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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1), 2) 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U.  z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.3)) w części czwartej w księdze drugiej w tytule VIIa 

po art. 11426 dodaje się art. 11427 w brzmieniu: 

„Art. 11427. Postanowienie o wydaniu, sprostowaniu, zmianie lub uchyleniu 

europejskiego poświadczenia spadkowego albo o zawieszeniu jego skutków oraz 

postanowienie o zmianie albo uchyleniu tych postanowień sąd niezwłocznie wpisuje, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Rejestru Spadkowego.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. − Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 164, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 92 § 8–10 otrzymują brzmienie: 

„§ 8. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 

pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 555), a deweloper jest właścicielem 

lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny 

składa wniosek o wpis w księdze wieczystej roszczenia nabywcy, o którym mowa 

w art. 23 ust. 2 tej ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe. 

§ 9. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 

pkt 5 ustawy, o której mowa w § 8, a deweloper nie jest właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny składa wniosek 
                                                 
1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 

z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, 
przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie 
ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 107, Dz. Urz. 
UE L 344 z 14.12.2012, str. 3 i Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 140). 

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie oraz ustawę z dnia 
10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 
567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 
1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195, 437 i 868. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 993 i 1585 oraz 
z 2015 r. poz. 218, 978, 1137, 1224 i 1311. 
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o wpis w księdze wieczystej roszczenia nabywcy, o którym mowa w art. 23 ust. 2 tej 

ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 

sądowe, jeżeli deweloper przedłoży zgodę właściciela lub wieczystego użytkownika 

nieruchomości na wpis. W przypadku braku zgody notariusz poucza nabywcę 

o skutkach braku wpisu i o treści § 10. 

§ 10. Jeżeli przed przeniesieniem własności lub użytkowania wieczystego 

nieruchomości, na której jest prowadzone albo planowane przedsięwzięcie 

deweloperskie, o którym mowa w art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w § 8, deweloper 

zawierał dotyczące tego przedsięwzięcia deweloperskiego umowy deweloperskie, 

o których mowa w art. 3 pkt 5 tej ustawy, a roszczenia nabywców nie zostały wpisane 

do księgi wieczystej wskutek braku zgody, o której mowa w § 9, notariusz, 

sporządzający akt notarialny przenoszący własność lub użytkowanie wieczyste 

nieruchomości na dewelopera, obejmuje wnioskiem, o którym mowa w § 4, także 

żądanie wpisu w księdze wieczystej roszczeń nabywców lokali mieszkalnych lub 

domów jednorodzinnych wynikających z umów deweloperskich, chyba że wynikające 

z nich zobowiązania wygasły.”; 

2) w art. 95f § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Przepisy art. 93 i art. 94 stosuje się odpowiednio.”; 

3) w rozdziale 3b po art. 95x dodaje się art. 95y w brzmieniu: 

„Art. 95y. § 1. Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu europejskiego 

poświadczenia spadkowego dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego przez 

wprowadzenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych wynikających 

z tego poświadczenia, o których mowa w art. 95ha pkt 3–7. Notariusz opatruje wpis 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

§ 2. Z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Spadkowym notariusz otrzymuje za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz 

możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania europejskiego poświadczenia 

spadkowego ze wskazaniem numeru wpisu. W taki sam sposób notariusz uzyskuje 

zawiadomienie o niezarejestrowaniu europejskiego poświadczenia spadkowego. 

§ 3. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na europejskim poświadczeniu 

spadkowym, wskazując numer wpisu, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę 

dokonanego wpisu. 

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do sprostowania, zmiany lub uchylenia 

europejskiego poświadczenia spadkowego albo zawieszenia jego skutków.”. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy − Kodeks cywilny, ustawy − 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 i 1513 oraz 

z 2016 r. poz. 178) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 95f w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) datę i miejsce zgonu spadkodawcy albo datę i miejsce znalezienia 

zwłok oraz miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili 

śmierci;””, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) po art. 95h dodaje się art. 95ha w brzmieniu: 

„Art. 95ha. Rejestr Spadkowy zawiera:  

1) numer wpisu; 

2) datę oraz godzinę i minutę dokonania wpisu; 

