedliwo ci, a
co do pozosta ych kar - do rady w

ciwej izby notarialnej.

§ 3. Po up ywie 3 lat od uprawomocnienia si

orzekaj cego kar

upomnienia, nagany albo kary pieni

up ywie 5 lat od uprawomocnienia si

orzeczenia

nej, a po

orzeczenia o pozbawieniu

prawa prowadzenia kancelarii, Minister Sprawiedliwo ci, na wniosek
ukaranego, zarz dza usuni cie odpisu orzeczenia z akt osobowych,
je eli w tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu innego
orzeczenia o na

eniu kary dyscyplinarnej.

Art. 66. (uchylony).
Art. 67. § 1. Koszty

post powania

organy samorz du notarialnego.

dyscyplinarnego

wyk adaj

§ 2. W wypadku prawomocnego ukarania, kosztami post powania
dyscyplinarnego obci
Art. 68. § 1.

a si notariusza.

d dyscyplinarny mo e zawiesi

w czynno ciach

zawodowych notariusza, przeciwko któremu wszcz to post powanie
karne, dyscyplinarne lub o ubezw asnowolnienie.
§ 2. Na uchwa

o zawieszeniu w czynno ciach zawodowych

notariuszowi przys uguje za alenie.
§ 3. Za alenie rozpoznaje s d dyscyplinarny drugiej instancji.
§ 4. Zawieszenie w czynno ciach zawodowych, z zastrze eniem §
5, ustaje z chwil

prawomocnego zako czenia post powania

dyscyplinarnego, chyba e s d dyscyplinarny uchyli je wcze niej.
§ 5. W przypadku skazania notariusza na kar
pozbawienia

prawa

prowadzenia

kancelarii

czynno ciach zawodowych ustaje z chwil

dyscyplinarn

zawieszenie

w

uprawomocnienia si

decyzji

Ministra

Sprawiedliwo ci

w

przedmiocie

odwo ania

notariusza ze stanowiska.
Art. 69. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale
stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu post powania karnego.
Art. 70. Obs ug

organizacyjno-kancelaryjn

s dów

dyscyplinarnych zapewniaj odpowiednio - rady izb notarialnych lub
Krajowa Rada Notarialna.
Rozdzia 7
Aplikanci i asesorzy notarialni
Art. 71. § 1. Nabór na aplikacj

notarialn

przeprowadza si

w

drodze egzaminu wst pnego na aplikacj notarialn , zwanego dalej

"egzaminem wst pnym".

§ 2. Aplikantem notarialnym mo e by

osoba, która spe nia

warunki okre lone w art. 11 pkt 1-3 i uzyska a pozytywn

ocen

z

egzaminu wst pnego.
§ 3. Wpis na list aplikantów notarialnych nast puje na podstawie

uchwa y rady izby notarialnej w

ciwej ze wzgl du na miejsce

enia zg oszenia, o którym mowa w art. 71d § 2. Uzyskanie przez
kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wst pnego uprawnia go
do z

enia wniosku o wpis na list aplikantów notarialnych w ci gu

2 lat od dnia dor czenia uchwa y ustalaj cej wynik egzaminu
wst pnego.
§ 4. Nie mo na odmówi

wpisu osobie spe niaj cej warunki, o

których mowa w § 2 i 3.
§ 5. Aplikant notarialny mo e by

równie

zatrudniony przez

notariusza prowadz cego kancelari lub przez rad izby notarialnej.

Art. 71a. § 1. Rada izby notarialnej podejmuje uchwa
wpisu na list

w sprawie

aplikantów notarialnych w terminie 30 dni od dnia

enia wniosku o wpis.

§ 2. Od uchwa y o odmowie wpisu s

y zainteresowanemu

odwo anie do Krajowej Rady Notarialnej w terminie 14 dni od dnia

dor czenia uchwa y.
§ 3. Od

ostatecznej

decyzji

odmawiaj cej

wpisu

na

list

aplikantów notarialnych oraz w wypadku niepodj cia uchwa y przez
rad izby notarialnej w terminie 30 dni od z
lub niepodj cia uchwa y przez Krajow

enia wniosku o wpis

Rad

Notarialn

30 dni od dor czenia odwo ania zainteresowanemu s

w terminie
y skarga do

du administracyjnego.
Art. 71b.
egzaminacyjne

§ 1. Egzamin
do

spraw

wst pny
aplikacji

przeprowadzaj
notarialnej

komisje

przy

Ministrze

Sprawiedliwo ci, powo ane w drodze zarz dzenia, zwane dalej
"komisjami kwalifikacyjnymi". W
obejmuje obszar w
Siedziba

komisji

ciwo

komisji kwalifikacyjnej

ciwo ci jednej lub kilku izb notarialnych.

kwalifikacyjnej

mie ci

si

w

notarialnej.

§ 2. Minister Sprawiedliwo ci, nie pó niej ni

siedzibie

21 dni przed

wyznaczonym terminem egzaminu wst pnego, mo e powo
obszarze w

kwalifikacyjn

ciwo ci izby notarialnej wi cej ni

izby

jedn

na

komisj

do przeprowadzenia egzaminu wst pnego, je eli

przemawiaj za tym wzgl dy organizacyjne, a w szczególno ci du a

liczba

kandydatów

przyst puj cych

do

egzaminu

wst pnego.

Przepisu art. 71f § 5 nie stosuje si .
§ 3. Minister Sprawiedliwo ci jest organem wy szego stopnia w

stosunku do komisji kwalifikacyjnej.

§ 4. Egzamin wst pny polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata

na aplikanta notarialnego, zwanego dalej "kandydatem", z zakresu:
materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i
opieku czego, prawa gospodarczego, spó ek prawa handlowego,

prawa pracy i ubezpiecze spo ecznych, materialnego i procesowego
prawa administracyjnego, post powania s dowoadministracyjnego,

prawa Unii Europejskiej, prawa finansowego, prawa prywatnego
mi dzynarodowego, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju
dów i prokuratur, samorz du notarialnego i innych organów
ochrony prawnej dzia aj cych w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. Egzamin wst pny na aplikacj

notarialn

przeprowadza si

raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwo ci.
§ 6. W

przypadku

przeprowadzenie
kwalifikacyjn
Sprawiedliwo ci

zaistnienia

egzaminu

przeszkody

wst pnego

uniemo liwiaj cej

przez

dan

komisj

w terminie, o którym mowa w § 5, Minister
wyznacza

dodatkowy

egzaminu wst pnego przez t

komisj

termin

przeprowadzenia

kwalifikacyjn , o którym

przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej zawiadamia kandydatów
listem poleconym za po wiadczeniem odbioru oraz obwieszcza na
tablicy og osze

w siedzibie wyznaczonej rady izby notarialnej.

Przepisy art. 71c § 5 i § 7-11 stosuje si

odpowiednio, z

wy czeniem terminu, o którym mowa w § 9.
Art. 71c. § 1. Minister Sprawiedliwo ci powo uje ka dego roku, w

drodze zarz dzenia, zespó do przygotowania pyta

testowych na

egzamin wst pny dla kandydatów, zwany dalej "zespo em do

przygotowania pyta testowych".

§ 2. W sk ad zespo u do przygotowania pyta testowych wchodzi
5 osób, w tym 3 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwo ci oraz 2

przedstawicieli delegowanych przez Krajow Rad Notarialn .
§ 3. Przewodnicz cy zespo u do przygotowania pyta

testowych,

wyznaczony

przez

Ministra

Sprawiedliwo ci

spo ród

jego

przedstawicieli, kieruje pracami zespo u do przygotowania pyta
testowych.

§ 4. Obs ug administracyjno-biurow zespo u do przygotowania
pyta testowych zapewnia Minister Sprawiedliwo ci.

§ 5. Przewodnicz cemu i cz onkom zespo u do przygotowania

pyta testowych przys uguje wynagrodzenie.
§ 6. Nie pó niej ni 90 dni przed terminem egzaminu wst pnego,
przewodnicz cy zespo u do przygotowania pyta

testowych, podaje

do publicznej wiadomo ci na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwo ci oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym
mowa w ustawie z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó n. zm.), zwanym dalej
"Biuletynem

Informacji Publicznej", ustalony

przygotowania pyta

przez zespó

do

testowych i zatwierdzony przez Ministra

Sprawiedliwo ci, wykaz tytu ów aktów prawnych, wed ug stanu
prawnego obowi zuj cego w dniu og oszenia, z których wybrane
stanowi

podstaw

opracowania pyta

testowych na egzamin

wst pny.
§ 7. Zespó do przygotowania pyta
150 pyta

testowych sporz dza zestaw

w formie testu jednokrotnego wyboru na egzamin

wst pny dla

kandydatów na

wykazem

prawid owych

konieczno

ich

aplikantów notarialnych

odpowiedzi

w

zabezpieczenia

sposób
przed

ujawnieniem. Zespó do przygotowania pyta
zgodno

wykazu

prawid owych

wraz

z

uwzgl dniaj cy
nieuprawnionym

testowych zapewnia

odpowiedzi

z

obowi zuj cym

stanem prawnym.
§ 8. Ka da rada izby notarialnej mo e zg osi
przygotowania

pyta

testowych,

za

zespo owi do
po rednictwem

przewodnicz cego zespo u do przygotowania pyta

testowych,

propozycj

pyta

testowych

odpowiedzi.

§ 9. Sporz dzony

testowych

zestaw

odpowiedzi,

przez
pyta

wraz
zespó

testowych

przewodnicz cy

zespo u

z

wykazem

do
oraz
do

prawid owych

przygotowania
wykaz

pyta

prawid owych

przygotowania

pyta

testowych przekazuje Ministrowi Sprawiedliwo ci nie pó niej ni

50

dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wst pnego. Minister
Sprawiedliwo ci

zapewnia

egzemplarzy zestawu pyta

wydrukowanie

odpowiedniej

liczby

testowych wraz z kartami odpowiedzi

oraz ich dor czenie, wraz z wykazem prawid owych odpowiedzi
zgodnym z obowi zuj cym stanem prawnym na dzie

egzaminu,

poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym w sposób uwzgl dniaj cy
konieczno

ich

zabezpieczenia

przed

nieuprawnionym

ujawnieniem.
§ 10. Cz onkowie zespo u do przygotowania pyta
zobowi zani

do

przedstawienia

pisemnego

testowych s
uzasadnienia

prawid owych odpowiedzi zg oszonych przez nich pyta

testowych,

w przypadku zaistnienia w tpliwo ci dotycz cych tre ci pyta
testowych, a w szczególno ci w toku procedury odwo awczej od
uchwa y ustalaj cej wynik egzaminu wst pnego kandydata.
§ 11. Do wydrukowania i dor czenia zestawów pyta

testowych

poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje si przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie

publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z pó n. zm.), je eli warto
zamówienia jest mniejsza ni

kwoty okre lone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.
§ 12. Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej
Rady Notarialnej, okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) tryb

