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Rozdział 3. Akt notarialny i jego rola w obrocie 
nieruchomościami

§ 7. Pojęcie aktu notarialnego

Pojęcie aktu notarialnego w dzisiejszym znaczeniu tego terminu wywodzi 
się z okresu międzywojennego. Przed wejściem w życie pierwszego aktu regulu-
jącego ustrój notariatu polskiego, tzn. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo-
litej z 27.10.1933 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 84, poz. 609 ze zm.), termin 
„akt notarialny” rozumiany był na ziemiach polskich rozmaicie, w zależności 
od prawa miejsca jego sporządzenia. Przepisy dzielnicowe były w tym zakresie 
bardzo niejednoznaczne. Na niektórych obszarach mówiły one o „akcie notarial-
nym”, na innych o „formie notarialnej” albo „czynności sporządzonej w kancela-
rii notarialnej”. Były to pojęcia nieostre i używane zamiennie. Prawo o notariacie 
z 1933 r. miało zatem w tym względzie charakter unifi kacyjny.

Również i współczesny ustawodawca uznał niektóre czynności prawne za tak 
doniosłe, że uzależnił ważność ich dokonania od zachowania formy szczególnej, 
jaką jest forma aktu notarialnego. Warto jednak nadmienić, że dopuszczalne 
jest dokonanie czynności prawnej w formie aktu notarialnego także wówczas, 
gdy żaden przepis prawa nie narzuca tej formy. Stosownie do art. 91 ustawy 
z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) 
notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub ta-
ka jest wola stron. Do tej drugiej sytuacji dochodzi najczęściej wówczas, gdy 
strony skomplikowanych czynności prawnych pragną uchronić się przed popeł-
nieniem błędów merytorycznych. 

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym sporządzonym przez nota-
riusza (rejenta), czyli osobę zaufania publicznego o wysokich kwalifi kacjach 
merytorycznych i walorach etycznych, którą traktuje się jako gwaranta bez-
piecznego obrotu prawnego. W niektórych sytuacjach akt notarialny może zostać 
sporządzony także przez zastępującego notariusza zastępcę notarialnego lub 
przez emerytowanego notariusza. Większość czynności prawnych dotyczących 
nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu dokonywana jest właśnie w formie aktu notarialnego.
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Akty notarialne sporządzone przez notariuszy zagranicznych nie mają 
przymiotu aktu notarialnego w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Nie do-
tyczy to jednak aktów notarialnych sporządzonych za granicą przez konsuli 
polskich, na podstawie pisemnych upoważnień wydawanych przez Ministra 
Sprawiedliwości na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych w trybie przepisów 
ustawy z 25.6.2015 r. – Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274), które ma-
ją moc dokumentów urzędowych na równi z aktami notarialnymi sporządzonymi 
w Polsce przez polskich notariuszy.

Akt notarialny powinien zawierać treści istotne dla czynności prawnej, któ-
rą dokumentuje, a ponadto inne stwierdzenia, których zamieszczenie wynika 
z przepisów prawa albo z woli stron.

§ 8. Tryb sporządzania aktu notarialnego

Okoliczność, że akt notarialny jest sporządzany przez notariusza (rejen-
ta) oznacza, że to notariusz, a nie strony czynności prawnej, przygotowuje ten 
dokument. W praktyce wygląda to w ten sposób, że strony zamierzające doko-
nać czynności prawnej, najczęściej zawrzeć jakąś umowę, zlecają notariuszowi 
przygotowanie aktu notarialnego dokumentującego dokonanie tej czynności. 
Notariusz informuje strony o skutkach prawnych zamierzonej czynności 
oraz dokumentach niezbędnych do jej dokonania. Obowiązek dostarczenia 
tych dokumentów ciąży na stronach czynności prawnej. Po uzgodnieniu wa-
runków przyszłej czynności prawnej umówiony zostaje z notariuszem termin 
podpisania aktu notarialnego.