3) datę oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia 

albo datę wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, 

postanowienia uchylającego lub zmieniającego postanowienie 

o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienia uchylającego 

zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz sygnaturę akt 

sprawy, albo datę i miejsce wydania europejskiego poświadczenia 

spadkowego, jego sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia 

jego skutków, albo datę wydania postanowienia o wydaniu, 

sprostowaniu, zmianie lub uchyleniu europejskiego poświadczenia 

spadkowego, albo o zawieszeniu jego skutków lub postanowienia 

o zmianie albo uchyleniu tych postanowień oraz sygnaturę akt 

sprawy; 

4) imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego kancelarii, a jeżeli akt 

poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie 

spadkowe sporządziła osoba zastępująca notariusza – również imię 

i nazwisko tej osoby, a w przypadku postanowienia sądu – 

oznaczenie sądu; 

5) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz numer 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL), o ile jest znany; 
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6) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz datę 

i miejsce jego urodzenia – jeżeli numer PESEL spadkodawcy nie 

jest znany lub spadkodawca go nie posiadał; 

7) datę i miejsce zgonu spadkodawcy albo datę i miejsce znalezienia 

zwłok oraz miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili 

śmierci.””,  

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) art. 95i otrzymuje brzmienie: 

„Art. 95i. § 1. Krajowa Rada Notarialna tworzy system 

teleinformatyczny w celu prowadzenia Rejestru Spadkowego, zapewnia 

notariuszom i sądom dostęp do tego systemu w celu dokonywania wpisów 

oraz ochronę danych zgromadzonych w Rejestrze Spadkowym przed 

nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą. Dane 

weryfikowane za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego zapewniają notariuszowi oraz prezesowi sądu lub osobie 

przez niego wyznaczonej dostęp do Rejestru Spadkowego. 

§ 2. Krajowa Rada Notarialna udostępnia w systemie 

teleinformatycznym informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia 

dziedziczenia, postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku oraz 

europejskich poświadczeniach spadkowych obejmujące dane, o których 

mowa w art. 95ha. 

§ 3. Za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym notariusz oraz 

sąd pobierają opłatę, którą przekazują Krajowej Radzie Notarialnej.  

§ 4. W przypadku wpisów dokonywanych przez notariusza opłatę, 

o której mowa w § 3, notariusz pobiera od stron czynności notarialnej 

podlegającej wpisowi do Rejestru Spadkowego. Notariusz uzależnia 

dokonanie czynności od uprzedniego uiszczenia należnej opłaty.  

§ 5. W przypadku wpisów dokonywanych przez sąd opłatę, o której 

mowa w § 3, uiszcza wnioskodawca wraz z wniesieniem pisma 

wszczynającego postępowanie o wydanie orzeczenia podlegającego 

wpisowi do Rejestru Spadkowego. Do opłaty tej stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego, a także przepisy 

ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
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cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623) dotyczące wydatków, 

z wyłączeniem art. 83 tej ustawy.  

§ 6. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób uiszczania 

i wysokość opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez 

notariusza albo sąd, mając na względzie wysokość kosztów 

administracyjnych prowadzenia Rejestru Spadkowego oraz jego 

niedochodowy charakter i niezbędny rozwój.””; 

2) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisy art. 151 § 2, art. 1621, art. 177 § 1 pkt 31, art. 235 § 2, art. 39822 § 5, 

art. 39823 § 2, art. 50519a, art. 6103, art. 62612 § 1, art. 7592 oraz art. 9022 § 3 ustawy 

zmienianej w art. 2, przepisy art. 63a, art. 67 § 1a i 2a−2c oraz art. 89a § 3 ustawy 

zmienianej w art. 3, przepis art. 39 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, przepisy art. 83 

§ 3 oraz art. 299 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 

Art. 4. Przepis art. 11427 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do postępowań 

wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r. 



UZASADNIENIE 

I. Cel i założenia projektu 

1. Podstawowym celem projektowanej ustawy jest rozszerzenie zakresu Rejestru 

Spadkowego na europejskie poświadczenia spadkowe, zwane dalej „EPS”. Będzie 

ono stanowić dokończenie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa 

właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania 

dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia 

europejskiego poświadczenia spadkowego, zwanego dalej „rozporządzeniem 

650/2012”, które zasadniczo zostało dokonane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137), zwaną dalej „ustawą z dnia 

24 lipca 2015 r.”. 