i

sposób

testowych,

dzia ania

zespo u

do

przygotowania

pyta

2) tryb i sposób ustalania wykazu tytu ów aktów prawnych, o którym
mowa w § 6,

3) tryb

i

sposób

zg aszania

propozycji

pyta

testowych

i

prawid owych odpowiedzi, przygotowania, przechowywania oraz
przekazywania

komisjom

testowych wraz z kart

kwalifikacyjnym

zestawu

pyta

odpowiedzi i wykazu prawid owych

odpowiedzi na egzamin wst pny,
4) tryb i sposób zapewnienia zgodno ci wykazu prawid owych
odpowiedzi z obowi zuj cym stanem prawnym,
5) tryb i sposób zapewnienia obs ugi administracyjno-biurowej
zespo u do przygotowania pyta testowych
-

uwzgl dniaj c

konieczno

prawid owego

i

efektywnego

przeprowadzenia naboru na aplikacj , w szczególno ci konieczno
zapewnienia zgodno ci wykazu tytu ów aktów prawnych z zakresem
przedmiotowym
zabezpieczenia

egzaminu
pyta

wst pnego

testowych

przed

oraz
ich

konieczno

nieuprawnionym

ujawnieniem, oraz
6) wysoko

wynagrodzenia przewodnicz cego i cz onków zespo u,

uwzgl dniaj c nak ad ich pracy i zakres obowi zków oraz liczb
kandydatów.
§ 13. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia,
tryb i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 11,
zapewniaj c

zachowanie

traktowanie

wykonawców

zabezpieczenia

pyta

uczciwej

konkurencji

i

na

maj c

testowych

przed

oraz

uwadze
ich

równe

konieczno

nieuprawnionym

ujawnieniem.
Art. 71d. § 1. W terminie do dnia 30 czerwca ka dego roku

Minister

Sprawiedliwo ci

zamieszcza

w

dzienniku

o

zasi gu

ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej og oszenie o

egzaminie wst pnym, w którym podaje w szczególno ci:
1) termin

z

enia

zg oszenia

o

przyst pieniu

do

egzaminu

wst pnego na aplikacj notarialn , zwanego dalej "zg oszeniem";

2) adres siedziby komisji kwalifikacyjnej;
3) termin przeprowadzenia egzaminu wst pnego;

4) wysoko

op aty za egzamin wst pny, o której mowa w art. 71e §

1.
§ 2. Zg oszenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, powinno zawiera :
1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wst pnego;
2) kwestionariusz osobowy;
3)

yciorys;

4) orygina

albo urz dowy odpis dyplomu albo po wiadczon

notarialnie kopi

orygina u lub urz dowego odpisu dyplomu

uko czenia wy szych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej
Polskiej i uzyskania tytu u magistra lub zagranicznych studiów
prawniczych

uznanych

w

Rzeczypospolitej

Polskiej,

albo

za wiadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;
5) informacj

o

opatrzon

dat

niekaralno ci

z

nie wcze niejsz

Krajowego
ni

Rejestru

Karnego

miesi c przed z

eniem

zg oszenia;
6) orygina dowodu uiszczenia op aty za egzamin wst pny;
7) 3

zdj cia

zgodnie

z

wymaganiami

obowi zuj cymi

przy

wydawaniu dowodów osobistych.
§ 2a. Zamiast orygina u albo urz dowego odpisu dyplomu albo
po wiadczonej notarialnie kopii orygina u lub urz dowego odpisu
dyplomu

uko czenia

wy szych

studiów

prawniczych

w

Rzeczypospolitej Polskiej albo za wiadczenia o zdaniu egzaminu
magisterskiego mo na równie
wynika, i

kandydat zda

z

za wiadczenie, z którego

wszystkie egzaminy i odby

praktyki

przewidziane w planie wy szych studiów prawniczych oraz ma

wyznaczony

termin

egzaminu

magisterskiego.

Warunkiem

dopuszczenia do egzaminu wst pnego takiego kandydata jest
enie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie pó niej

ni

7 dni przed terminem egzaminu wst pnego orygina u albo

urz dowego odpisu dyplomu albo po wiadczonej notarialnie kopii

orygina u lub urz dowego odpisu dyplomu lub za wiadczenia o
zdaniu egzaminu magisterskiego.
§ 3. Zg oszenie powinno by z

one przez kandydata najpó niej

45 dni przed dniem rozpocz cia egzaminu wst pnego do komisji
kwalifikacyjnej.

Termin

do

z

enia

zg oszenia

nie

podlega

przywróceniu.
§ 4. Je eli

zg oszenie

nie

spe nia

wymaga

formalnych

okre lonych w § 2, przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej wzywa
kandydata listem poleconym do usuni cia braków w trybie przepisu
art. 64 § 2 Kodeksu post powania administracyjnego.
§ 5. Je eli kandydat nie uzupe ni braków formalnych zg oszenia
zgodnie z § 4 lub nie spe ni warunku, o którym mowa w ust. 2a,
zg oszenie pozostawia si

bez rozpoznania. O pozostawieniu

zg oszenia bez rozpoznania przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej
orzeka postanowieniem i zawiadamia kandydata listem poleconym
za

po wiadczeniem

za alenie

do

odbioru.

Ministra

Na

postanowienie

Sprawiedliwo ci.

Je eli

przys uguje

za alenie

jest

uzasadnione, przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej mo e, nie
przesy aj c akt Ministrowi Sprawiedliwo ci, uchyli

zaskar one

postanowienie i spraw rozpozna na nowo.
§ 6. W wypadku nieuiszczenia przez kandydata op aty za udzia
w egzaminie wst pnym, przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej
wzywa go w trybie okre lonym w § 4, do uiszczenia op aty w
terminie 7 dni.
§ 7. Je eli kandydat pomimo wezwania, o którym mowa w § 6,

nie

ui ci

op aty

za

udzia

w

egzaminie

konkursowym,

przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej wydaje postanowienie o

zwrocie zg oszenia. Na postanowienie to przys uguje za alenie do
Ministra Sprawiedliwo ci.
§ 8. Je eli zg oszenie zosta o z

one po terminie, o którym

mowa w § 3, przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzj
odmawiaj

dopuszczenia kandydata do udzia u w egzaminie

konkursowym. Od decyzji tej przys uguje odwo anie do Ministra
Sprawiedliwo ci.
§ 9. O

terminie

i

miejscu

przeprowadzenia

egzaminu

konkursowego przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej zawiadamia
kandydata, który zosta zakwalifikowany do udzia u w egzaminie
konkursowym, listem poleconym za po wiadczeniem odbioru, co
najmniej 14 dni przed dniem rozpocz cia egzaminu konkursowego.
Art. 71e. § 1. Kandydat uiszcza op at

za udzia w egzaminie

wst pnym, która stanowi dochód bud etu pa stwa.
§ 1a. W przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu
zg oszenia

bez

rozpoznania,

wydania

decyzji

odmawiaj cej

dopuszczenia do udzia u w egzaminie wst pnym albo z

enia nie

pó niej ni 14 dni przed terminem egzaminu wst pnego pisemnego
wiadczenia kandydata o odst pieniu od udzia u w egzaminie
wst pnym, dwie trzecie uiszczonej op aty podlega zwrotowi na

pisemny wniosek kandydata z

ony przewodnicz cemu komisji

kwalifikacyjnej w terminie 30 dni od dnia z

enia tego wniosku.

§ 2. Minister Sprawiedliwo ci po zasi gni ciu opinii Krajowej

Rady Notarialnej okre la, w drodze rozporz dzenia, wysoko
- nie wy sz

ni

równowarto

op aty

minimalnego wynagrodzenia za

prac , o którym mowa w ustawie z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prac

(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z

2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem" - uwzgl dniaj c

konieczno

prawid owego

i

efektywnego

przeprowadzenia

egzaminu wst pnego.
Art. 71f.

§ 1. Minister

Sprawiedliwo ci

powo uje

komisje

kwalifikacyjne spo ród osób, których wiedza, do wiadczenie i
autorytet

daj

r kojmi

prawid owego

przebiegu

egzaminu

wst pnego.
§ 2. Komisja kwalifikacyjna sk ada si

z siedmiu cz onków. W

sk ad komisji kwalifikacyjnej wchodz :
1) czterej

przedstawiciele

Ministra

Sprawiedliwo ci;

przedstawicielem Ministra Sprawiedliwo ci mo e by

tak e, po

wyra eniu zgody, s dzia albo s dzia w stanie spoczynku;
2) dwaj przedstawiciele delegowani przez Krajow Rad Notarialn ;
3) jeden

pracownik

dydaktyczny

na

naukowy,
wydziale

naukowo-dydaktyczny

prawa

Rzeczypospolitej Polskiej lub w

w

szkole

lub

wy szej

Polskiej Akademii

w

Nauk i

posiadaj cy co najmniej stopie naukowy doktora habilitowanego
z zakresu nauk prawnych.

§ 3. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, nie mog

by

notariuszami.
§ 4. Minister

komisji

Sprawiedliwo ci

kwalifikacyjnej

i

jego

wyznacza
zast pc

przewodnicz cego
spo ród

swoich

przedstawicieli. Podczas nieobecno ci przewodnicz cego zast pca

przewodnicz cego

jest

upowa niony

do

podejmowania

jego

czynno ci.
§ 4a. Komisja

przebiegiem

kwalifikacyjna

egzaminu

czuwa

wst pnego.

nad

prawid owym

Przewodnicz cy

komisji

kwalifikacyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje j na zewn trz.

§ 5. Kadencja komisji kwalifikacyjnej trwa 2 lata.
§ 6. Nieoddelegowanie

kwalifikacyjnej
cz onka

przez

komisji

przedstawicieli

obowi zany

kwalifikacyjnej

kwalifikacyjnej.

§ 7. Przewodnicz cemu

i

organ

nie

do

lub

pracy

komisji

prac

komisji

niestawiennictwo

wstrzymuje

cz onkom

w

komisji

kwalifikacyjnej

przys uguje zwrot kosztów podró y i noclegów na zasadach
okre lonych w przepisach dotycz cych nale no ci przys uguj cych
pracownikowi zatrudnionemu w pa stwowej lub samorz dowej
jednostce sfery bud etowej z tytu u podró y s

bowej na obszarze

kraju.
§ 8. Przewodnicz cemu
nieb

cemu

pracownikiem

i

cz onkowi

komisji

kwalifikacyjnej

administracji rz dowej

przys uguje

wynagrodzenie za czynno ci zwi zane z udzia em w komisji
kwalifikacyjnej.
§ 9.
i

ciwe izby notarialne zapewniaj obs ug administracyjn

techniczn

dzia alno ci

komisji

kwalifikacyjnej,

w

tym

przeprowadzanie egzaminów wst pnych i egzaminów notarialnych
jako zadanie zlecone z zakresu administracji rz dowej.
§ 10. Ze rodków przekazanych w trybie, o którym mowa w § 9,
ciwe

rady

pokrywaj

koszty

przeprowadzenia

egzaminów

wst pnych i egzaminów notarialnych oraz wydatki zwi zane z
dzia alno ci komisji kwalifikacyjnej.
§ 11. Wydatki zwi zane z dzia alno ci komisji kwalifikacyjnej, w
tym z przeprowadzeniem egzaminów wst pnych i egzaminów
notarialnych oraz wynagrodzenie cz onków komisji kwalifikacyjnej,
pokrywane s

z cz

ci bud etu pa stwa pozostaj cej w dyspozycji

Ministra Sprawiedliwo ci.
§ 12. Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej
Rady Notarialnej, okre li, w drodze rozporz dzenia:

