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k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)
k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 682)
k.z. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. 

– Kodeks zobowiązań (Dz.U. poz. 598 ze zm.) – nie obo-
wiązuje

OSA – Orzecznictwo Sądów Administracyjnych
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 

1995 r.)
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych (1964–1994)
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
PiP – „Państwo i Prawo”
Prawo o notariacie – ustawa z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2291)
Prok. i Pr. – „Prokuratura i Prawo”
PS – „Przegląd Sądowy”
SN – Sąd Najwyższy
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Przedmowa do wydania dziewiątego
Przedmowa do wydania dziewiątego

Obecne, już dziewiąte, wydanie wzorów aktów notarialnych jest 
kontynuacją zamysłu i celów autora tych wzorów – śp. dr. Edwarda 
Janeczki. Te cele i zamysły są wyrażone w przedmowie do każdego ko-
lejnego wydania wzorów, które w niezmienionej postaci nadal są aktu-
alne w przestrzeni zwanej notariatem.

Jak już stwierdzono we wprowadzeniu do poprzednich wydań, 
przedstawione wzory aktów notarialnych niekoniecznie muszą być wzo-
rami do naśladowania. Każdy notariusz może mieć – i w praktyce ma – 
wypracowany własny styl i właściwą sobie technikę dokumentowania 
oświadczeń woli i wiedzy stron dokonujących czynności w formie aktu 
notarialnego. Chodzi jedynie o to, aby opracowanie to stanowiło pomoc 
w jego pracy i ułatwiało pracę osobom zajmującym się przygotowa-
niem dokumentów potrzebnych do sporządzania aktów notarialnych, 
a przede wszystkim sędziom, referendarzom sądowym, pośrednikom, 
adwokatom i radcom prawnym, a także dało obraz pracy notariusza 
aplikantom – nie tylko notarialnym, a ponadto wszystkim innym za-
interesowanym notariatem. Opracowanie to nie może zastąpić wiedzy 
wymaganej w pracy notariusza, po pierwsze dlatego, że poszczególne 
czynności mogą być podobne, ale nie są identyczne, po drugie dlatego, 
że poszczególne czynności mogą i często muszą być rozszerzone o do-
datkowe oświadczenia ze względu na konieczność zabezpieczenia inte-
resu stron.

Celem opracowania nie było ujednolicenie praktyki notarialnej. Zda-
niem autorów nadmiernej jednolitości praktyki nie można pogodzić 
z samodzielnością i niezależnością notariusza. Ta nadmierna jednolitość 
doprowadzić by mogła, zdaniem autorów, do zubożenia praktyki.

Całość opracowania dzieli się na sześć rozdziałów. Cztery odpowia-
dają poszczególnym księgom Kodeksu cywilnego, tj. część ogólna, włas-
ność i inne prawa rzeczowe (obejmujący także zagadnienia z zakresu 
prawa lokalowego i spółdzielczego), zobowiązania, spadki; jeden doty-
czy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; jeden dotyczy prawa o nota-



16

Przedmowa do wydania dziewiątego

riacie i przepisów szczególnych mających istotne znaczenie w praktyce 
notarialnej.

Opracowanie nie obejmuje wzorów z zakresu prawa handlowego 
i gospodarczego, gdyż na temat tego prawa, a zwłaszcza szeroko poję-
tego prawa handlowego, ukazało się wiele publikacji, łącznie z wzorami 
umów.

Podział według przyjętego kryterium nie jest ścisły. Określone wzory 
dotyczą bowiem z reguły tematyki normowanej przez różne przepisy. 
O przynależności do określonego rodzaju musiała więc decydować pro-
blematyka przeważająca w danym wzorze.

Opracowanie obejmuje wzory i uwagi stanowiące wyjaśnienie tema-
tyki wzoru lub kilku wzorów. Uwagi, ze względu na charakter opraco-
wania, zawierają tylko podstawowe wiadomości dotyczące danej pro-
blematyki oraz przytaczają tylko niektóre pozycje literatury prawniczej 
i wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego.

Obecne wydanie książki, podobnie jak jej poprzednie wydania, nie 
jest kompletne w tym sensie, że nie obejmuje wszystkich czynności, któ-
re wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Różnorodność czyn-
ności, jakie mogą w praktyce występować, uniemożliwia osiągnięcie ta-
kiego celu.

Opracowanie zawiera także wzory obejmujące czynności, które nie 
wymagają zachowania formy aktu notarialnego, ale w praktyce notarial-
nej, ze względu na żądanie stron, występują.

Obecne wydanie, w zakresie opracowanych wzorów i przytoczonych 
do wzorów uwag, uwzględnia nowe lub zmienione od czasu ukazania 
się poprzedniego wydania akty prawne – m.in. nowe przepisy regulu-
jące tryb składania przez notariuszy wniosków wieczystoksięgowych, 
nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców oraz obrót nieruchomo-
ściami rolnymi i leśnymi, nową ustawę o kształtowaniu ustroju rolne-
go oraz nową ustawę – Prawo wodne, znowelizowane przepisy ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych i ustawy o własności lokali, ponadto nowe rozporządzenie (UE) 
nr 650/2012 dotyczące spraw spadkowych, nową ustawę o prawach kon-
sumenta oraz znowelizowane przepisy ustaw o podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz o podatku od spadków i darowizn.