Ponadto projekt ma na celu doprecyzowanie, skorygowanie lub dostosowanie do 

innych obowiązujących regulacji niektórych przepisów dotyczących aktów 

poświadczenia dziedziczenia, Rejestru Spadkowego, a także trybu składania przez 

notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz opłat za wpisy dokonywane 

w Rejestrze Spadkowym. 

2. Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 

i 1513 oraz z 2016 r. poz. 178), zwaną dalej „ustawą z dnia 10 lipca 2015 r.”, która 

zasadniczo wejdzie w życie 8 września 2016 r., wprowadzono tzw. Rejestr 

Spadkowy, tj. publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, 

w którym ujawniane będą informacje nt. orzeczeń sądowych (postanowienia 

o stwierdzeniu nabycia spadku) i dokumentów wydawanych przez notariuszy (akty 

poświadczenia dziedziczenia) potwierdzających prawa do spadku. Z uwagi na to, że 

w chwili finalizowania prac nad tą ustawą trwały jeszcze prace legislacyjne nad 

ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo 

o notariacie oraz niektórych innych ustaw, mającej na celu wykonanie 

rozporządzenia 650/2012, Rejestr Spadkowy nie objął EPS. 

3. EPS, uregulowane zasadniczo w rozporządzeniu 650/2012, a dodatkowo przepisami 

krajowymi wprowadzonymi ustawą z dnia 24 lipca 2015 r., i funkcjonujące 

w obrocie prawnym od dnia 17 sierpnia 2015 r. (data, od której stosuje się ww. 
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rozporządzenie unijne) stanowi kolejny, obok postanowienia sądu o stwierdzeniu 

nabycia spadku oraz wydawanego przez notariuszy aktu poświadczenia 

dziedziczenia (i mogący być alternatywą dla tych dokumentów), dokument służący 

wykazywaniu praw do spadku. Wydawany przez sąd lub notariusza (w zależności od 

wyboru zainteresowanego), według jednolitego wzoru określonego w przepisach 

wykonawczych do rozporządzenia 650/2012, rodzi skutki we wszystkich państwach 

członkowskich UE związanych rozporządzeniem bez potrzeby odrębnego uznania 

lub stwierdzenia wykonalności.  

4. Rozporządzenie 650/2012 nie wymaga bezwzględnie rejestrowania EPS 

w krajowych rejestrach obejmujących dokumenty potwierdzające prawa do spadku. 

Taka rejestracja zwiększa jednak skuteczność EPS wydawanych przez polskie sądy 

i polskich notariuszy, przez co służy wykonaniu unijnego rozporządzenia. Zwiększa 

też wiarygodność samego rejestru spadkowego, wzmacnia pewność obrotu prawnego 

oraz minimalizuje ryzyko wydawania sprzecznych orzeczeń lub innych dokumentów 

potwierdzających prawa do spadku. Z tych względów uzasadnione jest rozszerzenie 

zakresu rejestru spadkowego na EPS oraz orzeczenia sądów i czynności notariuszy 

dot. zmiany, uchylenia lub sprostowania EPS, co wymaga zmian w ustawie z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 

z późn. zm.), ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 164 i 993, z późn. zm.), a także w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. 

II. Zmiany w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego 

W Kodeksie postępowania cywilnego, w tytule VIIa księgi drugiej części czwartej, 

proponuje się dodanie przepisu nakładającego na sądy obowiązek niezwłocznego 

wpisywania do Rejestru Spadkowego postanowień o wydaniu, zmianie, uchyleniu lub 

zawieszeniu skutków EPS oraz postanowień o zmianie lub uchyleniu takich 

postanowień (projektowany art. 11427 kpc). Przepis wzorowany jest na analogicznym 

przepisie art. 6791 kpc, dotyczącym wpisywania do rejestru postanowień o stwierdzeniu 

nabycia spadku (z tym że w przypadku postanowień dotyczących EPS, które zgodnie 

z unijnym rozporządzeniem są skuteczne już z chwilą ich wydania, nie muszą być one 

prawomocne).  

