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Stanowisko
Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 24.03.2020 r.
W związku z wydaniem w dniu 24 marca 2020 roku Rozporządzenia
Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz licznymi zapytaniami notariuszy,
kierowanymi do organów samorządu notarialnego, dotyczącymi zasad funkcjonowania
kancelarii notarialnych – Krajowa Rada Notarialna przedstawia następujące stanowisko:
1) rozporządzenie zmieniające w § 1 pkt. 6) wprowadza w rozporządzeniu
zmienianym § 11a.2, który określa 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) obowiązujące przepisy prawa ani żadne decyzje organów administracji
publicznej nadal nie nakładają obowiązku zamykania lub ograniczenia
działalności kancelarii notarialnych,
3) z uwagi na stan epidemii, za w pełni uzasadnione uważa się przyjmowanie
wszelkich płatności dokonywanych w kancelariach notarialnych (również
podatków oraz opłat sądowych) w formie bezgotówkowej, w tym także przy
użyciu kart płatniczych,
4) wszystkie pozostałe poglądy zawarte w stanowisku Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 16 marca 2020 roku pozostają nadal aktualne.

Krajowa Rada Notarialna w nawiązaniu do stanowiska z dnia 16 marca 2020
roku ponawia apel do wszystkich notariuszy w Polsce o zgłaszanie do rad właściwych
izb notarialnych wszelkich

przypadków

ewentualnego zarażenia

notariuszy,

pracowników kancelarii oraz rodzin tych osób wirusem SARS-CoV-2, jak również
sytuacji ograniczenia funkcjonowania kancelarii z uwagi na epidemię oraz prosi rady
izb notarialnych o niezwłoczne przekazywanie nam tych informacji.
Krajowa Rada Notarialna zapewnia, że po uzyskaniu niezbędnych danych
co do skutków ekonomicznych spowodowanych w polskim notariacie przez epidemię
wirusa SARS-CoV-2, podejmie pozostające w jej kompetencjach decyzje mające
na celu złagodzenie tych skutków wobec notariuszy.

Z wyrazami szacunku
Prezes
Krajowej Rady Notarialnej
/-/ Mariusz Białecki