Ponadto w stosunku do poprzedniej edycji obecne wydanie wzbo-
gacone zostało o wzory obejmujące akty notarialne z zakresów, które 
w ostatnich latach zaczęły nabierać coraz większej doniosłości (np. pro-
tokoły okazania wiadomości SMS i otwarcia strony internetowej, oświad-
czenia o ustanowieniu fundacji, czynności z elementem transgranicznym 
czy obrót spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali z zasobów 
spółdzielni nieposiadających tytułu prawnego do gruntu).



 ROZDZIAŁ I 

CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział I. Część ogólna
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1. Testament zawierający powołanie do spadku 
dziecka nienarodzonego

1. Testament zawierający powołanie do spadku dziecka nienarodzonego

Repertorium A nr 53/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (16.02.2017 r.) przed 

Teresą Nowak, notariuszem w Warszawie, w kancelarii notarialnej w Warszawie przy 

ul. Świeradowskiej 20 stawił się:  -----------------------------------------------------------

Stanisław Śliwiński, syn Wincentego i Kazimiery (PESEL 48092300258), urodzony 

w Kole  -----------------------------------------------------------------------------------

zamieszkały 01-926 Warszawa, ul. Karpacka 6 m. 930.  -----------------------------

Tożsamość stawającego notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobis-

tego ASJ 279187 ważnego na czas nieoznaczony.  -----------------------------------------

TESTAMENT

§ 1. Stanisław Śliwiński, okazując zaświadczenie lekarskie z dnia 15 lutego 2014 r., 

z którego wynika, że Jadwiga Wiśniewska, córka Adama i Heleny, zamieszkała w War-

szawie przy ul. Lipowej 3, jest w piątym miesiącu ciąży, oświadcza, iż do całości spad-

ku powołuje dziecko (lub w częściach równych dzieci), które urodzi się (lub które 

urodzą się) w następstwie obecnej ciąży Jadwigi Wiśniewskiej, córki Adama i Heleny, 

PESEL 80010188888.  -----------------------------------------------------------------------

§ 2. Notariusz poinformowała stawającego o treści art. 927 § 2 Kodeksu cywil-

nego.  ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Stanisław Śliwiński oświadcza, że żąda rejestracji testamentu w Notarialnym 

Rejestrze Testamentów.  ---------------------------------------------------------------------

§ 4. Pobrano:  ----------------------------------------------------------------------------

– taksę notarialną na podstawie § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie  ----------------------------------------------  50,00 zł 

(pięćdziesiąt złotych)  ------------------------------------------------------------------------

– 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) 

w kwocie  ----------------------------------------------------------------------------  11,50 zł 

(jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy).  ---------------------------------------------------
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Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą 

prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.  ---------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Stanisław Śliwiński Teresa Nowak – notariusz
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Uwagi do wzoru nr 1

Zgodnie z treścią art. 927 § 2 k.c. dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte 
(nasciturus) może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Przesądza to o możli-
wości dokonania rozrządzeń testamentowych na rzecz dziecka nieurodzonego. 
Zgodnie z art. 972 k.c. dziecko takie ma również możliwość nabycia zapisu. Por. 
także art. 75, 142 i 182 k.r.o. i art. 4461 k.c. zawierające regulacje szczególne do-
tyczące dziecka nieurodzonego.



.

Publikacja zawiera obszerny katalog przykładowych wzorów aktów notarialnych wraz z ko-
mentarzami, ujętych w blokach tematycznych odpowiadających:
•  poszczególnym księgom Kodeksu cywilnego, tj. część ogólna, własność i inne prawa rzeczowe 

(obejmujący także zagadnienia z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego), zobowiązania, 
spadki; 

•  przepisom Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 
•  przepisom prawa o notariacie i przepisom szczególnym mającym istotne znaczenie w prak-

tyce notarialnej.

Opracowanie zawiera także wzory obejmujące czynności, które nie wymagają zachowania for-
my aktu notarialnego, ale występują w praktyce notarialnej ze względu na żądanie stron. 
Zostało ono również wzbogacone o wzory, które w ostatnich latach zaczęły nabierać większego 
znaczenia w praktyce notarialnej, m.in.: protokoły okazania wiadomości SMS i otwarcia 
strony internetowej, oświadczenia o ustanowieniu fundacji, dokumenty dotyczące obrotu spół-
dzielczymi własnościowymi prawami do lokali z zasobów spółdzielni niemających tytułu 
prawnego do gruntu oraz czynności z elementem transgranicznym.

Autorzy uwzględnili nowe lub zmienione od czasu ukazania się poprzedniego wydania akty 
prawne, np.:
•  nowe przepisy regulujące tryb składania przez notariuszy wniosków wieczystoksięgowych,
•  przepisy dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz obrót nieruchomo-

ściami rolnymi i leśnymi, 
•  ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, 
•  znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych i ustawy o własności lokali, 
•  rozporządzenie (UE) nr 650/2012 dotyczące spraw spadkowych, 
•  ustawę o prawach konsumenta, 
•  znowelizowane przepisy ustaw o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o podatku od 

spadków i darowizn,
•  nową ustawę – Prawo wodne.

Opracowanie będzie stanowiło pomoc w codziennej pracy notariusza, a także osób zajmujących 
się przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktów notarialnych lub wy-
stępujących w praktyce notarialnej – przede wszystkim sędziów, referendarzy sądowych, 
adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów – nie tylko notarialnych.

Wzory pism zawarte w publikacji są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: 
www.wzory-akty-notarialne.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce 
kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.
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