III. Zmiany w ustawie – Prawo o notariacie  

1. Analogicznie jak w przypadku obowiązku nałożonego na sądy w odniesieniu do 
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postanowień dotyczących EPS, w ustawie – Prawo o notariacie proponuje się 

dodanie przepisów nakładających na notariuszy obowiązek wpisywania do Rejestru 

Spadkowego wydawanych przez notariusza EPS oraz czynności dotyczących 

zmiany, uchylenia lub zawieszenia skutków EPS (projektowany art. 95y). Przepisy te 

wzorowane są na przepisach art. 95h ustawy – Prawo o notariacie dotyczących 

wpisywania do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, z tym że przepis 

posługuje się już pojęciem „kwalifikowanego podpisu elektronicznego” (a nie 

„bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu”) – zgodnie z terminologią rozporządzenia PE i Rady 

UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz 

uchylającego dyrektywę 1999/93/WE i projektowanej ustawy o usługach zaufania, 

identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw (UC58). 

2. Dodatkowo proponuje się dostosowanie przepisów dotyczących trybu składania 

przez notariuszy wniosków o wpis do księgi wieczystej roszczeń nabywcy z umów 

deweloperskich do systemowych zmian w zakresie regulacji określających tryb 

składania wniosków o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, wprowadzonych 

ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 218). Zgodnie z tymi 

regulacjami tego rodzaju wnioski notariusz ma składać za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (por. w szczególności 

art. 6264 § 1 kpc oraz art. 92 § 4 ustawy – Prawo o notariacie). W związku 

z powyższym, dla zapewnienia spójności systemu oraz wyeliminowania możliwych 

wątpliwości interpretacyjnych, podobny mechanizm składania wniosków o wpis 

należy wyraźnie przewidzieć również w § 8, 9 i 10 art. 92 ustawy – Prawo 

o notariacie, które zostały dodane ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r. Wymaga 

to zmiany tych przepisów w sposób zaproponowany w projekcie. 

3. Proponuje się także doprecyzowanie zakresu stosowania do aktów poświadczenia 

dziedziczenia przepisów o aktach notarialnych w celu wyeliminowania wątpliwości 

interpretacyjnych w tym zakresie, jakie ujawniły się po nowelizacji ustawy – Prawo 

o notariacie ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Proponowana zmiana polega na skreśleniu 

z dotychczas obowiązującego art. 95f § 2 odwołania do art. 92 § 2 (zgodnie z tym 



4 

przepisem, jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, 

notariusz stwierdza, że osoba ta nie podpisała aktu i podaje, z jakich powodów). 

Skoro w wyniku zmiany przepisów dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia 

wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. zrezygnowano z umieszczania pod 

aktem poświadczenia dziedziczenia podpisu wnioskodawcy oraz innych uczestników 

tej czynności (por. uchylenie pkt 9 w art. 95f § 1), to pozostawienie w art. 95f § 2 

odesłania do art. 92 § 2 należy uznać za bezprzedmiotowe i mogące prowadzić do 

nieporozumień. 

IV. Zmiany w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r.  

Proponuje się również zmiany w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw, polegające na dostosowaniu przepisów określających zakres informacji 

dotyczących spadkodawcy podawanych w akcie poświadczenia dziedziczenia oraz 

w Rejestrze Spadkowym do zmian wprowadzonych rozporządzaniem unijnym i ustawą 

z dnia 24 lipca 2015 r. w odniesieniu do łącznika jurysdykcji i właściwości miejscowej 

sądów w sprawach spadkowych, a ponadto na doprecyzowaniu przepisów dotyczących 

opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym.  

Zmiany te, w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r., dotyczącym art. 95f § 1 pkt 4 

ustawy – Prawo o notariacie oraz w art. 7 pkt 3 tej ustawy, w odniesieniu do treści pkt 7 

w art. 95ha ustawy – Prawo o notariacie, sprowadzają się do zastąpienia informacji 

o miejscu zamieszkania spadkodawcy w chwili śmierci informacją o miejscu jego 

zwykłego pobytu w chwili śmierci. Dodatkowo, w celu wyeliminowania mogących 

powstawać w tym zakresie wątpliwości, wyraźnie przesądzają, że obowiązek wskazania 

„daty”, o której mowa w obu ww. zmienianych przepisach, odnosi się nie tylko do 

zgonu spadkodawcy, ale także do znalezienia zwłok. 

Z kolei zmiany proponowane w art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r., 

w odniesieniu do treści pkt 3 i 4 w art. 95ha ustawy – Prawo o notariacie oraz w art. 7 

pkt 4 tej ustawy, w odniesieniu do treści § 2 w art. 95i ustawy – Prawo o notariacie, 

stanowią prostą konsekwencję proponowanego wpisywania do Rejestru Spadkowego 

także postanowień sądu i czynności notariuszy dotyczących EPS.  

