Stanowisko
Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 01 kwietnia 2020 roku
Na podstawie art. 40 §1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 540 ze zm.) oraz na podstawie § 17 Regulaminu Urzędowania Krajowej Rady Notarialnej z dnia
21 września 1991 r., w brzmieniu nadanym Zarządzeniem Nr 2/2008 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 18 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu urzędowania
Krajowej Rady Notarialnej (załącznik do zarządzenia Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 18
października 2008 r., Nr 2/2008), zmienionego uchwałą nr IX/2/2015 z dnia 18 kwietnia 2015 r. w
sprawie zmiany Regulaminu urzędowania Krajowej Rady Notarialnej:

W związku z wydaniem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 566) oraz licznymi zapytaniami notariuszy,
kierowanymi do organów samorządu notarialnego, dotyczącymi zasad funkcjonowania
kancelarii notarialnych – Krajowa Rada Notarialna przedstawia następujące stanowisko:
1. Regulacja zawarta w § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca
2020 roku jest tożsama z tą, która objęta była § 11a ust. 2 dotychczas obowiązującego
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii i określa ona wyjątki od zakazu organizowania zgromadzeń,
stanowiąc, że nie stosuje się ich „do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem
czynności zawodowych lub zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej”, a
zatem zakazy te nie dotyczą czynności notarialnych.
2. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku
„wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną
wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym
na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią
obsługę interesantów.”
3. Działalność kancelarii notarialnej jako jednostki organizacyjnej wykonującej
zadania o charakterze publicznym objęta jest dyspozycją przepisu § 13 ust. 2 rozporządzenia,
a zatem regulacja ta daje między innymi notariuszom możliwość ograniczenia
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funkcjonowania kancelarii do sytuacji wskazanych wyraźnie w § 13 ust. 1 punkty 1 i 2
rozporządzenia w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia (od dnia 31 marca 2020
r. do odwołania).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku, w § 13 ust. 2 wprowadza
zasadę, że „decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1,
podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną
wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w
drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie
ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.”; w przypadku kancelarii notarialnej decyzję o
rodzaju i formie ograniczeń w jej funkcjonowaniu podejmuje notariusz.
5. Wszystkie poglądy zawarte w stanowiskach Krajowej Rady Notarialnej z dnia
16 marca i 24 marca 2020 roku pozostają nadal aktualne.

Prezes
Krajowej Rady Notarialnej
/-/ Mariusz Białecki
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