
Wprowadzenie

Do rąk Czytelnika trafiają „Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty”. 
Jest to pierwsza próba przedstawienia praktyki notarialnej przez tak szerokie grono 
Autorów.
Opracowanie niniejsze jest dziełem zespołu wybitnych notariuszy, w tym przedstawicieli 
nauki prawa, pracowników naukowych i cenionych dydaktyków. Wskazać należy także 
na zaangażowanie w powstanie tego zbioru członków władz samorządu notarialnego 
i organizacji zrzeszających notariuszy. Osób i instytucji, które nadają ton notariatowi. 
Podkreślenia wymaga to, że poszczególne części opracowane zostały przez praktyków 
wykonujących zawód w różnych rejonach Polski. Nie jest to zatem zbiór jednorodny, 
obrazujący praktykę przyjętą w jednej z izb notarialnych czy też wykształconą przy jed-
nym z ośrodków akademickich. Oczywiste są zatem różnice w sposobie formułowania 
podobnych aktów notarialnych. Należy mieć nadzieję, że zaprezentowany przegląd prak-
tyki notarialnej z całej Polski pozwoli w przyszłości przystąpić do realizacji od dawna 
zgłaszanego postulatu ujednolicenia praktyki.
Przyjęta w publikacji formuła pozwala zapoznać się z finalnym efektem pracy notariusza 
– aktem notarialnym. Forma aktu notarialnego jest najwyżej stojącą formą w hierarchii 
form czynności prawnych. Akt notarialny jest przy tym dokumentem wysoce sformalizo-
wanym, nakierowanym na wywołanie określonych skutków prawnych. Dokumentem, 
który jest prawem pomiędzy stronami i powinien być jasny, przejrzysty i zrozumiały dla 
każdego. Zaproponowane wzory odnoszą się do wszystkich gałęzi prawa, w których no-
tariat spełnia swoją rolę. Po wzorze każdego aktu notarialnego poszczególni Autorzy 
zamieścili zwięzłe komentarze. Omówienia te z założenia wskazują problemy, z jakimi 
stykają się notariusze sporządzający akty notarialne danego rodzaju. 
Niniejsze opracowanie adresowane jest nie tylko do notariuszy, zastępców notarialnych, 
aplikantów notarialnych, ale też do osób, które stykają się z obrotem prawnym, w którym 
uczestniczą notariusze. Pozwala bowiem wyrobić sobie zdanie na temat sposobu i tech-
niki dokumentowania czynności prawnych w formie aktu notarialnego. Należy wyrazić 
nadzieję, że zbiór ten ukazuje zakres spraw, z jakimi mierzy się notariusz w swojej co-
dziennej pracy. Obok pewnych rudymentów zwrócono także uwagę na nowe normy i nowe 
instytucje. W tym kontekście wzory aktów notarialnych związanych z europejskim po-
świadczeniem spadkowym są zaproszeniem do dyskusji co do kształtu notarialnej drogi 
uzyskania tego poświadczenia.
Jednocześnie należy zdecydowanie przestrzec przed traktowaniem tej publikacji jako 
zbioru formułek zwalniających z obowiązku szerokiej analizy każdej konkretnej sprawy, 
umożliwiających podstawienie nazwisk mandantów do wzoru. Każda umowa wymaga 
bowiem indywidualnego podejścia i dogłębnego rozpatrzenia stanu faktycznego i prawnego. 
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W p r o w a d z e n i e

Dopiero wówczas właściwe może być sprawdzenie treści podobnego wzoru aktu nota-
rialnego w celu refleksji co do poszczególnych sformułowań. 
Po tych słowach pragnę serdecznie podziękować Autorom za włożony trud i oddać ni-
niejszą publikację pod osąd Czytelników. 
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