Natomiast pozostałe zmiany w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r., odnoszące się 

do treści art. 95i ustawy – Prawo o notariacie, mają na celu doprecyzowanie regulacji 
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dotyczącej opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym. Dodawane przepisy 

w sposób jednoznaczny przesądzają, że za dokonanie wpisu pobiera się opłatę i że 

opłata ta, pobierana przez notariusza albo sąd – w zależności od tego, kto dokonuje 

wpisu w Rejestrze Spadkowym – przysługuje Krajowej Radzie Notarialnej, która 

prowadzi Rejestr (nowy § 3 w art. 95i). Wskazują też wprost (nowe § 4 i 5 w art. 95i), 

kto jest obowiązany do uiszczenia opłaty (strony czynności notarialnej – w przypadku 

wpisów dokonywanych przez notariusza w następstwie czynności notarialnej 

podlegającej wpisowi do Rejestru albo wnioskodawca w postępowaniu sądowym – 

w przypadku wpisów dokonywanych przez sąd w następstwie wydania orzeczenia 

podlegającego wpisowi do Rejestru) i na jakich zasadach (w przypadku wpisów 

dokonywanych przez notariusza – uiszczenie opłaty warunkuje dokonanie czynności; 

w przypadku wpisów dokonywanych przez sąd – opłata stanowi wydatek w rozumieniu 

przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z tym że powinna być 

uiszczona wraz z wnioskiem, a jej nieuiszczenie w zakreślonym terminie mimo 

wezwania skutkować będzie zwrotem wniosku). 

Ponadto zmiana w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. w zakresie, w jakim odnosi 

się ona do treści § 1 w art. 95 i ustawy – Prawo o notariacie, ma na celu dostosowanie 

użytej w nim terminologii do terminologii rozporządzenia PE i Rady UE nr 910/2014 

z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego 

dyrektywę 1999/93/WE i projektowanej ustawy o usługach zaufania, identyfikacji 

elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw (UC58). Treść zmienianego zdania 

drugiego tego paragrafu oparta jest na brzmieniu tego samego przepisu 

zaproponowanym w art. 118 pkt 3 lit. b projektu ustawy o usługach zaufania, 

identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw (wersja z dnia 2 maja 

2016 r.). 

V. Przepisy intertemporalne oraz data wejścia w życie ustawy 

Proponuje się, aby przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące wpisywania 

do Rejestru Spadkowego postanowień sądowych dotyczących EPS, a także postanowień 

sądowych dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, stosowały się do orzeczeń 

wydanych w wyniku postępowań wszczętych po wejściu w życie projektowanej ustawy 

(wpis orzeczenia do Rejestru łączy się z opłatą obciążającą wnioskodawcę, a tej trudno 
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wymagać, jeśli w chwili wszczęcia postępowania nie obowiązywały jeszcze przepisy 

przewidujące taką opłatę). Propozycję tę – w odniesieniu do orzeczeń dotyczących EPS 

– realizuje przepis przejściowy zawarty w art. 4 projektu oraz – w odniesieniu do 

orzeczeń dotyczących stwierdzenia nabycia spadku – nowelizowany (w art. 3 pkt 2 

projektu) przepis przejściowy zawarty w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 

(nowelizacja polega na wykreśleniu z art. 21 ust. 2 art. 6791 i 6792 kpc, przez co 

przepisy te – zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 21 ust. 1 – będą stosowane do 

postępowań wszczętych po wejściu w życie ustawy). 

Proponowany termin wejścia w życie ustawy (8 września 2016 r.) skorelowany jest 

z datą wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

W ten sposób Rejestr Spadkowy objąłby także EPS od samego początku swojego 

funkcjonowania. 

Projekt ustawy został udostępniony, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. 

zm.) oraz z § 52 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.), na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zaś w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony został odnośnik kierujący do odpowiedniej 

strony w BIP RCL. Żaden podmiot nie zgłosił do tej pory zainteresowania pracami nad 

projektem.  

