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1. Źródła prawa
Konstytucja RP

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
k.c.
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)
k.p.a.
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267
z późn. zm.)
k.p.c.
– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101
z późn. zm.)
k.r.o.
– ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 583
z późn. zm.)
pr. bank.
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)
pr. up.
– ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)
pr. restr.
– ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.)
ustawa deregulacyjna – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U.
poz. 829)
u.k.w.h.
– ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707
z późn. zm.)
TFUE
– Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja
skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47)
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2. Czasopisma
Dz. U.
Dz. Urz. UE
EPS
KPP
M. Praw.
NPN
OSNC
OSNC-ZD
OSNKW
OSNP
OSP
OTK-A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dziennik Ustaw
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Europejski Przegląd Sądowy
Kwartalnik Prawa Prywatnego
Monitor Prawniczy
Nowy Przegląd Notarialny
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Dodatkowy
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
– Orzecznictwo Sądów Polskich
– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór urzędowy, Seria A

3. Pozostałe skróty
APD
b.t.e.
e.p.w.
EPS
KRN
NSA
RIN
SO
SN
TK
TS
WSA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

akt poświadczenia dziedziczenia
bankowy tytuł egzekucyjny
elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe
europejskie poświadczenie spadkowe
Krajowa Rada Notarialna
Naczelny Sąd Administracyjny
rada izby notarialnej
sąd okręgowy
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
wojewódzki sąd administracyjny

Artykuły bez podania bliższego określenia oznaczają ustawę z dnia 14 lutego
1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.).
Orzeczenia sądów administracyjnych, przy których nie podano adresu publikacji, opublikowane są w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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Rozdział 1

Źródła prawa zmieniające ustawy
objęte zbiorem aktów prawnych
z uwzględnieniem przedmiotu regulacji
oraz przepisów intertemporalnych
1.1. Prawo o notariacie
Po dniu 12 sierpnia 2014 r. Prawo o notariacie było nowelizowane
przez:
– ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1427)
z mocą od dnia 1 lipca 2015 r. w odniesieniu do obrońców obwinionego notariusza w postępowaniu dyscyplinarnym (art. 56);
– ustawę z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz. 1585) z mocą od dnia 15 grudnia 2014 r. w odniesieniu do obowiązku przesłania wypisu aktu notarialnego bankowi
w sytuacji rozporządzenia prawem w związku z odwróconym kredytem hipotecznym (art. 92 § 7);
– ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1137) z mocą od dnia 17 sierpnia 2015 r. w zakresie: poszerzenia katalogu czynności notarialnych o czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego (art. 79 pkt 1b); formy protokołu
dla odmowy dokonania czynności notarialnej (art. 81a); uprawnień
osoby, której odmówiono dokonania czynności notarialnej oraz trybu
13
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złożenia zażalenia (art. 82–83); kręgu osób zainteresowanych w stosunku do aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 95aa); spisania protokołu
dziedziczenia (art. 95b); elementów protokołu dziedziczenia (art. 95c
§ 2 pkt 6); załączników do protokołu dziedziczenia (art. 95c § 4 pkt 2a);
projektu protokołu dziedziczenia (art. 95ca); uprawnienia notariusza
do żądania informacji lub wydania dokumentów stanowiących dowód
faktu istotnego dla sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
oraz udzielenie tekstu właściwego prawa obcego (art. 95da); trybu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 95e); elementów aktu
poświadczenia dziedziczenia (art. 95f § 1 pkt 6 i 7a, uchylenie pkt 9);
europejskiego poświadczenia spadkowego (rozdział 3b, art. 95q–95x);
– ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218)
z dniem 1 kwietnia 2016 r.1 w zakresie: opłaty sądowej od wniosku
o wpis do księgi wieczystej (w art. 7 § 2–3); przekazywania KRN przez
rady izb notarialnych informacji o notariuszach i zastępcach notarialnych (art. 37a); prowadzenia przez KRN w systemie teleinformatycznym listy notariuszy oraz zastępców notarialnych (art. 41a); wskazania w katalogu czynności notarialnych składania wniosków o wpis
w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę
wpisu (art. 79 pkt 8a); składania wniosku o wpis w księdze wieczystej
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 92 § 4–41);
– ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978) z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r. w stosunku do elementów
aktu notarialnego obejmującego umowę deweloperską (art. 92 § 8–10);
– ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1311) z mocą od dnia 8 września 2016 r. w zakresie: elementów aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 95f § 1 pkt 4); wpisu
aktu poświadczenia dziedziczenia do Rejestru Spadkowego oraz zarejestrowaniu aktu (art. 95h § 1–4); struktury Rejestru Spadkowego
(art. 95ha); prowadzenia przez KRN Rejestru Spadkowego (art. 95i);
postępowania w razie uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 95k § 1–2); elektronicznego poświadczenia
zgodności odpisu, wyciągu lub kopii (art. 97 § 2);
1
Zob. art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311).
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– ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224)
z dniem 1 stycznia 2016 r. w zakresie powołania asesorów sądowych
na stanowisko notariusza (art. 12 § 1 pkt 2a).
Przepis art. 10311 § 1 k.c., dodany przez ustawę z dnia 20 marca 2015 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 539) z dniem 18 października 2015 r., stanowi podstawę możliwości spisania w postaci protokołu przez notariusza wykazu inwentarza na
podstawie oświadczenia spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobiercy windykacyjnego lub wykonawcy
testamentu (zob. także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz
sposobu udostępniania druków tego wzoru, Dz. U. poz. 1537). Przepis ten
poszerza kompetencję notariusza przy zachowaniu dotychczasowego rodzaju czynności notarialnej, jaką jest protokół (art. 79).
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1854) uchyliła art. 96–98, stanowiące podstawę wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego (b.t.e.).
Oznacza to, że mimo braku nowelizacji Prawa o notariacie nastąpiło poszerzenie kompetencji zawodowych notariusza przy zachowaniu dotychczasowego rodzaju czynności notarialnej, tj. aktu notarialnego. Od daty
uchylenia (27 listopada 2015 r.) wskazanych przepisów notariusz uzyskuje
kompetencję sporządzania bankowego tytułu egzekucyjnego w postaci
aktu notarialnego.

1.2. Postępowanie wieczystoksięgowe
Przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania
wieczystoksięgowego zostały zmienione przez ustawę z dnia 15 stycznia
2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218):
– z mocą od dnia 20 marca 2015 r. w zakresie uprawnień referendarza
sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym (art. 5091 § 1);
– z mocą od dnia 1 kwietnia 2016 r. w odniesieniu do: wartości prawa
podlegającego ujawnieniu w księdze (uchylenie art. 6261 § 5); formy
wniosku o wpis oraz dokumentów załączonych do wniosku (art. 6262
§ 1–31); legitymacji wnioskodawcy (art. 6262 § 5); składania wniosku
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