1) tryb i termin zg aszania kandydatów na cz onków komisji
kwalifikacyjnej oraz powo ywania i odwo ywania cz onków komisji

kwalifikacyjnej;
2) wysoko

wynagrodzenia przewodnicz cego i cz onków komisji

kwalifikacyjnej,

zg oszenie

uwzgl dniaj c

o

przyst pieniu

do

liczb

osób,

egzaminu

które

z

wst pnego,

y

oraz

wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego, zakres i
nak ad ich pracy w zorganizowaniu i przebiegu egzaminu
wst pnego

i

notarialnego

oraz

tryb

wyp acania

tego

wynagrodzenia;
3) rodzaj dokumentów, o których mowa w art. 74a § 4 pkt 4-8;
4) szczegó owy

tryb

i

sposób

przeprowadzania

egzaminu

wst pnego i notarialnego, w szczególno ci:
a) sposób dzia ania komisji kwalifikacyjnej,
b)czas trwania poszczególnych cz

ci egzaminu notarialnego,

c) sposób zorganizowania obs ugi administracyjnej i technicznej
komisji

kwalifikacyjnej

przez

przekazywania

rodków,

wydatkowaniem

i rozliczania

izby

sprawowania

notarialne,

w

tym

nadzoru

nad

ich

wydatków zwi zanych

z t

obs ug
- uwzgl dniaj c konieczno

prawid owego, terminowego i

efektywnego przeprowadzenia naboru na aplikacj

i przebiegu

egzaminu wst pnego i notarialnego, zapewnienia zachowania
bezstronno ci pracy komisji kwalifikacyjnej oraz konieczno
uzyskania

informacji

niezb dnych

do

prawid owego

przeprowadzenia egzaminu notarialnego.
Art. 71g. § 1. Cz onkostwo w komisji kwalifikacyjnej wygasa w

przypadku mierci cz onka komisji.
§ 2. Minister

Sprawiedliwo ci

odwo uje

cz onka

komisji

kwalifikacyjnej w przypadku:
1)

enia rezygnacji;

2) choroby trwale uniemo liwiaj cej sprawowanie

przez niego

funkcji cz onka komisji kwalifikacyjnej;
3) niespe nienia warunków, o których mowa w art. 71f § 2;

4) niewykonywania lub nienale ytego wykonywania obowi zków, z
tym e odwo anie cz onka komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa
w art. 71f § 2 pkt 2, nast puje za zgod

Krajowej Rady

Notarialnej;
5) skazania prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwo umy lne
cigane z oskar enia publicznego.
§ 3.

Minister Sprawiedliwo ci mo e odwo

kwalifikacyjnej

w

przypadku

wszcz cia

cz onka komisji
przeciwko

niemu

post powania karnego w zwi zku z podejrzeniem o pope nienie
przez niego przest pstwa umy lnego

ciganego z oskar enia

publicznego.
§ 4. Wyga ni cie cz onkostwa lub odwo anie cz onka ze sk adu
komisji

kwalifikacyjnej

w

czasie

trwania

post powania

konkursowego nie wstrzymuje prac komisji kwalifikacyjnej.
§ 5. W wypadku wyga ni cia cz onkostwa lub odwo ania cz onka
komisji

kwalifikacyjnej

przed

up ywem

kadencji,

Minister

Sprawiedliwo ci powo uje w terminie 7 dni nowego cz onka na okres
do ko ca kadencji, z zastrze eniem art. 71f § 2.
§ 6. (uchylony).
Art. 71h.

§ 1. Z

prac

komisji

kwalifikacyjnej

na

czas

przeprowadzania egzaminu wst pnego podlega wy czeniu cz onek
komisji

kwalifikacyjnej,

egzaminu wst pnego jest:
1) jego ma onkiem;

je eli

kandydat

zakwalifikowany

do

2) osob pozostaj

z nim w stosunku:

a) pokrewie stwa albo powinowactwa do drugiego stopnia,

b)przysposobienia;
3) osob pozostaj
4) osob

pozostaj

rodzaju,

który

z nim we wspólnym po yciu;
wobec niego w stosunku osobistym innego

móg by

wywo ywa

w tpliwo ci

co

do

bezstronno ci cz onka komisji kwalifikacyjnej.
§ 2. Powody wy czenia trwaj

pomimo ustania ma

stwa lub

przysposobienia.
§ 3. Cz onkowie
egzaminu
pozostaj z

komisji kwalifikacyjnej

wst pnego

sk adaj

pisemne

przed

rozpocz ciem

o wiadczenia,

i

nie

adnym z kandydatów zakwalifikowanych do egzaminu

wst pnego w stosunku, o którym mowa w § 1.
§ 4. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w o wiadczeniu, o
którym mowa w § 3, powoduje odpowiedzialno

na podstawie art.

233 § 1 Kodeksu karnego.
Art. 71i.

§ 1. Egzamin wst pny odbywa si

w obecno ci co

najmniej trzech cz onków komisji kwalifikacyjnej.
§ 2. Nieobecno

kandydata podczas egzaminu wst pnego oraz

stawienie si na egzamin wst pny po jego rozpocz ciu, bez wzgl du
na przyczyn , uwa a si

za odst pienie od udzia u w egzaminie

wst pnym.

§ 3. Kandydaci podczas egzaminu wst pnego nie mog korzysta

z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej
pomocy, a tak e nie mog

posiada

urz dze

s

cych do

przekazu lub odbioru informacji.
§ 4. Przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej wyklucza z egzaminu

wst pnego kandydata, który podczas egzaminu wst pnego korzysta
z pomocy innej osoby, pos ugiwa si

niedozwolonymi materia ami

lub urz dzeniami, pomaga pozosta ym kandydatom lub w inny
sposób zak óca przebieg egzaminu wst pnego.

§ 5. Wykluczenie, o którym mowa w § 4, nast puje w drodze

postanowienia, na które nie przys uguje za alenie.
§ 6. Postanowienie o wykluczeniu stanowi podstaw

przez komisj

kwalifikacyjn

do wydania

uchwa y o negatywnym wyniku z

egzaminu wst pnego.
Art. 71j.

§ 1. Egzamin wst pny polega na rozwi zaniu testu

sk adaj cego si z zestawu 150 pyta zawieraj cych po 3 propozycje
odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawid owa, oraz z karty
odpowiedzi. Kandydat mo e wybra

tylko jedn

zaznacza na karcie odpowiedzi. Za ka

odpowied , któr

prawid ow

odpowied

kandydat uzyskuje 1 punkt.
§ 1a. Prawid owo

odpowiedzi

ocenia

si

wed ug

stanu

prawnego, obowi zuj cego w dniu egzaminu wst pnego.
§ 2. Test sprawdza komisja kwalifikacyjna w sk adzie, który
przeprowadza egzamin wst pny.
§ 3. Pozytywny

wynik

z

egzaminu

wst pnego

otrzymuje

kandydat, który uzyska z testu co najmniej 100 punktów.
§ 4. Z

przebiegu

niezw ocznie

egzaminu

protokó ,

który

wst pnego

podpisuj

sporz dza

cz onkowie

si

komisji

kwalifikacyjnej uczestnicz cy w egzaminie wst pnym. Cz onkowie

komisji kwalifikacyjnej mog zg asza uwagi do protoko u.

§ 5. Przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej przesy a Ministrowi

Sprawiedliwo ci protokó w terminie 7 dni od dnia sporz dzenia.
§ 6. Dokumentacj
wst pnego,

po

zwi zan

jego

zako czeniu,

kwalifikacyjnej przekazuje w
sporz dza si

z przeprowadzeniem egzaminu

protokó . Kopi

przewodnicz cy

komisji

ciwej radzie izby notarialnej, z czego

protoko u przewodnicz cy komisji

kwalifikacyjnej przekazuje Ministrowi Sprawiedliwo ci w terminie 7
dni od dnia sporz dzenia.
Art. 71k. § 1. Po przeprowadzeniu egzaminu wst pnego komisja
kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwa y i dor cza
odpis uchwa y kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwo ci.
§ 2. Przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej niezw ocznie og asza
wyniki egzaminu wst pnego.
§ 3. W terminie 14 dni od dnia dor czenia uchwa y komisji
kwalifikacyjnej ustalaj cej wynik egzaminu wst pnego, kandydatowi
y

odwo anie

Sprawiedliwo ci

administracyjnej.

do

Ministra

rozstrzyga

Sprawiedliwo ci.

odwo anie

w

Minister

formie

decyzji

§ 4. Je eli w trakcie ponownego rozpoznania sprawy na skutek
onego odwo ania od uchwa y, o której mowa w § 1, zostanie
stwierdzony b d rachunkowy lub inna oczywista omy ka pisarska
zawarta w uchwale komisji kwalifikacyjnej, Minister Sprawiedliwo ci
uchyla uchwa

i przekazuje spraw

komisji kwalifikacyjnej do

ponownego rozpoznania. Przepis ten nie narusza art. 138 § 2
Kodeksu post powania administracyjnego.

§ 5. Minister Sprawiedliwo ci zawiadamia o wynikach egzaminu

wst pnego rady izb notarialnych i publikuje w Biuletynie Informacji
Publicznej imiona i nazwiska osób, które uzyska y pozytywny wynik
z egzaminu oraz imiona ich rodziców.
Art. 72. § 1.

Aplikacja notarialna rozpoczyna si

1 stycznia

ka dego roku, trwa 2 lata i 6 miesi cy i polega na zaznajomieniu si
aplikanta z ca okszta tem pracy notariusza. W ramach szkolenia
aplikant jest obowi zany do zaznajomienia si

z czynno ciami

dów w sprawach cywilnych, gospodarczych i wieczystoksi gowych.
§ 2. Aplikantowi, który odby aplikacj notarialn , o której mowa

w § 1, rada w

ciwej izby notarialnej wydaje za wiadczenie o

odbyciu aplikacji notarialnej.
Art. 72a. § 1. Aplikacja notarialna jest odp atna.
§ 2. Szkolenie aplikantów notarialnych pokrywane jest z op at
wnoszonych przez aplikantów do w

ciwej izby notarialnej.

§ 3. Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej
Rady Notarialnej, okre la, w drodze rozporz dzenia, wysoko
op aty rocznej, kieruj c si

konieczno ci

zapewnienia aplikantom

ciwego poziomu wykszta cenia, przy czym wysoko
nie

mo e

by

wy sza

ni

sze ciokrotno

wynagrodzenia.

§ 4. Rada izby notarialnej mo e zwolni

§ 5. W

wypadku

lub roz

podj cia

wysoko ci

tego

aplikanta

zwolnienia,

uchwa y

pokrywane

ze

rodków

ci lub w cz

ci, a

j na raty.
o

notarialnego od ponoszenia op aty w ca
szkolenia

minimalnego

aplikanta notarialnego

od ponoszenia op aty, o której mowa w § 3, w ca
tak e odroczy jej p atno

tej op aty

zwolnieniu
ci lub w cz

s ,

aplikanta
ci, koszty

proporcjonalnie

w asnych

w

ciwej

do
izby

notarialnej.
Art. 73. Aplikacj

notarialn

organizuje i prowadzi rada izby

notarialnej na podstawie programu ustalonego przez Krajow

Rad

Notarialn .
Art. 74.