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie 

z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt nie podlega zaopiniowaniu przez właściwe instytucje i organy Unii Europejskiej 

oraz Europejski Bank Centralny. 
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Prawo UE - rozporządzenie 
 

Nr w wykazie prac …………………. 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311; zasadniczo wejdzie w życie 8 września 2016 r.) wprowadzono do 
systemu prawa polskiego tzw. Rejestr Spadkowy, tj. publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, 
w którym ujawniane będą informacje nt. orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy 
potwierdzających prawa do spadku. Z uwagi na to, że w chwili finalizowania prac nad ww. ustawą trwały jeszcze 
prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo 
o notariacie oraz niektórych innych ustaw, mającej na celu wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania 
orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie 
ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (ostatecznie uchwalono ją 24 lipca 2015 r. – Dz. U. 
poz. 1137), Rejestr Spadkowy nie objął europejskich poświadczeń spadkowych, dalej: „EPS” (ani orzeczeń sądów 
i czynności notariuszy dot. zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń). 
Dla zapewnienia pełnej skuteczności europejskim poświadczeniom spadkowym wydawanym na podstawie 
wspomnianego rozporządzenia unijnego, które tak jak postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy 
notarialne akty poświadczenia dziedziczenia stanowią dokument potwierdzający prawa do spadku, a ponadto w celu 
zwiększenia wiarygodności Rejestru Spadkowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa obrotu, niezbędne jest, aby do 
Rejestru Spadkowego wpisywane były także europejskie poświadczenia spadkowe (oraz orzeczenia sądów i 
czynności notariuszy dot. zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń).  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Należy rozszerzyć zakres Rejestru Spadkowego na europejskie poświadczenia spadkowe oraz orzeczenia sądów 
i czynności notariuszy dot. zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń oraz zobowiązać sądy 
i notariuszy do wpisywania takich dokumentów do Rejestru Spadkowego. W tym celu niezbędna jest nowelizacja 
Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 
Dodatkowo wprowadzone zostaną pewne dostosowania i doprecyzowania w przepisach dotyczących aktów 
poświadczenia dziedziczenia, informacji zamieszczanych i udzielanych z Rejestru Spadkowego oraz trybu składania 
przez notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projektowana regulacja ze względu na stopień jej szczegółowości nie była poddawana analizie prawnoporównawczej. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wydziały cywilne sądów 
powszechnych 

W 2014 r. do 
wydziałów cywilnych 
SR wpłynęło 
ok. 155 tys. spraw 
o stwierdzenie nabycia 
spadku. Do wydziałów 
cywilnych SO 
wpłynęło ok. 1,2 tys. 
takich spraw. 

Sprawozdania sądowe MS-1 Rejestracja orzeczeń 
dotyczących EPS (w trybie 
wzorowanym na rejestracji 
postanowień o stwierdzeniu 
nabycia spadku). 
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Notariusze W 2014 r. notariusze 
w Polsce wydali 76 524 
akty poświadczenia 
dziedziczenia. 

Sprawozdanie MS-Not 24 Rejestracja EPS (w trybie 
wzorowanym na rejestracji 
aktów poświadczenia 
dziedziczenia) 

Uczestnicy postępowań 
dotyczących europejskiego 
poświadczenia spadkowego 

Autorzy IA rozporządzenia nr 650/2012 podkreślają 
niedostępność danych statystycznych umożliwiających 
należytą ocenę skutków regulacji dotyczącej wydawania 
europejskich poświadczeń spadkowych – co jest 
równoznaczne z brakiem takich informacji także 
w zakresie rejestracji EPS. Dane takie są także 
niedostępne w przypadku Polski (EPS zostało 
wprowadzone dopiero 17.08.2015 r. i dotyczy spadków 
otwartych od tej daty). Nie jest zatem możliwe dokonanie 
wiarygodnej prognozy liczby postępowań dotyczących 
rejestracji europejskiego poświadczenia spadkowego. 

