
Warszawa,  29 czerwca 2018 r. 

SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

Prezes Rady Ministrów 
DSP.WPL.140.35.2018.WK

Pan  

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 

projektu ustawy:  

- o zmianie ustawy – Prawo o notariacie 

(druk nr 2356). 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 

parlamentarnych.  

   Z poważaniem 

 (-) Mateusz Morawiecki 
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Stanowisko Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo

o notariacie (druk sejmowy nr 2356)

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie zakłada uchylenie

przepisów art. 102 i art. 103 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, z późn. zm.).  Projektowana ustawa ma na celu – zdaniem 

projektodawcy – usunięcie z treści ustawy – Prawo o notariacie przepisów o znikomej wartości 

praktycznej, w zasadzie całkowicie zbytecznych pod względem prawnym wobec 

powszechnego użycia w praktyce innych skuteczniejszych, alternatywnych trybów doręczeń 

w postępowaniu cywilnym.  

2. Zgodnie z art. 102 § 1 ustawy – Prawo o notariacie, na żądanie strony notariusz doręcza

na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie 

przeciwnej. Żądający doręczenia wnosi ustnie do protokołu, wręcza lub przesyła notariuszowi 

podpisaną przez siebie treść oświadczenia (§ 2 ww. artykułu). Doręczenie oświadczenia 

następuje w miejscu wskazanym, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego dotyczących doręczania pism procesowych (zob. art. 102 § 3 ustawy 

– Prawo o notariacie). Na wyraźne żądanie osoby żądającej doręczenia oświadczenia notariusz

może również dokonać doręczenia listem poleconym. W tym przypadku                          w 

protokole zamieszcza się treść doręczonego oświadczenia i wzmiankę o przesłaniu go listem 

poleconym (§ 6 ww. artykułu). Nadto, w myśl art. 103 ustawy – Prawo                            o 

notariacie, doręczenia notariusz może dokonywać przez zatrudnionych w kancelarii 

pracowników.  

W tym miejscu trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że przepis art. 15 w zw. z art. 16 

rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. 

dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych 

w sprawach cywilnych i handlowych („doręczenie dokumentów”) oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz. Urz. UE z 10.12.2007, nr L 324, s. 79-120) 

przewiduje możliwość dokonywania przez wszystkie osoby mające interes prawny doręczeń 

dokumentów sądowych (i pozasądowych) bezpośrednio przez właściwe osoby w państwie 

członkowskim, jeżeli prawo tego państwa zezwala na tego typu bezpośredni sposób doręczania. 

W świetle brzmienia tych przepisów dalsze istnienie w polskim systemie prawnym instytucji 
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doręczenia notarialnego unormowanego w art. 102 i art. 103 ustawy – Prawo o notariacie może 

prowadzić do niewłaściwej interpretacji zakresu funkcji polskiego notariusza. Taka sytuacja 

może wprowadzać w błąd zarówno obywateli polskich, jak i organy zagraniczne, co do 

rzeczywistego charakteru doręczenia dokonywanego przez notariusza.  

3. Kolejno należy podkreślić, że instytucja doręczenia notarialnego znajduje nikłe 

zastosowanie w praktyce. Tytułem przykładu w 2017 r. w skali całego kraju dokonano zaledwie 

157 doręczeń oświadczeń przez notariuszy. Tym samym ewentualne wyeliminowanie z 

porządku prawnego tej instytucji będzie miało minimalny wpływ na notariuszy, obywateli, jak 

i na gospodarkę.  

4. W związku z proponowanym uchyleniem art. 102 i art. 103 ustawy – Prawo                       o 

notariacie projekt ustawy należałoby uzupełnić o zmianę art. 79 ww. ustawy polegającą na 

uchyleniu jego pkt 3, zgodnie z którym notariusz dokonuje doręczeń oświadczeń.  

 

Konkludując, z powyższym zastrzeżeniem, Rada Ministrów pozytywnie opiniuje 

projektowaną ustawę i opowiada się za skierowaniem jej do dalszych prac legislacyjnych.   