Notariuszom nie wolno dokumentować czynności sprzecznych z pra-
wem. W przypadku takich czynności notariusz odmawia sporządzenia aktu. 
Osobie, której notariusz odmówił sporządzenia aktu, a która nie zgadza się z za-
sadnością odmowy, przysługuje prawo wniesienia zażalenia do sądu okręgo-
wego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. Zażalenie 
wnosi się za pośrednictwem notariusza, który odmówił dokonania czynności 
notarialnej, tzn. odmówił sporządzenia aktu notarialnego. Notariusz może nie 
nadawać zażaleniu dalszego biegu, jeżeli uzna zażalenie za słuszne i podejmie 
się sporządzenia aktu. W przeciwnym razie notariusz obowiązany jest przesłać 
zażalenie sądowi z załączeniem własnego stanowiska w sprawie. Sąd rozpoznaje 
zażalenie na rozprawie, stosując przepisy ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks po-
stępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)1. 

1 W dotychczasowym orzecznictwie SN zaobserwować można niejednolitość stanowiska 
w kwestii rozumienia pojęcia zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej. Dla przy-
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Zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnych zdarzają się w prak-
tyce raczej sporadycznie. Strony, którym jeden notariusz odmówił sporządzenia 
aktu, udają się najczęściej do innego notariusza i dopiero po kilku nieudanych 
próbach rezygnują z dokonania czynności, albo wnoszą zażalenie do sądu. By-
wają oczywiście przypadki, że inny notariusz podejmuje się sporządzenia aktu, 
nie dostrzegając w zamierzonej czynności sprzeczności z prawem. Jest to jednak 
sytuacja dość rzadka, gdyż notariusze są na ogół dobrze przygotowani meryto-
rycznie, a praktyka notarialna zalecana przez izby notarialne jest raczej spójna.

Warto w tym miejscu nadmienić, że notariuszowi nie wolno jest sporządzić 
aktu notarialnego także w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, czy strona czyn-
ności dokumentowanej tym aktem ma zdolność do czynności prawnych.

Akty notarialne powinny być sporządzane w sposób zrozumiały i przejrzy-
sty. Niedopuszczalne jest dokonywanie w nich wywabień i wyskrobań. Wolne 
miejsca należy przekreślić, a poprawki omówić na końcu aktu przed złożeniem 
podpisów. Arkusze, na których sporządzono akt notarialny, powinny być po-
numerowane, połączone i parafowane. Na oryginałach aktów notarialnych 
nie stawia się żadnych pieczęci. Oryginały aktów notarialnych nie mogą być 
wydawane poza kancelarię notarialną. Po upływie dziesięciu lat notariusz 
przekazuje je na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu 
rejonowego. 

Dokumenty, które notariusz wydaje stronom aktów notarialnych nazywają 
się wypisami. Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału z pominięciem 
poprawek i przekreśleń. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy został on 
wydany. Notariusz podpisuje wypis i opatruje go pieczęcią. Wypis obejmujący 
więcej niż jeden arkusz powinien być ponumerowany, połączony, parafowany 
i spojony pieczęcią. W nagłówku wypisu zaznacza się, że dokument ten jest 
właśnie wypisem. Wypis aktu notarialnego ma moc oryginału. Praktyka uczy, 
że w powszechnym odbiorze jest on często uważany za oryginał aktu. 

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, z tym jednak za-
strzeżeniem, że na żądanie strony notariusz może dodatkowo dokonać ich w ję-
zyku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka wykazaną w sposób 

kładu, w post. z 10.10.2003 r., II CK 230/03 (niepubl.) SN wyjaśnił, że zażalenie na odmowę 
dokonania czynności notarialnej należy traktować na równi z pozwem, a więc jako pismo 
wszczynające proces cywilny, z wszystkimi tego następstwami, tj. z uznaniem żalącego się 
za powoda, a notariusza za pozwanego, wyrokiem – jako formą orzeczenia, apelacją i ka-
sacją – jako wyłącznymi środkami odwoławczymi od orzeczeń co do istoty sprawy. Jednak 
w uzasadnieniu prawnym uchw. z 1.6.2007 r., III CZP 38/07 (OSNC 2008, Nr 7–8, poz. 76) 
SN wypowiedział się odmiennie, tzn. przeciwko uznaniu zażalenia na odmowę dokonania 
czynności notarialnej za pismo wszczynające proces cywilny.
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określony dla tłumaczy przysięgłych1 lub korzystając z pomocy tłumacza przy-
sięgłego. 

Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii notarialnej, a poza kan-
celarią, tylko wtedy, gdy przemawia za tym charakter tych czynności lub szcze-
gólne okoliczności, np. pobyt w szpitalu lub w zakładzie karnym osoby, która 
ma podpisać akt notarialny.

§ 9. Elementy aktu notarialnego

Prawo o notariacie wymaga mocą art. 92 § 1, aby każdy akt notarialny za-
wierał następujące elementy:
1) dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żą-

danie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania. Zamieszcza-
nie w aktach notarialnych chwili ich rozpoczęcia i podpisania przydatne 
jest w razie konieczności wykazania kolejności dokonywania czynności 
prawnych dokumentowanych różnymi aktami. Dla przykładu, jeżeli oso-
ba kupująca nieruchomość w tym samym dniu, w którym sprzedała in-
ną nieruchomość pragnie udokumentować, że środki na zakup pochodziły 
z wcześniejszej sprzedaży, może zażądać, aby notariusz umieścił w obu ak-
tach godzinę i minutę ich rozpoczęcia i podpisania. Sytuacje takie zdarzają 
się w praktyce raczej rzadko;

2) miejsce sporządzenia aktu. Zasadą jest, że akty notarialne przygotowy-
wane są w kancelarii notarialnej. Tam też są odczytywane i podpisywane. 
Zdarza się jednak niekiedy, że akt notarialny sporządzany jest poza siedzibą 
kancelarii, np. w szpitalu, w którym przebywa osoba mająca go podpisać. 
Adres szpitala wpisuje się wówczas na pierwszej stronie aktu, w jego po-
czątkowej części zwanej komparycją lub rubrum;

3) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził za-
stępca notariusza – ponadto imię i nazwisko zastępcy;

4) imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fi zycz-
nych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących 
udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działa-

1 Dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego w sposób określony dla tłu-
maczy przysięgłych jest świadectwo uprawniające do wpisania danej osoby na listę tłumaczy 
przysięgłych wydane przez Ministra Sprawiedliwości w trybie przepisów ustawy o zawodzie 
tłumacza przysięgłego z 25.11.2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 487 ze zm.). Nie wy-
starcza zatem biegła znajomość języka obcego potwierdzona innymi dokumentami, takimi jak 
np. dyplom ukończenia fi lologii obcej albo lingwistyki stosowanej.
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jących w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocni-
ków, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu. Notariusz 
obowiązany jest sprawdzić tożsamość oraz prawidłowość umocowania do 
działania wszystkich osób biorących udział w czynności prawnej. Stwier-
dzenie tożsamości dokonywane jest na podstawie dokumentów prawem 
przewidzianych, takich jak dowody osobiste i paszporty, a w braku takich 
dokumentów – w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do tożsamo-
ści tych osób. Notariusz odnotowuje w komparycji (rubrum) aktu notarial-
nego, tzn. w początkowej jego części, sposób stwierdzenia tożsamości osób 
stawających do aktu;

5) oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy 
akcie dokumenty. Zasadą jest, że stan prawny nieruchomości będących 
przedmiotem obrotu ustala się nie tylko na podstawie wpisów w elektro-
nicznej księdze wieczystej i oświadczeń złożonych przez właścicieli, lecz 
także na podstawie dokumentów urzędowych, takich jak prawomocne orze-
czenia sądów, odpisy ksiąg wieczystych, akty notarialne, itp.;

6) stwierdzenie faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywa-
niu aktu, jeżeli zażądają tego strony;

7) stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany. Akt notarial-
ny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza albo przez 
inną osobę w jego obecności. Niedopuszczalne jest odczytanie aktu nota-
rialnego w czasie nieobecności notariusza. Przy odczytywaniu aktu nota-
riusz powinien przekonać się, że osoby biorące udział w dokumentowanej 
aktem czynności prawnej rozumieją jej treść i skutki, a ponadto, że dokona-
nie tej czynności zgodne jest z ich wolą. Na żądanie osób tych osób powin-
ny zostać odczytane także załączniki do aktu. Stwierdzenie, że akt został 
odczytany, przyjęty i podpisany zamieszcza się na końcu aktu przed pod-
pisami stron i notariusza. Podkreśla ono doniosłość odczytania aktu, fakt 
zrozumienia i zaakceptowania jego treści, a także wagę złożonych podpi-
sów. W przypadku, gdy stroną czynności prawnej dokumentowanej aktem 
notarialnym jest cudzoziemiec nieznający języka polskiego, notariusz przy-
wołuje do aktu tłumacza przysięgłego, chyba że sam jest w stanie przetłu-
maczyć treść aktu na znany cudzoziemcowi język obcy, a znajomość tego 
języka przez notariusza została potwierdzona w sposób określony dla tłu-
maczy przysięgłych;

8) podpisy osób biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy jego 
sporządzaniu. Podpisy składa się na akcie w obecności notariusza. Po-
winny one zostać złożone w sposób umożliwiający zidentyfi kowanie osób, 
które je złożyły. Zasadą jest, że osoby podpisujące akt umieszczają na nim 



20 Rozdział 3. Akt notarialny i jego rola w obrocie nieruchomościami

Nb. 48 

swoje imiona i nazwiska. Osoba nieumiejąca lub niemogąca pisać składa na 
akcie notarialnym tuszowy odcisk palca, obok którego inna osoba wpisuje 
jej imię i nazwisko, umieszczając obok swój własny podpis. Notariusz wy-
jaśnia w akcie przyczynę braku podpisu. Na życzenie osoby niewidomej, 
głuchej, niemej lub głuchoniemej, notariusz przywołuje do aktu wskazaną 
przez nią osobę zaufaną. Osoba zaufana również podpisuje akt;

9) podpis notariusza. Podpis notariusza jest ostatnim elementem aktu nota-
rialnego. Notariusz umieszcza obok swojego podpisu adnotację, że jest to 
podpis notariusza. 
W akcie notarialnym zamieszcza się informacje o wysokości i podstawie 

prawnej pobranych przez notariusza podatków, a także informacje o wysokości 
i podstawie prawnej wynagrodzeniu pobranego przez notariusza za sporządze-
nie aktu (taksa notarialna).

W sytuacji, gdy akt notarialny obejmuje przeniesienie, zmianę lub zrzecze-
nie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, 
które może być ujawnione w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność prze-
noszącą własność nieruchomości, notariusz obowiązany jest – nie później niż 
w dniu sporządzenia aktu – złożyć odpowiedni wniosek o wpis w księdze 
wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 
postępowanie sądowe. Złożenie wniosku o wpis przez notariusza traktowane 
jest jako złożenie go przez stronę czynności notarialnej.

Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej, a jest 
to sytuacja najczęstsza, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę, odnotowu-
jąc we wniosku o wpis jej wysokość. Pobraną opłatę sądową notariusz przeka-
zuje właściwemu sądowi rejonowemu. Gdy wnioskodawca został zwolniony od 
kosztów sądowych od wniosku o wpis w księdze wieczystej, notariusz wskazuje 
we wniosku o wpis w księdze wieczystej, że opłata sądowa nie została pobrana, 
załączając do przesyłanych sądowi dokumentów stanowiących podstawę wpi-
su w księdze wieczystej, prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie tego 
zwolnienia.

Za sporządzenie wniosku i przesłanie go wraz z niezbędnymi dokumenta-
mi do sądu wieczystoksięgowego notariuszowi przysługuje dodatkowe wyna-
grodzenie w wysokości do 200 zł. Zagadnienie to przesądził Sąd Najwyższy 
w uchwale z 8.3.2013 r., III CZP 5/13 (Biul. SN 2013, Nr 3, poz. 7).