§ 1. Egzamin notarialny przeprowadzaj

komisje, o

których mowa w art. 71b § 1 lub § 2. Przepisy art. 71h stosuje si
odpowiednio.
§ 2. Do egzaminu notarialnego mo e przyst pi
uko czy a aplikacj

notarialn

osoba, która

i otrzyma a za wiadczenie o jej

odbyciu, oraz osoba, o której mowa w art. 12 § 2.

§ 3. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania
prawniczego

zwanej

dalej

osoby

przyst puj cej

"zdaj cym",

do

do

egzaminu

samodzielnego

i

notarialnego,

nale ytego

wykonywania zawodu notariusza, w tym wiedzy i umiej tno ci jej
praktycznego zastosowania z zakresu: materialnego i procesowego
prawa

cywilnego,

gospodarczego,
ubezpiecze

prawa

spó ek

rodzinnego

prawa

spo ecznych,

administracyjnego,

opieku czego,

handlowego,

materialnego

prawa

mi dzynarodowego,

i

i

prawa

prawa

Unii

Europejskiej,

prawa

pracy

procesowego

finansowego,

prawa

i

prawa

prywatnego
prawa

konstytucyjnego, prawa o ustroju s dów i prokuratur, samorz du
notarialnego oraz innych organów ochrony prawnej dzia aj cych w
Rzeczypospolitej Polskiej, a tak e warunków wykonywania zawodu
notariusza i etyki tego zawodu.
§ 4. Egzamin notarialny sk ada si z trzech cz

ci pisemnych.

§ 5. Egzamin notarialny przeprowadza si raz w roku w terminie
wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwo ci.
§ 6. W

przypadku

zaistnienia

przeszkody

przeprowadzenie egzaminu przez komisj

uniemo liwiaj cej

w terminie, o którym

mowa w § 5, Minister Sprawiedliwo ci wyznacza dodatkowy termin
przeprowadzenia

egzaminu

przez

t

komisj ,

o

którym

przewodnicz cy komisji zawiadamia zdaj cych listem poleconym za
po wiadczeniem odbioru oraz obwieszcza na tablicy og osze

w

siedzibie wyznaczonej rady izby notarialnej. Przepisy § 11 i § 13-17
stosuje si odpowiednio, z wy czeniem terminu, o którym mowa w
§ 16.
§ 7. Minister Sprawiedliwo ci ka dego roku powo uje, w drodze
zarz dzenia, zespó do przygotowania zestawu pyta

testowych i

zada na egzamin notarialny, zwany dalej "zespo em".
§ 8. W sk ad zespo u wchodzi 7 osób, w tym 4 przedstawicieli

Ministra Sprawiedliwo ci oraz 3 przedstawicieli delegowanych przez
Krajow

Rad

Notarialn

do wiadczenie

daj

- spo ród

r kojmi

osób, których wiedza

prawid owego

i

przygotowania

egzaminu notarialnego.
§ 9. Pracami zespo u kieruje przewodnicz cy lub w przypadku

jego nieobecno ci zast pca, powo ani przez Ministra Sprawiedliwo ci
spo ród jego przedstawicieli.
§ 10. Obs ug

administracyjno-biurow

zespo u

zapewnia

Minister Sprawiedliwo ci.
§ 11. Przewodnicz cemu

i

cz onkom

zespo u

przys uguje

wynagrodzenie.
§ 12. Nie

pó niej

ni

90

dni

przed

terminem

egzaminu

przewodnicz cy zespo u podaje do publicznej wiadomo ci na stronie
internetowej

Ministerstwa

Sprawiedliwo ci

oraz

w

Biuletynie

Informacji Publicznej ustalony przez zespó wi kszo ci

g osów w

obecno ci wszystkich cz onków zespo u i zatwierdzony przez
Ministra Sprawiedliwo ci wykaz tytu ów aktów prawnych, wed ug
stanu prawnego obowi zuj cego w dniu og oszenia, z których
wybrane stanowi

podstaw

opracowania pyta

testowych na

egzamin notarialny.
§ 13. Na

pierwsz

cz

sporz dza zestaw 100 pyta

egzaminu

notarialnego

zespó

w formie testu jednokrotnego wyboru

na egzamin notarialny wraz z wykazem prawid owych odpowiedzi, w
sposób uwzgl dniaj cy konieczno

ich

zabezpieczenia przed

nieuprawnionym ujawnieniem. Zespó zapewnia zgodno

wykazu

prawid owych odpowiedzi z obowi zuj cym stanem prawnym.
§ 14. Na drug

i trzeci

cz

egzaminu notarialnego zespó

sporz dza zadania.
§ 15. Ostateczn

tre

testu

oraz

zada

ustala

zespó

wi kszo ci g osów w obecno ci wszystkich cz onków zespo u.

§ 16. Ustalone przez zespó zestaw pyta

testowych i zadania

przewodnicz cy zespo u przekazuje Ministrowi Sprawiedliwo ci nie

pó niej ni

50 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu

notarialnego.

Minister

Sprawiedliwo ci

zapewnia

odpowiedniej liczby egzemplarzy testu i zada

wydrukowanie

oraz ich dor czenie

poszczególnym komisjom, w sposób uwzgl dniaj cy konieczno
zabezpieczenia zestawów pyta

testowych i zada

przed ich

§ 17. Do wydrukowania i dor czenia zestawów pyta

testowych i

nieuprawnionym ujawnieniem.
zada

poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje si

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie
publicznych, je eli warto

zamówienia jest mniejsza ni

kwoty

okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej
ustawy.
§ 18. Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej
Rady Notarialnej, okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) tryb i sposób dzia ania zespo u,
2) tryb i sposób ustalenia wykazu tytu ów aktów prawnych, o którym
mowa w § 12,
3) tryb

i

sposób

zg aszania

propozycji

pyta

testowych

i

prawid owych odpowiedzi oraz propozycji zada , przygotowania,
przechowywania oraz przekazywania komisjom kwalifikacyjnym
zestawu pyta

testowych wraz z kart

odpowiedzi i wykazu

prawid owych odpowiedzi oraz zada na egzamin notarialny,
4) tryb i sposób zapewnienia zgodno ci wykazu prawid owych
odpowiedzi z obowi zuj cym stanem prawnym,
5) tryb i sposób zapewnienia obs ugi administracyjno-biurowej
zespo u
-

uwzgl dniaj c

przeprowadzenia

konieczno
egzaminu

prawid owego
notarialnego,

i
w

efektywnego
szczególno ci

konieczno

zapewnienia

zgodno ci

wykazu

tytu ów

aktów

prawnych z zakresem przedmiotowym egzaminu notarialnego oraz
konieczno

zabezpieczenia

pyta

i

zada

przed

ich

nieuprawnionym ujawnieniem, oraz
6) wysoko

wynagrodzenia przewodnicz cego i c onków zespo u,

uwzgl dniaj c nak ad ich pracy i zakres obowi zków oraz liczb

kandydatów.
§ 19. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia,
tryb i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 17,
zapewniaj c

zachowanie

traktowanie

wykonawców

uczciwej

konkurencji

i

na

maj c

zabezpieczenia zestawów pyta

oraz

uwadze

równe

konieczno

testowych i zada

przed ich

nieuprawnionym ujawnieniem.
Art. 74a. §1.W terminie do dnia 31 maja ka dego roku Minister
Sprawiedliwo ci zamieszcza w dzienniku o zasi gu ogólnopolskim i
w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

og oszenie

o

egzaminie

do

egzaminu

notarialnym, w którym podaje w szczególno ci:
1) termin

z

enia

wniosku

o

dopuszczenie

notarialnego, zwanego dalej "wnioskiem";

2) adres siedziby komisji kwalifikacyjnej;

3) termin przeprowadzenia przez komisj
cz

kwalifikacyjn

ka dej

ci egzaminu notarialnego;

4) wysoko

op aty za egzamin notarialny.

§ 2. Aplikanci

notarialni,

przeprowadzan przez rad w

którzy

odbyli

aplikacj

notarialn

ciwej izby notarialnej, oraz osoby, o

których mowa w art. 12 § 2, zamieszka e na terenie w
komisji, mog z

w jej siedzibie wniosek.

§ 3. Osoby, które odby y aplikacj

ciwo ci

notarialn , do czaj

do

wniosku za wiadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej oraz orygina

dowodu uiszczenia op aty za egzamin notarialny.
§ 4. Osoby, o których mowa w art. 12 § 2, do czaj do wniosku

odpowiednio:

1) kwestionariusz osobowy;
2)

yciorys;

3) orygina dyplomu uko czenia wy szych studiów prawniczych w
Rzeczypospolitej

Polskiej

i

uzyskania

tytu u

magistra

lub

zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej
Polskiej albo jego urz dowy odpis albo po wiadczon notarialnie
kopi orygina u lub urz dowego odpisu dyplomu;
4) dokument za wiadczaj cy uzyskanie stopnia naukowego doktora
nauk

prawnych

dziowskiego,

lub

zdanie

odpowiednio

prokuratorskiego,

egzaminu:

adwokackiego

lub

radcowskiego;
5) dokumenty

za wiadczaj ce

co

najmniej

5-letni

okres

zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na
stanowiskach referendarza s dowego, starszego referendarza
dowego, asystenta s dziego lub asystenta prokuratora;
6) dokumenty

za wiadczaj ce

co

najmniej

5-letni

okres

zatrudnienia lub wykonywania wymagaj cych wiedzy prawniczej
czynno ci

bezpo rednio

wykonywanymi

przez

zwi zanych

notariusza

na

z

czynno ciami

podstawie

umów

cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej;
7) dokumenty
zatrudnienia
wykonywania

za wiadczaj ce
w

urz dach

wymagaj cych

bezpo rednio zwi zanych ze

co

najmniej

organów
wiedzy

w adzy

5-letni

okres

publicznej

prawniczej

i

czynno ci

wiadczeniem pomocy prawnej na

rzecz tych urz dów, w tym za wiadczenie kierownika urz du;
8) dokumenty potwierdzaj ce zatrudnienie na stanowisku radcy lub
starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa;

9) informacj

o niekaralno ci z

Krajowego

Rejestru Karnego,

opatrzon dat nie wcze niejsz ni miesi c przed jej z

eniem;

10) orygina dowodu uiszczenia op aty za egzamin notarialny;
11) 3 zdj cia

zgodnie z wymaganiami obowi zuj cymi przy

wydawaniu dowodów osobistych.
§ 5. Osoby, o których mowa w:

1) § 3 - sk adaj wniosek najpó niej w terminie 21 dni,
2) § 4 - sk adaj wniosek najpó niej w terminie 45 dni
- przed dniem rozpocz cia egzaminu notarialnego. Przepisy art. 71d
§ 4-9 stosuje si odpowiednio.
§ 6. Rady izb notarialnych, ka dego roku, w terminie 7 dni od
dnia

zako czenia

aplikacji,

przekazuj

terytorialnie

w

ciwej

komisji kwalifikacyjnej oraz Ministrowi Sprawiedliwo ci list

osób,

które odby y aplikacj notarialn .
Art. 74b. § 1. Kandydat uiszcza op at

za egzamin notarialny,

która stanowi dochód bud etu pa stwa.
§ 1a.

W przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu

zg oszenia

bez

rozpoznania,

wydania

decyzji

odmawiaj cej

dopuszczenia do udzia u w egzaminie notarialnym albo z

pó niej

ni

14

dni

przed

terminem

egzaminu

enia nie

notarialnego

pisemnego o wiadczenia kandydata o odst pieniu od udzia u w
egzaminie notarialnym, dwie trzecie uiszczonej op aty podlega

zwrotowi

na

pisemny

wniosek

kandydata

przewodnicz cemu komisji w terminie 30 dni od dnia z

wniosku.

z

ony

enia tego

§ 2. Minister Sprawiedliwo ci po zasi gni ciu opinii Krajowej
Rady Notarialnej okre la, w drodze rozporz dzenia, wysoko

egzaminacyjnej - nie
wynagrodzenia

-

wy sz

ni

uwzgl dniaj c

równowarto

konieczno

op aty

minimalnego

prawid owego

i

efektywnego przeprowadzenia egzaminu notarialnego.
Art. 74c. Pracownikowi przys uguje prawo do p atnego urlopu, w
wymiarze

30

dni

kalendarzowych,

na

przygotowanie

si

do

egzaminu notarialnego oraz zwolnienie od pracy z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie
wst pnym i notarialnym.
Art. 74d. § 1. Pierwsza cz
rozwi zaniu

testu

egzaminu notarialnego polega na

sk adaj cego

si

z

zestawu

100

pyta

zawieraj cych po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna
jest prawid owa, oraz z karty odpowiedzi. Zdaj cy mo e wybra
tylko jedn

ka

odpowied , któr

zaznacza na karcie odpowiedzi. Za

prawid ow odpowied zdaj cy uzyskuje 1 punkt.

§ 2. Prawid owo

odpowiedzi ocenia si wed ug stanu prawnego

§ 3. Druga cz

egzaminu notarialnego sk ada si

obowi zuj cego w dniu egzaminu notarialnego.

z 2 zada

polegaj cych na opracowaniu projektów aktów notarialnych na

podstawie opisanego przypadku (casusu).
§ 4. Trzecia cz

egzaminu notarialnego polega na opracowaniu

opinii prawnej na podstawie przedstawionego problemu prawnego.
§ 5. Cz onkowie komisji dokonuj

oceny za cz

pierwsz

egzaminu notarialnego przy zastosowaniu nast puj cej skali ocen:
1) oceny pozytywne:
a) celuj ca (6) - 95-100 punktów,
b)bardzo dobra (5) - 85-94 punktów,
c) dobra (4) - 75-84 punktów,
d)dostateczna (3) - 60-74 punktów;
2) ocena negatywna - niedostateczna (2) - 0-59 punktów.
§ 6. Cz onkowie komisji dokonuj oceny za cz

drug i trzeci

egzaminu notarialnego przy zastosowaniu nast puj cej skali ocen:

1) oceny pozytywne:
a) celuj ca (6),

b)bardzo dobra (5),
c) dobra (4),
d)dostateczna (3);

2) ocena negatywna - niedostateczna (2).
§ 7. Podczas egzaminu notarialnego zdaj cy nie mo e posiada
urz dze s

cych do przekazu lub odbioru informacji.

§ 8. Podczas rozwi zywania zada

z cz

ci drugiej i trzeciej

egzaminu notarialnego zdaj cy mo e korzysta

z tekstów aktów

prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.
§ 9. Przepisy art. 71i § 1, 2 i 4 stosuje si odpowiednio.
Art. 74e.
sprawdzaj

§ 1. Test z pierwszej cz
niezale nie

od

ci egzaminu notarialnego

siebie

dwaj

cz onkowie

komisji

wyznaczeni przez przewodnicz cego komisji.
§ 2. Oceny rozwi zania ka dego z zada

z cz

ci drugiej i

trzeciej egzaminu notarialnego dokonuj niezale nie od siebie dwaj
cz onkowie komisji, bior c pod uwag
wymogów formalnych, w

umiej tno

ciwo

w szczególno ci zachowanie

zastosowanych przepisów prawa i

ich interpretacji, poprawno

zaproponowanego przez

zdaj cego sposobu rozstrzygni cia problemu.
§ 3. Ka dy z cz onków komisji sprawdzaj cych prac

wystawia ocen
wystawionej

cz stkow

oceny

pisemn

i sporz dza pisemne uzasadnienie

cz stkowej

i

przekazuje

je

niezw ocznie

przewodnicz cemu komisji, który za cza wszystkie uzasadnienia
ocen cz stkowych dotycz ce prac zdaj cego do protoko u z
przebiegu egzaminu notarialnego.
§ 4. Ostateczn

cz

ocen

z pracy pisemnej z ka dego z zada

z

ci drugiej i trzeciej egzaminu notarialnego stanowi rednia ocen

cz stkowych

przyznanych

przez

ka dego

cz onka

komisji

sprawdzaj cego prac pisemn , przy czym:
1) oceny pozytywne to:
a) celuj ca - je eli

rednia arytmetyczna wystawionych ocen

wynosi od 5,51 do 6,00,

b)bardzo dobra - je eli rednia arytmetyczna wystawionych ocen
wynosi od 4,51 do 5,50,
c) dobra - je eli rednia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi
od 3,51 do 4,50,
d)dostateczna - je eli

rednia arytmetyczna wystawionych ocen

wynosi od 3,00 do 3,50;
2) ocena negatywna - niedostateczna - je eli rednia arytmetyczna
wystawionych ocen wynosi poni ej 3,00.
Art. 74f.

§ 1. Pozytywny

wynik

otrzymuje zdaj cy, który z ka dej cz

z

egzaminu

notarialnego

ci egzaminu notarialnego

otrzyma ocen pozytywn .
§ 2. Komisja podejmuje uchwa

o wyniku egzaminu notarialnego

wi kszo ci g osów obecnych cz onków. Komisja wydaje zdaj cemu
uchwa , a jej odpis przesy a Ministrowi Sprawiedliwo ci, Prezesowi

Krajowej

Rady

Notarialnej

oraz

do cza

do

akt

osobowych

zdaj cego.
§ 3. Minister Sprawiedliwo ci publikuje w Biuletynie Informacji

Publicznej imiona i nazwiska osób, które uzyska y pozytywny wynik
z egzaminu, oraz imiona ich rodziców.
Art. 74g. § 1. Z przebiegu egzaminu notarialnego sporz dza si
niezw ocznie

protokó ,

który

podpisuj

cz onkowie

komisji

uczestnicz cy w egzaminie notarialnym. Cz onkowie komisji mog
zg asza uwagi do protoko u.
§ 2. Dokumentacj

zwi zan

z przeprowadzeniem egzaminu

notarialnego,

po

przekazuje w

ciwej radzie izby notarialnej, z czego sporz dza s

protokó . Kopi

jego

zako czeniu,

przewodnicz cy

komisji

protoko u z przebiegu egzaminu oraz kopi

protoko u z przekazania dokumentacji przewodnicz cy komisji
przekazuje Ministrowi Sprawiedliwo ci w terminie 7 dni od dnia
sporz dzenia.
Art. 74h.

§ 1. Od uchwa y o wyniku egzaminu notarialnego

zdaj cemu przys uguje odwo anie do komisji egzaminacyjnej II
stopnia przy Ministrze Sprawiedliwo ci w terminie 14 dni od dnia
otrzymania uchwa y, o której mowa w art. 74f § 2.
§ 2. Minister Sprawiedliwo ci powo uje, w drodze zarz dzenia,

komisj

egzaminacyjn

II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwo ci,

zwan dalej "komisj odwo awcz ", w sk adzie 9 cz onków.
§ 3. Do sk adu komisji odwo awczej kandydatów na cz onków
wskazuj :
1) Minister Sprawiedliwo ci - 5 cz onków, spo ród których wyznacza
przewodnicz cego,
2) Krajowa Rada Notarialna - 4 cz onków
- spo ród osób, których wiedza i do wiadczenie daj

rzetelnego rozpoznania odwo

.

r kojmi

§ 4. Przewodnicz cemu i cz onkom komisji odwo awczej za
udzia w jej pracach przys uguje wynagrodzenie.

§ 5. Przepisy art. 71f § 7, § 11, art. 71g § 1, § 2 pkt 1, 2, 4, 5 i §

3 stosuje si odpowiednio.
§ 6. W

przypadku

wyga ni cia

cz onkostwa

w

komisji

odwo awczej lub odwo ania cz onka z komisji odwo awczej, Minister
Sprawiedliwo ci niezw ocznie powo uje nowego cz onka komisji

odwo awczej. W przypadku cz onka, o którym mowa w § 3 pkt 2,

Krajowa Rada Notarialna w terminie okre lonym przez Ministra

Sprawiedliwo ci wskazuje nowego kandydata na cz onka komisji
odwo awczej.

§ 7. Cz onek komisji odwo awczej podlega wy czeniu od udzia u

w post powaniu w sprawie z przyczyn wskazanych w art. 71h § 1.
Przepis art. 71h § 2 stosuje si .

§ 8. Cz onkowie komisji odwo awczej przed przyst pieniem do

rozpatrywania
pozostaj

sprawy

sk adaj

pisemne

o wiadczenia,

i

nie

z osob , której dotyczy sprawa, w stosunku, o którym

mowa w art. 71h § 1.
§ 9. Do
odwo

zada

komisji

odwo awczej

nale y

rozpatrywanie

od wyników egzaminu notarialnego.

§ 10. Uchwa y s

podejmowane wi kszo ci

2/3 g osów w

obecno ci wszystkich cz onków komisji odwo awczej.
§ 11. Od uchwa y komisji odwo awczej s

y skarga do s du

administracyjnego.
§ 12. Do post powania przed komisj

odwo awcz

stosuje si

odpowiednio przepisy Kodeksu post powania administracyjnego.
§ 13. Obs ug

administracyjno-biurow

komisji

odwo awczej

zapewnia Minister Sprawiedliwo ci.
§ 14. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) tryb i termin zg aszania kandydatów na cz onków komisji
odwo awczej,
2) termin powo ania komisji odwo awczej,
3) wysoko

wynagrodzenia przewodnicz cego i cz onków komisji

odwo awczej, uwzgl dniaj c zakres i nak ad ich pracy oraz tryb
jego wyp acania,
4) tryb i sposób dzia ania komisji odwo awczej,
5) sposób zapewnienia obs ugi administracyjno-biurowej komisji
odwo awczej
-

uwzgl dniaj c

konieczno

prawid owego

i

terminowego

rozpoznawania

odwo

oraz

zapewnienia

zachowania

bezstronno ci pracy cz onków komisji odwo awczej.
Art. 74i.

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z

egzaminu notarialnego, zdaj cy mo e przyst powa

do kolejnych

egzaminów notarialnych, z tym e egzamin ten zdaje w ca

ci.

Art. 75. Minister Sprawiedliwo ci, po uzgodnieniu z Krajow Rad
Notarialn , okre li, w drodze rozporz dzenia, organizacj

aplikacji

notarialnej.
Art. 76. § 1. Asesora

notarialnego

powo uje

Minister

Sprawiedliwo ci na wniosek osoby zainteresowanej, po zasi gni ciu
opinii rady w
§ 2.

ciwej izby notarialnej.