Wzmocnienie pewności 
obrotu prawnego, 
uniknięcie kosztów 
dublowania postępowań 
o wydanie dokumentów 
potwierdzających prawa do 
spadku, a także 
zniwelowanie ryzyka 
wydania sprzecznych 
dokumentów 
potwierdzających prawa do 
spadku. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt został przekazany następującym podmiotom: Krajowej 
Radzie Radców Prawnych, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Notarialnej, Stowarzyszeniu Sędziów 
Polskich „Iustitia”, Themis Stowarzyszeniu Sędziów, Stowarzyszeniu Notariuszy RP, Ogólnopolskiemu 
Stowarzyszeniu Referendarzy Sądowych, Sądowi Najwyższemu, sądom apelacyjnym RP, Krajowej Radzie 
Sądownictwa, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.  
Termin zgłaszania uwag upłynął w dniu 8 kwietnia 2016 r.  
Uwagi do projektu zgłosiła tylko (po upływie terminu) Krajowa Rada Notarialna. Rada, pozytywnie oceniając projekt 
co do zasady, zgłosiła jednocześnie kilka uwag szczegółowych. Uwagi zawierające propozycje uzupełnienia projektu 
o kilka dodatkowych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie – Prawo o notariacie oraz ustawie o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie zostały uwzględnione jako wychodzące poza podstawowy cel 
i zakres projektowanej regulacji. Natomiast proponowana zmiana nowelizowanego projektem art. 95f § 2 ustawy – 
Prawo o notariacie w taki sposób, aby zawarte w nim odesłanie do art. 94 ograniczyć tylko do § 2 tego artykułu nie 
mogła być uwzględniona jako niemająca dostatecznego uzasadnienia. Takie ograniczenie odesłania oznaczałoby 
bowiem, wbrew intencjom projektodawcy, rezygnację przy sporządzaniu aktów poświadczenia dziedziczenia 
z wynikających z § 1 art. 94 obowiązków notariusza polegających na odczytaniu aktu poświadczenia dziedziczenia 
czy upewnieniu się, że strona czynności rozumie zarówno treść, jak i znaczenie aktu.  
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie  
(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych. Stworzenie 
Rejestru Spadkowego zostało powierzone Krajowej Radzie Notarialnej.  
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projektowane zmiany wzmocnią pewność prawa i bezpieczeństwo obrotu 
prawnego, pomogą uniknąć dublowania kosztów postępowań o wydanie 
dokumentów potwierdzających prawa do spadku, w tym EPS, oraz istotnie 
zmniejszą ryzyko wydawania sprzecznych dokumentów w tym zakresie. 
Wpłyną więc korzystnie na sytuację obywateli i wszystkich uczestników 
obrotu prawnego. 

sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Rozszerzenie zakresu Rejestru Spadkowego na europejskie poświadczenia spadkowe nie 
powinno powodować znaczących dodatkowych kosztów po stronie Krajowej Rady 
Notarialnej, której zostało powierzone stworzenie i prowadzenie rejestru. 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: 
9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu  
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

W dniu wejścia w życie projektowanych przepisów. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie jest planowana ewaluacja projektu wykraczająca poza rutynowe analizy obciążenia sądów powszechnych, 
przeprowadzane przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Summary Of The Impact Assessment rozporządzenia – 
http://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipir72t67#p2 

 



DL-4190-1/16 

 
                                                                                                                                                             Warszawa, dnia 11 maja 2016 r.  
 

 
Raport z konsultacji społecznych i opiniowania dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (wpisany w wykazie prac legislacyjnych Rządu pod nr UC 55)   
 
 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt został przekazany następującym podmiotom: Krajowej Radzie Radców 

Prawnych, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Notarialnej, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Themis Stowarzyszeniu 

Sędziów, Stowarzyszeniu Notariuszy RP, Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Referendarzy Sądowych, Sądowi Najwyższemu, sądom 

apelacyjnym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.  

Termin zgłaszania uwag upłynął w dniu 8 kwietnia 2016 r. 

Uwagi do projektu zgłosiła tylko (w dniu 25 kwietnia 2016 r.) Krajowa Rada Notarialna. Rada pozytywnie oceniając projekt co do zasady, 

zgłosiła jednocześnie kilka uwag szczegółowych. Uwagi zawierające propozycje uzupełnienia projektu o kilka dodatkowych zmian w kodeksie 

postępowania cywilnego, ustawie – Prawo o notariacie oraz ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie zostały uwzględnione 

jako wychodzące poza podstawowy cel i zakres projektowanej regulacji. Natomiast  proponowana zmiana nowelizowanego projektem art. 95f 