48 



Nb. 49–51 

21§ 10. Koszty aktu notarialnego

§ 10. Koszty aktu notarialnego

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnej przysługuje wynagro-
dzenie ustalone ze stronami, określane mianem taksy notarialnej, nie wyższe 
jednak niż maksymalne wynagrodzenia dla danej czynności określone w rozp. 
Ministra Sprawiedliwości z 28.6.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy 
notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.). W zakresie umów doty-
czących obrotu nieruchomościami maksymalne stawki taksy notarialnej zostały 
określone jako procent od wartości nieruchomości. Wynagrodzenie nieruchomo-
ści może zostać w drodze negocjacji ustalone na kwotę niższą niż wynikająca 
z powołanego wyżej rozporządzenia. Niedopuszczalne jest natomiast pobranie 
przez notariusza wynagrodzenia wyższego niż stawka maksymalna.

Maksymalne stawki taksy notarialnej netto, tzn. bez podatku VAT, w od-
niesieniu do wartości przedmiotu czynności notarialnej wynoszą:
1) do 3000 zł – 100 zł,
2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 

10 000 zł,
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 

30 000 zł,
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 

60 000 zł,
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powy-

żej 1 000 000 zł,
7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, 

nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych 
pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.) nie więcej niż 7500 zł.
Z powyższego wynika, że maksymalne stawki taksy notarialnej mają cha-

rakter degresywny, a zatem są procentowo wyższe przy małych wartościach 
oraz niższe przy dużych. Ponadto w wielu przypadkach, takich jak sprzedaż 
lokali mieszkalnych czy niezabudowanych działek budowlanych, zostały one 
ograniczone do połowy. Dla przykładu, przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 
o wartości 100 000 zł maksymalne wynagrodzenie notariusza wynosi 585 zł, zaś 
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego o wartości 200 000 zł wynosi ono 785 zł. 
Na przykładzie tym widać skutek działania stawki degresywnej. Choć wartość 
drugiego lokalu jest dwukrotnie wyższa, maksymalne wynagrodzenia notariusza 
wzrosło relatywnie niewiele. Warto też zwrócić uwagę, że maksymalne wyna-

49 

50 

51 



Nb. 52–54 

22 Rozdział 3. Akt notarialny i jego rola w obrocie nieruchomościami

grodzenie notariusza nie może przekroczyć 10 000 zł, co oznacza, że np. w przy-
padku sprzedaży obejmującego nieruchomości przedsiębiorstwa o wartości po-
wyżej 3 292 000 zł, wynosi ono zawsze maksymalnie 10 000 zł, bez względu 
na to, czy wartość przedsiębiorstwa wynosi 10 000 000 zł, 50 000 000 zł czy 
100 000 000 zł. Do wynagrodzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) 
w wysokości 23%.

Obliczone w powyższy sposób wynagrodzenie notariusza nie obejmuje 
kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, które notariusz poniósł 
w związku z dokonaniem czynności. Koszty te, obejmujące w praktyce najczęś-
ciej jedynie koszty dojazdu, powinny zostać notariuszowi zwrócone przez osobę 
zlecającą dokonanie czynności notarialnej.

Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie na-
leżne notariuszowi, przy czym w przypadku sprzedaży nieruchomości, użytko-
wania wieczystego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wyna-
grodzenie notariusza pokrywa zwyczajowo kupujący.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie ponieść żądanego przez 
notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, 
właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, o zwolnienie w całości lub 
w części od jego ponoszenia. Dotyczy to także osoby prawnej, która wykaże, że 
nie dysponuje dostatecznymi środkami na wynagrodzenie notariusza. Sąd roz-
poznający sprawę, po ustaleniu, że rzeczywiście zachodzi potrzeba dokonania 
czynności notarialnej, może uwzględnić taki wniosek i wyznaczyć notariusza do 
dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. W sytuacji takiej, wyna-
grodzenie notariusza za stronę zwolnioną ponosi Skarb Państwa.