Asesorem notarialnym mo e by

egzamin

notarialny

i

przedstawi

osoba, która zda a

o wiadczenie

notariusza

o

gotowo ci zawarcia z ni umowy o prac .
§ 3. Minister Sprawiedliwo ci odwo uje asesora notarialnego w
razie

ustania

jego

zatrudnienia

lub

wymierzenia

mu

kary

dyscyplinarnej okre lonej w art. 78 pkt 1 lit. d.
Art. 77. Aplikanci i asesorzy notarialni maj

prawo uczestniczy

w walnych zgromadzeniach notariuszy izby notarialnej; mog

oni

zabiera g os w obradach, jednak e bez prawa sk adania wniosków i
brania udzia u w g osowaniu.
Art. 78. Do aplikantów i asesorów notarialnych stosuje si
przepisy

art.

18

i

19

oraz

przepisy

o

odpowiedzialno ci

dyscyplinarnej notariuszy z nast puj cymi zmianami:
1) karami dyscyplinarnymi s :
a) upomnienie,
b)nagana,

c) kara pieni

na do wysoko ci okre lonej w art. 51 § 1 pkt 3,

d)skre lenie z wykazu asesorów notarialnych,

e) skre lenie z listy aplikantów notarialnych;

2) skazany na kar nagany nie mo e by powo any na notariusza w
ci gu roku od daty uprawomocnienia si

na kar

pieni

nie mo e by

równie

orzeczenia, a skazany

w ci gu tego okresu

upowa niony do zast powania notariusza.
DZIA II
CZYNNO CI NOTARIALNE
Rozdzia 1
Przepisy ogólne
Art. 79. Notariusz dokonuje nast puj cych czynno ci:
1) sporz dza akty notarialne;

1a)

sporz dza akty po wiadczenia dziedziczenia;

2) sporz dza po wiadczenia;
3) dor cza o wiadczenia;

4) spisuje protoko y;

5) sporz dza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieni dze i papiery
warto ciowe;
7) sporz dza wypisy, odpisy i wyci gi dokumentów;
8) sporz dza, na

danie stron, projekty aktów, o wiadcze i innych

dokumentów;
9) sporz dza inne czynno ci wynikaj ce z odr bnych przepisów.
Art. 80. § 1. Akty i dokumenty powinny by
notariusza w sposób zrozumia y i przejrzysty.

sporz dzone przez

§ 2. Przy dokonywaniu czynno ci notarialnych notariusz jest
obowi zany

czuwa

nad

nale ytym

zabezpieczeniem

praw

usznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynno

i

ta

mo e powodowa skutki prawne.
§ 3. Notariusz jest obowi zany udziela

stronom niezb dnych

wyja nie dotycz cych dokonywanej czynno ci notarialnej.
§ 4. Notariusz mo e sprostowa
dy

pisarskie,

rachunkowe

lub

protoko em niedok adno ci,
inne

oczywiste

omy ki.

Do

protoko u nie stosuje si przepisów art. 5, art. 92 § 1 pkt 4-8 i art.
94 § 1.
Art. 81. Notariusz

sprzecznej z prawem.
Art. 82. Osob ,

odmówi

której

dokonania

odmówiono

czynno ci

notarialnej

dokonania

czynno ci

notarialnej, nale y pouczy o prawie i trybie zaskar enia odmowy, a
na jej pisemne

danie dor czy w terminie tygodnia uzasadnienie

odmowy.
Art. 83. § 1. Na odmow
zainteresowana mo e wnie
du wojewódzkiego w

dokonania czynno ci notarialnej osoba
, w terminie tygodnia, za alenie do

ciwego ze wzgl du na siedzib

kancelarii

notarialnej. Za alenie wnosi si za po rednictwem notariusza, który
jest obowi zany ustosunkowa si do za alenia w terminie tygodnia
i wraz z za aleniem przedstawi

swoje stanowisko s dowi. S d

rozpoznaje za alenie na rozprawie, stosuj c przepisy Kodeksu
post powania cywilnego.
§ 2. Notariusz mo e, je eli uzna za alenie za s uszne, dokona
czynno ci notarialnej; w tym przypadku nie nadaje z
dalszego biegu.

aleniu

Art. 84. § 1. Notariuszowi

nie

wolno

dokonywa

czynno ci

notarialnych, które dotycz :
1) samego notariusza;
2) jego ma onka;
3) krewnych lub powinowatych notariusza w linii prostej bez

ograniczenia stopnia, a w linii bocznej krewnych i powinowatych
do trzeciego stopnia w cznie;

4) osób zwi zanych z notariuszem z tytu u przysposobienia, opieki,
kurateli lub b

cych w bliskim z nim stosunku.

§ 2. Zakaz przewidziany w § 1 stosuje si

równie

wobec

zast pcy notariusza.
§ 3. Ograniczenia wymienione w § 1 i 2 trwaj tak e po ustaniu
ma

stwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
Rozdzia 2
Tryb dokonywania czynno ci notarialnych
Art. 85. § 1. Przy dokonywaniu czynno ci notarialnej notariusz

jest obowi zany stwierdzi

to samo

osób bior cych udzia

w

czynno ci.
§ 2. Stwierdzenie

powinno

nast pi

na

podstawie

prawem

przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów - w
sposób wy czaj cy wszelk w tpliwo

co do okre lenia to samo ci

osoby bior cej udzia w czynno ci notarialnej.
§ 3. Sposób

stwierdzenia

to samo ci

notariusz

okre li

w

sporz dzonym dokumencie.
Art. 86. Notariuszowi nie wolno dokonywa czynno ci notarialnej,
je eli powe mie w tpliwo
zdolno

, czy strona czynno ci notarialnej ma

do czynno ci prawnych.

Art. 87. § 1. Je eli osoba bior ca udzia w czynno ciach:
1) nie zna j zyka polskiego i do czynno ci nie jest do czony
przek ad na inny znany tej osobie j zyk, notariusz powinien

przet umaczy

akt lub inny dokument osobi cie albo przy

pomocy t umacza; przepis art. 2 § 3 stosuje si ;

2) jest

g ucha

przekona

lub

si ,

g uchoniema,

e tre

zrozumia a, z tym

notariusz

jest

obowi zany

czynno ci jest jej dok adnie znana i

e notariusz mo e przywo

do czynno ci

bieg ego;
3) jest niewidoma, g ucha, niema lub g uchoniema, notariusz na
yczenie takiej osoby powinien przywo
przez ni

zaufan

do czynno ci wskazan

osob ; o powy szym notariusz powinien

uprzedzi osoby zainteresowane;
4) nie umie lub nie mo e pisa , powinna na dokumencie z
tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku za inna osoba wpisze
imi

i nazwisko osoby nieumiej cej lub niemog cej pisa ,

umieszczaj c swój podpis;
5) mo e z

podpis jedynie w alfabecie nieznanym notariuszowi,

nale y stwierdzi , e jest to podpis tej osoby.
§ 2. O zachowaniu warunków przewidzianych w § 1 pkt 2 i 3, a
tak e o sposobie stwierdzenia okoliczno ci, o których mowa w § 1,
o niemo no ci z
notariusz

czyni

enia podpisu lub tuszowego odcisku -

stosown

wzmiank

w

tre ci

sporz dzonego

dokumentu.
§ 3. Nie mo e by

wiadkiem czynno ci notarialnej osoba b

z zawieraj cymi czynno

ca

lub z osobami, na których rzecz czynno

jest dokonywana, w takim stosunku, który nie pozwala notariuszowi
w jej imieniu ani na jej rzecz dokona czynno ci.
Art. 88. Podpisy

na

aktach

notarialnych

i

po wiadczonych

dokumentach s

sk adane w obecno ci notariusza. Je eli podpis na

po wiadczonym

dokumencie

notariuszem z

ony podpis za w asnor czny. Okoliczno

notariusza,

osoba,

która

by

z

podpisa a,

ony

nie

powinna

w

obecno ci

uzna

przed
t

notariusz zaznacza w sporz dzonym dokumencie.
Art. 89. § 1. Strony czynno ci notarialnej odpowiadaj

solidarnie

za wynagrodzenie nale ne notariuszowi.
§ 2. Notariusz wymienia na ka dym sporz dzonym dokumencie
wysoko

pobranego wynagrodzenia, podatków i innych op at,

powo uj c podstaw prawn .
Art. 90. § 1. Dokumenty

obejmuj ce

dokonane

czynno ci

notarialne, po up ywie 10 lat od ich sporz dzenia, notariusz
przekazuje

na

przechowanie

ciwego s du rejonowego.

do

archiwum

ksi g

wieczystych

§ 2. Minister Sprawiedliwo ci, w drodze rozporz dzenia, okre li
warunki przekazywania na przechowanie dokumentów, o których
mowa w § 1, oraz sposób prowadzenia ksi g notarialnych, czynienia
wzmianek

o

wydaniu

wypisów,

odpisów,

wyci gów

i

innych

dokumentów.
Rozdzia 3
Akty notarialne
Art. 91. Notariusz sporz dza akt notarialny, je eli wymaga tego
przepis prawa lub taka jest wola stron.
Art. 92. § 1. Akt notarialny powinien zawiera :
1) dzie , miesi c i rok sporz dzenia aktu, a w razie potrzeby lub na
danie strony - godzin i minut rozpocz cia i podpisania aktu;

2) miejsce sporz dzenia aktu;
3) imi , nazwisko i siedzib

kancelarii notariusza, a j

eli akt

sporz dzi zast pca notariusza - nadto imi i nazwisko zast pcy;

4) imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób
fizycznych,

nazw

i

siedzib

osób

prawnych

lub

innych

podmiotów bior cych udzia w akcie, imiona, nazwiska i miejsce
zamieszkania osób dzia aj cych w imieniu osób prawnych, ich
przedstawicieli

lub

pe nomocników,

a

tak e

innych

osób

obecnych przy sporz dzaniu aktu;
5)

wiadczenia stron, z powo aniem si

w razie potrzeby na

okazane przy akcie dokumenty;
6) stwierdzenie, na

danie stron, faktów i istotnych okoliczno ci,

które zasz y przy spisywaniu aktu,
7) stwierdzenie, e akt zosta odczytany, przyj ty i podpisany;
8) podpisy bior cych udzia

w akcie oraz osób obecnych przy

sporz dzaniu aktu;
9) podpis notariusza.
§ 2. Je eli w akcie bierze udzia osoba, która nie umie lub nie
mo e pisa , notariusz stwierdza,

e osoba ta aktu nie podpisa a, i

podaje, z jakich powodów.
§ 3. Je eli akt notarialny dotyczy czynno ci prawnej, akt ten
powinien zawiera

tre ci istotne dla tej czynno ci. Ponadto akt

notarialny powinien zawiera

inne stwierdzenia, których potrzeba

umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów
szczególnych albo z woli stron.
§ 4. Je eli akt notarialny w swej tre ci zawiera przeniesienie,
zmian lub zrzeczenie si prawa ujawnionego w ksi dze wieczystej
albo ustanowienie prawa podlegaj cego ujawnieniu w ksi dze
wieczystej,

b

nieruchomo ci,

obejmuje
chocia by

czynno
dla

tej

przenosz
nieruchomo ci

w asno
nie

by a

prowadzona

ksi ga

wieczysta,

notariusz

notarialny jest obowi zany zamie ci

sporz dzaj cy

akt

w tym akcie wniosek o

dokonanie wpisu w ksi dze wieczystej, zawieraj cy wszystkie dane
wymagane przepisami Kodeksu post powania cywilnego. Notariusz
jest

obowi zany

przes

z

urz du

s dowi

w

ciwemu

do

prowadzenia ksi g wieczystych wypis aktu notarialnego zawieraj cy
wniosek

o

stanowi cymi

wpis

do

ksi gi

podstaw

wieczystej

wpisu,

w

wraz

terminie

z

dokumentami

trzech

dni

od

sporz dzenia aktu.
§ 5. (uchylony).
§ 6. Je eli akt notarialny w swej tre ci zawiera przeniesienie
asno ci nieruchomo ci dokonane przez osob , na rzecz której
zosta o przekszta cone prawo u ytkowania wieczystego w prawo
asno ci nieruchomo ci na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta ceniu prawa u ytkowania
wieczystego w prawo w asno ci nieruchomo ci (Dz. U. Nr 175, poz.
1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371), przed up ywem 5 lat, licz c
od dnia przekszta cenia, notariusz, który sporz dzi ten akt, jest
obowi zany przes

z urz du jego wypis organowi, który wyda

decyzj o przekszta ceniu.
Art. 93. Je eli akt notarialny jest sporz dzony na dwóch lub
wi cej arkuszach, to arkusze te powinny by

parafowane i po czone.