§ 2 ustawy – Prawo o notariacie w taki sposób, aby zawarte w nim odesłanie do art. 94 ograniczyć tylko do § 2 tego artykułu, nie mogła być 

uwzględniona jako nie mająca dostatecznego uzasadnienia. Takie ograniczenie odesłania oznaczałoby bowiem, wbrew intencjom projektodawcy, 

rezygnację przy sporządzaniu aktów poświadczenia dziedziczenia z wynikających z § 1 art. 94 obowiązków notariusza polegających na 

odczytaniu aktu poświadczenia dziedziczenia czy upewnieniu się, że strona czynności rozumie zarówno treść, jak i znaczenie aktu.  
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Jolanta Rusiniak 
Sekretarz Rady Ministrów 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wyrażona przez ministra właściwego 
do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowna Pani Minister, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Zbigniew Ziobro 
Minister Sprawiedliwości 

Z poważaniem 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW I E D L I W O Ś C I  

z dnia 

w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze 

Spadkowym przez notariusza albo sąd 

Na podstawie art. 95i § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Niniejsze rozporządzenie określa sposób uiszczania i wysokość opłat za wpisy 

dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd. 

§ 2. Wysokość opłaty za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym wynosi … złotych. 

§ 3. Opłatę za wpis do Rejestru Spadkowego aktu poświadczenia dziedziczenia albo 

europejskiego poświadczenia spadkowego notariusz przekazuje w formie bezgotówkowej na 

rachunek bankowy Krajowej Rady Notarialnej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego 

poświadczenia spadkowego 

§ 4. Łączną kwotę opłat za wpisy do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu 

nabycia spadku, postanowień uchylających lub zmieniających postanowienia o stwierdzeniu 

nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych właściwy sąd przekazuje  

w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Krajowej Rady Notarialnej w terminie do  

7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpisu orzeczeń za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Rejestru Spadkowego.  

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r. 

 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

  

                                                 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 993 i 1585, 

z 2015 r. poz. 218, 978, 1137, 1224 i 1331 oraz z 2016 r. poz. …  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 95i § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia …  

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. …) Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób uiszczania i wysokość opłat za wpisy dokonywane  

w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd, mając na względzie wysokość kosztów 

administracyjnych prowadzenia Rejestru Spadkowego oraz jego niedochodowy charakter  

i niezbędny rozwój.      

Stosownie do regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo 

o notariacie, Krajowa Rada Notarialna tworzy system teleinformatyczny w celu prowadzenia 

Rejestru Spadkowego, zapewnia notariuszom i sądom dostęp do tego systemu w celu 

dokonywania wpisów oraz ochronę danych zgromadzonych w Rejestrze Spadkowym przed 

nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą. Dane weryfikowane za 

pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zapewniają notariuszowi oraz 

prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej dostęp do Rejestru Spadkowego 

(art. 95i § 1). W myśl art. 95i § 3 cytowanej ustawy za wpisy dokonywane w Rejestrze 

Spadkowym notariusz oraz sąd pobierają opłatę, którą przekazują Krajowej Radzie 

Notarialnej. W przypadku wpisów dokonywanych przez notariusza, omawianą opłatę 

notariusz pobiera od stron czynności notarialnej podlegającej wpisowi do Rejestru 

Spadkowego, przy czym notariusz uzależnia dokonanie czynności od uprzedniego uiszczenia 

należnej opłaty (art. 95i § 4). W przypadku wpisów dokonywanych przez sąd, opłatę za wpis 

do Rejestru Spadkowego uiszcza wnioskodawca wraz z wniesieniem pisma wszczynającego 

postępowanie, przy czym do opłaty tej stosuje się odpowiednio przepisy art. 130 ustawy  

z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia  

28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623) 

dotyczące wydatków, z wyłączeniem jej art. 83 (art. 95i § 5).  

W wyniku opiniowania projektu rozporządzenia z Krajową Radą Notarialną, która 

prowadzi w systemie teleinformatycznym Rejestr Spadkowy, a także zważywszy na 

wytyczne stanowiące kryteria wpływające na wysokość opłaty, tj. potrzebę uwzględnienia 

kosztów administracyjnych prowadzenia tego rejestru oraz jego niedochodowy charakter  

i niezbędny rozwój, ustalono wysokość opłaty w kwocie … zł.  
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Materia objęta projektowanym rozporządzeniem nie stanowi przedmiotu regulacji prawa 

Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

wymaga notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

Żaden podmiot nie zgłosił, w trybie wyżej wymienionej ustawy, zainteresowania 

udziałem w pracach nad przedmiotowym projektem. 
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