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych doko-
nanych w formie aktu notarialnego1, a także płatnikami podatku od darowizny 
dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w formie aktu notarialnego 
umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmio-
cie2. Oznacza to, że w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentu-
jącego np. umowę sprzedaży nieruchomości, notariusz pobiera od kupującego 
i odprowadza do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych, 
zaś w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego np. darowi-
znę nieruchomości, notariusz pobiera od obdarowanego i odprowadza do urzędu 
skarbowego podatek należny od tej darowizny.

1 Obowiązki płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych nakłada na notariusza 
art. 10 ust. 2 ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 223 ze zm.).

2 Obowiązki płatnika w tym zakresie nakłada na notariusza art. 18 ust. 1 ustawy 
z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.).
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§ 11. Pozycja ustrojowa notariusza

W okresie międzywojennym notariusze działali na podstawie rozporządze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. 
Nr 84, poz. 609 ze zm.), zaś po wojnie, na podstawie ustaw: Prawo o notariacie 
z 25.5.1951 r. (Dz.U. Nr 36, poz. 276 ze zm.), Prawo o notariacie z 24.5.1989 r. 
(Dz.U. Nr 33, poz. 176 ze zm.), a obecnie na podstawie ustawy z 14.2.1991 r. 
– Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.). Współczesna ustawa 
stanowi restitutio in integrum rozwiązań przedwojennych, a zatem pozycja dzi-
siejszego notariusza zbliżona jest do pozycji, jaką pełnił notariusz w okresie 
międzywojennym.

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obo-
wiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności te określane są mianem 
czynności notarialnych. Zalicza się do nich: 
 1) sporządzanie aktów notarialnych,
 2) sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 3) podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia 

spadkowego,
 4) sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, 

wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, 
pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),

 5) doręczanie oświadczeń,
 6) spisywanie protokołów,
 7) sporządzanie protestów weksli i czeków,
 8) przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, 

dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym 
mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne,

 9) sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
10) sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
11) kładanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami 

stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
12) sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicz-
nego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, 
a czynności przez niego dokonane zgodnie z prawem, mają charakter doku-
mentu urzędowego. Dlatego też notariusz używa pieczęci urzędowej z wize-
runkiem orła.
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Notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię. Niedopuszczalne jest 
zakładanie jej fi lii lub oddziałów. Rejestr kancelarii notarialnych prowadzi Mi-
nister Sprawiedliwości, który jest również organem właściwym do powoływania 
i odwoływania notariuszy, a także sprawowania nadzoru nad wykonywaniem 
przez nich ich funkcji.

Kilku notariuszy może prowadzić wspólną kancelarię na zasadach spółki cy-
wilnej lub partnerskiej. W przypadku takim każdy z notariuszy dokonuje czyn-
ności notarialnych we własnym imieniu i sam ponosi za nie odpowiedzialność. 

Notariusz zobligowany jest do zachowania w tajemnicy okoliczności spra-
wy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności nota-
rialne. Obowiązek ten trwa także po odwołaniu notariusza. Obowiązek zachowa-
nia tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, 
chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi 
prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może 
zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.

Notariusz odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia zawodowe, w tym za 
oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, uchybienia powadze lub godności 
zawodu, jak również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpiecze-
nia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 
czynności notarialnych. W sprawach dyscyplinarnych orzekają sądy dyscypli-
narne.

§ 12. Notariusz jako gwarant bezpiecznego 
obrotu prawnego

Rolą notariusza w obrocie nieruchomościami jest przede wszystkim zapew-
nienie bezpieczeństwa prawnego temu obrotowi. Notariusz jest gwarantem 
tego bezpieczeństwa i na nim właśnie spoczywa ustawowy obowiązek czuwa-
nia nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności 
prawnej, a także innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki 
prawne. Oznacza to, że notariusz powinien zwracać uwagę również na to, czy 
dokumentowana przez niego czynność nie narusza praw i słusznych interesów 
osób, które wprawdzie nie biorą w niej udziału, lecz mogą zostać dotknięte jej 
skutkami prawnymi.