ponumerowane,

Art. 94. § 1. Akt notarialny przed podpisaniem powinien by
odczytany przez notariusza lub przez inn osob w jego obecno ci.
Przy odczytaniu aktu notariusz powinien si

przekona ,

bior ce udzia w czynno ci dok adnie rozumiej tre
aktu, a akt jest zgodny z ich wol . Na
odczytane równie za czniki do aktu.

e osoby

oraz znaczenie

danie powinny by

§ 2. Wszelkie wywabiania i wyskrobywania s

niedopuszczalne;

wolne miejsca powinny by przekre lone, a poprawki nale y omówi

na ko cu aktu przed z

eniem podpisu przez osoby bior ce udzia

w czynno ci lub przed z

eniem podpisu przez notariusza, je eli

poprawka dotyczy aktu niepodpisywanego przez strony. Zb dne
wyrazy albo ich cz

ci powinny by przekre lone w ten sposób, aby

mo na je by o odczyta , a przekre lenia te nale y na ko cu aktu
omówi

przed

eniem podpisów. Przekre lenia nieomówione

uwa a si za niedokonane.
Art. 95. Orygina y aktów notarialnych nie mog

by

wydawane

poza miejsce ich przechowywania.
Rozdzia 3a
Akty po wiadczenia dziedziczenia
Art. 95a. Notariusz sporz dza akt po wiadczenia dziedziczenia
ustawowego lub testamentowego, z wy czeniem dziedziczenia na
podstawie testamentów szczególnych.
Art. 95b. Przed sporz dzeniem aktu po wiadczenia dziedziczenia
notariusz spisuje protokó dziedziczenia przy udziale wszystkich
osób, które mog wchodzi w rachub jako spadkobiercy ustawowi i
testamentowi.
Art. 95c. § 1. Przyst puj c do spisania protoko u dziedziczenia
notariusz poucza osoby bior ce udzia w spisywaniu protoko u o
obowi zku

ujawnienia

wszelkich

okoliczno ci

protoko u oraz o odpowiedzialno ci karnej za z

obj tych

tr

ci

enie fa szywych

wiadcze .
§ 2. W protokole dziedziczenia zamieszcza si w szczególno ci:

1) zgodne
2)

danie po wiadczenia dziedziczenia z

one przez

osoby bior ce udzia w spisywaniu protoko u;

wiadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wy cza yby

znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczy yby wraz
3)

z nimi;

wiadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku

takich testamentów;
4)

wiadczenia, e w odniesieniu do spadku nie zosta o uprzednio
wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy
si

post powanie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie zosta

sporz dzony akt po wiadczenia dziedziczenia;
5)

wiadczenia, czy w sk ad spadku wchodzi gospodarstwo rolne
oraz który spo ród spadkobierców powo anych do spadku z
ustawy odpowiada warunkom przewidzianym do dziedziczenia
gospodarstwa rolnego;

6)

wiadczenia,

czy

spadkodawca

cudzoziemcem lub, nie posiadaj c

w

chwili

mierci

by

adnego obywatelstwa, nie

zamieszkiwa w Rzeczypospolitej Polskiej albo w sk ad spadku
wchodz
po
7)

prawa

rzeczowe

lub

posiadanie

nieruchomo ci

onej za granic ;

wiadczenia, czy by y sk adane o wiadczenia o przyj ciu lub
odrzuceniu spadku, czy zosta o wydane orzeczenie dotycz ce
niegodno ci dziedziczenia oraz czy by y zawierane umowy z
przysz ym

spadkodawc

w

przedmiocie

zrzeczenia

si

dziedziczenia po nim;
8) wzmiank

o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialno ci

karnej za sk adanie fa szywych o wiadcze .
§ 3. Je eli od dnia otwarcia spadku nie up yn o sze
w

protokole

dziedziczenia

nale y

zamie ci

miesi cy,

o wiadczenia

spadkobierców o prostym przyj ciu spadku lub przyj ciu spadku z

dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba
wiadczenia tej tre ci zosta y ju

przez spadkobierców uprzednio

one. W takim przypadku nale y zamie ci

miejscu i tre ci z

e

wzmiank

o dacie,

onych przez poszczególnych spadkobierców

wiadcze .

§ 4. Do protoko u dziedziczenia notariusz za cza:

1) odpis aktu zgonu spadkodawcy;
2) odpisy aktów stanu cywilnego osób powo anych do spadku z
ustawy;
3) inne dokumenty mog ce mie

wp yw na ustalenie praw do

spadku.
Art. 95d. W razie z

enia testamentu notariusz dokonuje jego

otwarcia i og oszenia, chyba e otwarcie i og oszenie testamentu ju
nast pi o. Z

otwarcia

i og oszenia testamentu sporz dza si

protokó .
Art. 95e. § 1. Po

sporz dza

akt

spisaniu

protoko u

po wiadczenia

dziedziczenia

dziedziczenia,

je eli

notariusz
nie

ma

tpliwo ci co do osoby spadkobiercy i wysoko ci udzia ów w
spadku.
§ 2. Notariusz

odmawia

sporz dzenia

aktu

po wiadczenia

dziedziczenia, je eli:
1) w stosunku do spadku zosta ju
po wiadczenia

dziedziczenia

uprzednio sporz dzony akt

lub

wydane

postanowienie

o

stwierdzeniu nabycia spadku;
2) w

toku

sporz dzania

okoliczno ci wskazuj ce,

protoko u

dziedziczenia

ujawni

si

e przy jego sporz dzeniu nie by y

obecne wszystkie osoby, które mog

wchodzi

w rachub

jako

spadkobiercy ustawowi lub testamentowi albo istniej lub istnia y
testamenty, które nie zosta y otwarte i og oszone;

3) wskutek braku ma onka spadkodawcy i krewnych powo anych do
dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy
ustawowemu, gminie albo Skarbowi Pa stwa;
4) spadkodawca w chwili
posiadaj c

adnego

mierci by

cudzoziemcem lub, nie

obywatelstwa,

nie

zamieszkiwa

Rzeczypospolitej Polskiej albo w sk ad spadku wchodz
rzeczowe lub posiadanie nieruchomo ci po
Art. 95f. § 1. Akt

po wiadczenia

w

prawa

onej za granic .

dziedziczenia

powinien

zawiera :
1) dzie , miesi c i rok oraz miejsce sporz dzenia aktu;
2) imi , nazwisko i siedzib

kancelarii notariusza, a je eli akt

sporz dzi zast pca notariusza - nadto imi i nazwisko zast pcy;

3) imi

i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego

numer PESEL;
4) dat

i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce

zamieszkania;
5) wskazanie spadkobierców, którym spadek przypad
nazwiska i imiona rodziców oraz dat

- imiona,

i miejsce urodzenia osób

fizycznych, a w przypadku osób prawnych - nazw i siedzib ;

6) tytu powo ania do spadku i wysoko

udzia ów w spadku wraz ze

wskazaniem w razie dziedziczenia ustawowego, czy spadkobierca
by

ma onkiem spadkodawcy, czy jego krewnym i w jakim

stopniu, a

w razie

dziedziczenia testamentowego

wraz

z

okre leniem formy testamentu;

7) wskazanie spadkobierców dziedzicz cych gospodarstwo rolne
podlegaj ce dziedziczeniu z ustawy oraz ich udzia y w nim;
8) powo anie protoko u otwarcia i og oszenia testamentu;

9) podpisy wszystkich bior cych udzia
dziedziczenia;

w spisywaniu protoko u

10) podpis notariusza;
11) adnotacj o dokonaniu rejestracji zgodnie z art. 95i.

§ 2. Przepisy art. 92 § 2 i art. 93-94 stosuje si odpowiednio.

Art. 95g. Na protokole dziedziczenia zamieszcza si adnotacj o
sporz dzeniu aktu po wiadczenia dziedziczenia.
Art. 95h. § 1. Notariusz

niezw ocznie

po

sporz dzeniu

aktu

po wiadczenia dziedziczenia dokonuje jego wpisu do rejestru aktów
po wiadczenia

dziedziczenia

przez

wprowadzenie,

za

po rednictwem systemu teleinformatycznego danych, o których

mowa w § 2 pkt 3-6. Notariusz opatruje wpis bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego

kwalifikowanego certyfikatu.

§ 2. Rejestr aktów po wiadczenia dziedziczenia obejmuje:

1) numer wynikaj cy z kolejno ci wpisu;

2) dzie , miesi c i rok oraz godzin i minut dokonania wpisu;
3) dzie ,

miesi c

i

rok

oraz

po wiadczenia dziedziczenia;

4) imi , nazwisko i siedzib

miejsce

sporz dzenia

aktu

kancelarii notariusza, a je eli akt

po wiadczenia dziedziczenia sporz dzi zast pca notariusza nadto imi i nazwisko zast pcy;
5) imi

i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego

numer PESEL;
6) dat

i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce

zamieszkania.
§ 3. Z chwil

dokonania wpisu w rejestrze notariusz otrzymuje,

za po rednictwem systemu teleinformatycznego, zawiadomienie o
zarejestrowaniu

oraz

mo liwo ci

uzyskania

potwierdzenia

zarejestrowania aktu po wiadczenia dziedziczenia ze wskazaniem
numeru wynikaj cego z kolejno ci wpisu. W tym samym trybie

notariusz

uzyskuje

zawiadomienie

o

po wiadczenia dziedziczenia.
§ 4. Adnotacj

po wiadczenia

o

zarejestrowaniu

dziedziczenia,

niezarejestrowaniu
umieszcza

wskazuj c

numer

si

na

aktu
akcie

wynikaj cy

z

kolejno ci wpisu a tak e dzie , miesi c i rok oraz godzin i minut

dokonanego wpisu.