Notariusz, odmiennie niż adwokat lub radca prawny, nie reprezentuje żad-
nej ze stron czynności prawnej. W stosunku do stron jest on osobą postronną. 
Nie wolno mu angażować się stronniczo w spory pomiędzy stronami ani fawo-
ryzować którejkolwiek z nich, bez względu na to, która ze stron pokrywa jego 
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wynagrodzenie. Notariusz w każdym przypadku dokumentowania czynności 
prawnej, i na każdym jej etapie, powinien pozostać osobą bezstronną. Dlatego 
też nie może on dokonywać czynności notarialnych dotyczących jego samego, 
jego małżonka, a także innych osób wymienionych w art. 84 § 1 PrNot, z który-
mi pozostaje w takim stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo bliskości, 
że przy dokumentowaniu czynności prawnych dokonywanych przez te osoby 
mogłaby zachodzić obawa braku bezstronności. Dla przykładu, notariusz nie 
może sporządzić aktu notarialnego obejmującego sprzedaż nieruchomości, którą 
nabywa albo zbywa jego córka lub syn.

Notariusz ma obowiązek udzielenia stronom czynności prawnej niezbęd-
nych wyjaśnień dotyczących tej czynności. W żadnym razie nie powinien on 
ukrywać przed jedną ze stron informacji istotnych dla dokonywanej czynności, 
uzyskanych od drugiej strony, nawet wówczas, gdy strona, która informacje te 
przekazała pragnie zachować je w tajemnicy. Dla przykładu, jeżeli sprzedający 
poinformuje notariusza, że powierzchnia sprzedawanej nieruchomości została 
wpisana do księgi wieczystej niezgodnie ze stanem faktycznym, prosząc jednak, 
aby nie informował o tym kupującego, notariusz nie powinien przychylić się do 
tej prośby.

Kwestia odmowy dokonania przez notariusza czynności notarialnej sprzecz-
nej z prawem oraz wniesienia zażalenia na tę odmowę, została wyjaśniona przy 
omawianiu trybu sporządzania aktu notarialnego. W tym miejscu warto jedynie 
nadmienić, że notariusz nie powinien godzić się na dokumentowanie czynno-
ści prawnie obojętnych lub nieskutecznych. Nadanie formy notarialnej czyn-
ności prawnie obojętnej lub nieskutecznej może wprowadzać w błąd co do jej 
skutków. Wykreowanie dokumentu notarialnego obejmującego czynność praw-
nie obojętną lub nieskuteczną, może wprowadzić odbiorcę takiego dokumentu 
w błędne przekonanie, że czynność zrodziła skutki prawne.

W obrocie nieruchomościami zdarza się niekiedy, że osoby kupujące nie-
ruchomość, użytkowanie wieczyste albo spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu deponują u notariusza kwotę przeznaczoną na pokrycie ceny zakupu. 
Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo 
przyjąć na przechowanie pieniądze w walucie polskiej lub obcej, w celu wy-
dania ich wskazanej osobie lub jej następcy prawnemu. Dla udokumentowania 
takich czynności notariusz prowadzi specjalny rachunek bankowy. Z przyjęcia 
pieniędzy do depozytu notariusz spisuje protokół, zaś wydaje je za odrębnym 
pokwitowaniem.

Czynności prawne dokonywane przy udziale notariusza są dla stron tych 
czynności relatywnie bezpieczne. Gwarantem tego bezpieczeństwa jest, z jednej 
strony, profesjonalizm notariuszy, z drugiej zaś, ciążąca na nich odpowiedzial-
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ność za szkody wyrządzone przy dokonywaniu tych czynności, i to z uwzględ-
nieniem szczególnej staranności, do jakiej są zobligowani przepisami prawa. 
Dodatkowym zabezpieczeniem dla stron jest podleganie notariuszy obowiąz-
kowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
przy wykonywaniu czynności notarialnych (art. 19a PrNot).