§ 5. Zarejestrowanie nie nast puje, je eli w stosunku do danego
spadku zosta

ju

uprzednio zarejestrowany akt po wiadczenia

dziedziczenia.
Art. 95i. § 1. Krajowa
informatyczny

do

Rada

prowadzenia

Notarialna
rejestru

utworzy

aktów

system

po wiadczenia

dziedziczenia oraz zapewnia notariuszom dost p do tego systemu w
celu dokonywania wpisów, dost p do danych z rejestru oraz ochron

tych danych przed nieuprawnionym dost pem. Podpis, elektroniczny
weryfikowany przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu,
zapewnia notariuszowi dost p do rejestru.
§ 2. Krajowa

Rada

Notarialna

udost pnia

w

sieciach

informatycznych, a w szczególno ci na swojej stronie internetowej,
informacje o zarejestrowanych aktach po wiadczenia dziedziczenia
obejmuj ce dane, o których mowa w art. 95h § 2.

Art. 95j. Zarejestrowany akt po wiadczenia dziedziczenia ma
skutki

prawomocnego

postanowienia

o

stwierdzeniu

nabycia

spadku.
Art. 95k. § 1. W
dziedziczenia,

przypadku

notariusz

czyni

uchylenia
o

tym

aktu

po wiadczenia

wzmiank

na

akcie

po wiadczenia dziedziczenia oraz niezw ocznie informuje o tym
Krajow Rad Notarialn .
§ 2. Prezes

Krajowej

Rady

Notarialnej

niezw ocznie

poleca

wykre lenie

z

rejestru

uchylonego

aktu

po wiadczenia

dziedziczenia.
Art. 95l. Je eli w akcie po wiadczenia dziedziczenia nie wskazano
spadkobierców
sporz dzi

w

dziedzicz cych
tym

gospodarstwo

przedmiocie

akt

rolne,

notariusz

uzupe niaj cy,

stosuj c

odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia u.
Art. 95m. Orygina y aktów po wiadczenia dziedziczenia nie mog
b

wydawane poza miejsce ich przechowywania.
Art. 95n. § 1. Do

zarejestrowanych

aktów

po wiadczenia

dziedziczenia stosuje si odpowiednio przepisy rozdzia u 9.
§ 2. Notariusz na
urz du

danie s du, prokuratora, izby skarbowej oraz

skarbowego

przesy a

wypis

zarejestrowanego

aktu

po wiadczenia dziedziczenia.
§ 3. Wypis zarejestrowanego aktu po wiadczenia dziedziczenia
mo e by

wydany ponadto osobie, która wyka e istnienie interesu

prawnego. Art. 83 stosuje si odpowiednio.
Art. 95o. Przepisów art. 95c § 2 pkt 5, art. 95f § 1 pkt 7 i art. 95l
nie stosuje si do spadków otwartych po dniu 13 lutego 2001 r.
Art. 95p. Ilekro

w

przepisach

odr bnych

jest

mowa

o

postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, nale y rozumie
przez to równie

zarejestrowany akt po wiadczenia dziedziczenia.

Je eli ustawa wyznacza pocz tek lub koniec biegu terminu na dzie
uprawomocnienia si

postanowienia s du o stwierdzeniu nabycia

spadku, nale y rozumie

przez to równie

aktu po wiadczenia dziedziczenia.
Rozdzia 4

dzie

zarejestrowania

Po wiadczenia
Art. 96. Notariusz po wiadcza:
1)

asnor czno

2) zgodno

podpisu;

odpisu, wyci gu lub kopii z okazanym dokumentem;

3) dat okazania dokumentu;
4) pozostawanie osoby przy yciu lub w okre lonym miejscu.
Art. 97. Ka de

po wiadczenie

powinno

oznaczenie miejsca jego sporz dzenia, na

godzin

dokonania

czynno ci,

notariusza i jego piecz

oznaczenie

zawiera

dat

i

danie - równie

kancelarii,

podpis

.

Art. 98. Notariusz stwierdza zgodno

odpisu, wyci gu lub kopii

z okazanym dokumentem. Je eli okazany dokument zawiera cechy
szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to
w po wiadczeniu.
Art. 99. § 1. Notariusz po wiadcza na okazanym mu dokumencie
dat , a na

danie stron tak e godzin

i minut

okazania tego

dokumentu.
§ 2. W po wiadczeniu notariusz wymienia imi , nazwisko i
miejsce zamieszkania osoby, która dokument okaza a.
Art. 100. Pozostawanie przy

yciu lub w okre lonym miejscu

danej osoby po wiadcza notariusz w razie stawiennictwa tej osoby w
kancelarii notariusza albo w razie przekonania si o tym fakcie przez
notariusza poza kancelari . Notariusz w po wiadczeniu ustala
to samo

tej

osoby

oraz

okre la

dzie ,

stwierdzenia pozostawania osoby przy
miejscu.

godzin

i

minut

yciu lub w okre lonym

Art. 101. Minister

Sprawiedliwo ci

mo e,

w

drodze

rozporz dzenia, upowa ni organy samorz du terytorialnego i banki

maj ce swoj

siedzib

w miejscowo ciach, w których nie ma

kancelarii notarialnej, do sporz dzania niektórych po wiadcze
dokonywanych przez notariusza.
Rozdzia 5
Dor czanie o wiadcze
Art. 102. § 1. Na

danie strony notariusz dor cza na pi mie jej

wiadczenie, mog ce mie

skutki prawne, wskazanej przez ni

stronie przeciwnej.
§ 2.

daj cy dor czenia wnosi ustnie do protoko u, wr cza lub

przesy a notariuszowi podpisan przez siebie tre

o wiadczenia.

§ 3. Dor czenie o wiadczenia nast puje w miejscu wskazanym,
przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu post powania
cywilnego dotycz cych dor czania pism procesowych.
§ 4. Z dokonanej czynno ci notariusz spisuje protokó . Je eli
strona przeciwna poda ustnie do protoko u odpowied
pisemn

odpowied

i o wiadczy,

lub wr czy

e protokó podpisze, notariusz

zamieszcza odpowied w protokole.
§ 5. Notariusz wydaje po wiadczenie dor czenia o wiadczenia, w
którym zamieszcza odpowied , je eli by a udzielona w sposób
okre lony w § 4.
§ 6. Na

wyra ne

danie

osoby,

wiadczenia, notariusz mo e równie

daj cej

dokona

dor czenia

dor czenia listem

poleconym. W tym przypadku w protokole zamieszcza si
dor czonego o wiadczenia i wzmiank
poleconym.

tre

o przes aniu go listem

Art. 103. Dor czenia

notariusz

mo e

dokonywa

przez

zatrudnionych w kancelarii pracowników.
Rozdzia 6
Protoko y
Art. 104. § 1. Notariusz spisuje protoko y walnych zgromadze

organizacji spo ecznych, stowarzysze , spó dzielni, spó ek i innych
osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.
§ 2. Je eli statut osoby prawnej, o której mowa w § 1, lub przepis
szczególny nie stanowi inaczej, protokó podpisuj przewodnicz cy
zgromadzenia i notariusz.
§ 3. Notariusz spisuje równie

protoko y, w tym protoko y

dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynno ci i
zdarze

wywo uj cych skutki prawne, a w szczególno ci dotycz ce

stawiennictwa stron i z

onych przez nie o wiadcze , a tak e - na

danie strony stawaj cej - niestawiennictwa strony drugiej.
§ 4. Protoko y spisuje si w formie aktu notarialnego.
Rozdzia 7
Protesty
Art. 105. Przy sporz dzaniu protestów weksli i czeków notariusz
stosuje przepisy prawa w

ciwe dla tych czynno ci.
Rozdzia 8

Przyjmowanie na przechowanie
Art. 106. Notariusz

przyjmuje

na

przechowanie

wszelkiego

rodzaju dokumenty, nawet w kopertach zamkni tych. W tym
ostatnim przypadku koperta powinna by

zaopatrzona w podpis

sk adaj cego.
Art. 107. Z przyj cia dokumentu na przechowanie notariusz
spisuje

protokó ,

to samo

w

którym

wymienia

dat

przyj cia,

ustala

osoby sk adaj cej dokument oraz wskazuje, komu i pod

jakimi warunkami dokument b

jego odpis ma by

wydany.

Dokument przyj ty na przechowanie wydaje si osobie wymienionej
w protokole lub jej nast pcy prawnemu.
Art. 108. § 1. Notariusz

kancelarii czynno ci

w

zwi zku

ma prawo przyj

z

dokonywan

w

jego

na przechowanie, w celu

wydania ich osobie wskazanej przy z

eniu lub jej nast pcy

prawnemu, papiery warto ciowe albo pieni dze w walucie polskiej

lub obcej. Dla udokumentowania tych czynno ci notariusz prowadzi
specjalne konto bankowe.

§ 2. Z przyj cia depozytu notariusz spisuje protokó , w którym

wymienia dat
maj cego

przyj cia, ustala to samo

nast pi

zamieszkania

osoby

wydania

oraz

odbieraj cej

osoby sk adaj cej, dat

imi ,

nazwisko

depozyt.

Wydanie

i

miejsce

depozytu

nast puje za pokwitowaniem.
Rozdzia 9
Wypisy, odpisy i wyci gi oraz przechowywanie aktów notarialnych
Art. 109. Wypis ma moc prawn orygina u.
Art. 109a. Wypisy aktu notarialnego sprostowanego protoko em
zgodnie z art. 80 § 4 wydaje si

z uwzgl dnieniem tre ci

sprostowania.
Art. 110. § 1. Wypisy aktu notarialnego wydaje si

stronom aktu

lub osobom, dla których zastrze ono w akcie prawo otrzymania

wypisu, a tak e ich nast pcom prawnym.
§ 2. Za

zgod

stron

lub

na

podstawie

prawomocnego

postanowienia s du wojewódzkiego, w którego okr gu znajduje si
kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego mo e by

wydany

tak e innym osobom. S d orzeka w tym przedmiocie w trybie

post powania

nieprocesowego,

notarialnego, je eli stawi

si

po

wys uchaniu

stron

aktu

na wezwanie. Postanowienie s du

wojewódzkiego nie podlega zaskar eniu.
§ 3. W nag ówku wypisu aktu zaznacza si , e wydany dokument
jest

wypisem.

Wypis

powinien

by

dos ownym

orygina u, jednak poprawek i przekre le
oryginale nie nale y zamieszcza

powtórzeniem

znajduj cych si

w

w wypisie. Na ko cu wypisu

zaznacza si , komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz
i opatruje piecz ci . Wypis maj cy wi cej ni jeden arkusz powinien
by ponumerowany, po czony, parafowany i spojony piecz ci .
Art. 111. § 1. Informacje pisemne i inne dokumenty wydaje si
osobom, na których

danie zosta y dokonane czynno ci notarialne;

je eli z tre ci stosunku prawnego to wynika, wydaje si
której czynno

je stronie,

notarialna dotyczy.

§ 2. Notariusz w przypadkach prawem przewidzianych przesy a

dom i innym organom pa stwowym informacje pisemne o
sporz dzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów.

§ 3. Informacji ustnych o dokonanych czynno ciach notariusz

mo e jedynie udzieli

instytucjom i osobom, które maj

otrzyma wypisy dokumentów stwierdzaj cych te czynno ci.

prawo

Art. 112. § 1. Do wydawania wyci gów i odpisów stosuje si

te

same zasady, na jakich wydaje si wypisy.
§ 2. Przepis art. 110 § 3 stosuje si
odpisów.

odpowiednio do wyci gów i

______
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone
w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz.
789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116,

poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz.
708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr
180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 165, poz.
1316 i Nr 166, poz. 1317.

