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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 258) 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) 

 

<Art. 1142
7
. 

Postanowienie o wydaniu, sprostowaniu, zmianie lub uchyleniu europejskiego 

poświadczenia spadkowego albo o zawieszeniu jego skutków oraz postanowienie o 

zmianie albo uchyleniu tych postanowień sąd niezwłocznie wpisuje, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 95i § 1 ustawy z dnia 14 lutego 

1991 r. – Prawo o notariacie, do Rejestru Spadkowego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. − PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z 

późn. zm.) 

 

Art. 92. 

§ 1. Akt notarialny powinien zawierać: 

1)   dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - 

godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu; 

2)   miejsce sporządzenia aktu; 

3)   imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba 

wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności 

notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby; 
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4)   imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i 

siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, 

nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich 

przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy 

sporządzaniu aktu; 

5)   oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie 

dokumenty; 

6)   stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy 

spisywaniu aktu; 

7)   stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; 

8)   podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu; 

9)   podpis notariusza. 

§ 2. Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz 

stwierdza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów. 

§ 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierać treści istotne 

dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których 

potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów szczególnych 

albo z woli stron. 

§ 4. Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego 

w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze 

wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla 

tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt 

notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze 

wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 

sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w 

księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną. 

§ 4
1
. Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za złożenie 

wniosku przez stronę czynności notarialnej. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości 

dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3 
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ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83), przed upływem 5 lat, licząc 

od dnia przekształcenia, notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany przesłać z 

urzędu jego wypis organowi, który wydał decyzję o przekształceniu. 

§ 7. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości lub 

prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o 

odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz. 1585), na których ustanowiono 

zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego ujawnione w księdze wieczystej, 

notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany przesłać z urzędu jego wypis 

bankowi, którego prawo ujawniono w tej księdze wieczystej. 

[§ 8. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy 

z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377 oraz z 2015 r. poz. 978), a deweloper jest 

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, notariusz sporządzający akt 

notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o wpis w księdze wieczystej 

roszczenia nabywcy, o którym mowa w art. 23 ust. 2 tej ustawy, zawierający dane 

wymagane przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego. Przepis § 4 zdanie drugie stosuje się. 

§ 9. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy, 

o której mowa w § 8, a deweloper nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem 

nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym 

akcie wniosek o wpis w księdze wieczystej roszczenia nabywcy, o którym mowa w art. 23 

ust. 2 tej ustawy, zawierający dane wymagane przepisami ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli deweloper przedłoży zgodę właściciela 

lub wieczystego użytkownika nieruchomości na wpis. Przepis § 4 zdanie drugie stosuje 

się. W przypadku braku zgody notariusz poucza nabywcę o skutkach braku wpisu i treści 

§ 10. 

§ 10. Jeżeli przed przeniesieniem własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na 

której prowadzone albo planowane jest przedsięwzięcie deweloperskie, o którym mowa w 

art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w § 8, deweloper zawierał dotyczące tego 

przedsięwzięcia deweloperskiego umowy deweloperskie, o których mowa w art. 3 pkt 5 

tej ustawy, a roszczenia nabywców nie zostały wpisane do księgi wieczystej wskutek 

braku zgody, o której mowa w § 9, w akcie notarialnym obejmującym przeniesienie 
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własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości na dewelopera notariusz jest 

obowiązany zamieścić wniosek dewelopera o wpis w księdze wieczystej roszczeń 

nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych wynikających z umów 

deweloperskich, chyba że wynikające z nich zobowiązania wygasły. Przepis § 4 zdanie 

drugie stosuje się.] 

<§ 8. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 

ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 555 i 996), a deweloper jest 

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, notariusz 

sporządzający akt notarialny składa wniosek o wpis w księdze wieczystej roszczenia 

nabywcy, o którym mowa w art. 23 ust. 2 tej ustawy, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 

§ 9. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 

ustawy, o której mowa w § 8, a deweloper nie jest właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny składa 

wniosek o wpis w księdze wieczystej roszczenia nabywcy, o którym mowa w art. 23 

ust. 2 tej ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe, jeżeli deweloper przedłoży zgodę właściciela lub wieczystego 

użytkownika nieruchomości na wpis. W przypadku braku zgody notariusz poucza 

nabywcę o skutkach braku wpisu i o treści § 10. 

§ 10. Jeżeli przed przeniesieniem własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, 

na której jest prowadzone albo planowane przedsięwzięcie deweloperskie, o którym 

mowa w art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w § 8, deweloper zawierał dotyczące 

tego przedsięwzięcia deweloperskiego umowy deweloperskie, o których mowa w art. 

3 pkt 5 tej ustawy, a roszczenia nabywców nie zostały wpisane do księgi wieczystej 

wskutek braku zgody, o której mowa w § 9, notariusz sporządzający akt notarialny 

przenoszący własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości na dewelopera 

obejmuje wnioskiem, o którym mowa w § 4, także żądanie wpisu w księdze 

wieczystej roszczeń nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych 

wynikających z umów deweloperskich, chyba że wynikające z nich zobowiązania 

wygasły.> 
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Art. 95f. 

§ 1. Akt poświadczenia dziedziczenia powinien zawierać: 

1)   dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu; 

2)   imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba 

wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności 

notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby; 

3)   imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL; 

4)   datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania; 

5)   wskazanie spadkobierców, którym spadek przypadł - imiona, nazwiska i imiona 

rodziców oraz datę i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w przypadku osób 

prawnych - nazwę i siedzibę; 

6)   tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku, a w razie dziedziczenia 

testamentowego - określenie formy testamentu; 

7)   wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne podlegające 

dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim; 

7a)  wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz 

przedmiotów tych zapisów, chyba że osoby te nie chcą lub nie mogą być 

zapisobiercami albo zapisy windykacyjne okazały się bezskuteczne; 

8)   powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu; 

9)   (uchylony); 

10)  podpis notariusza; 

11)  adnotację o dokonaniu rejestracji zgodnie z art. 95i. 

[§ 2. Przepisy art. 92 § 2 i art. 93-94 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 2. Przepisy art. 93 i art. 94 stosuje się odpowiednio.> 

 

<Art. 95y. 

§ 1. Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu europejskiego poświadczenia spadkowego 

dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego przez wprowadzenie za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych wynikających z tego 

poświadczenia, o których mowa w art. 95ha pkt 3–7. Notariusz opatruje wpis 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 
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§ 2. Z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Spadkowym notariusz otrzymuje za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie o zarejestrowaniu 

oraz możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania europejskiego 

poświadczenia spadkowego ze wskazaniem numeru wpisu. W taki sam sposób 

notariusz uzyskuje zawiadomienie o niezarejestrowaniu europejskiego 

poświadczenia spadkowego. 

§ 3. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na europejskim poświadczeniu 

spadkowym, wskazując numer wpisu, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i 

minutę dokonanego wpisu. 

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do sprostowania, zmiany lub uchylenia 

europejskiego poświadczenia spadkowego albo zawieszenia jego skutków.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. O ZMIANIE USTAWY − KODEKS CYWILNY, 

USTAWY − KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH 

USTAW (Dz. U. poz. 1311 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 178, 394 i 615) 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 101, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1-52 pominięty) 

[53)  po art. 505
37

 dodaje się art. 505
38

 w brzmieniu: 

"Art. 505
38

. W razie wniesienia skargi o wznowienie postępowania sąd przekazuje 

sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Do wznowienia postępowania 

właściwy jest sąd według właściwości ogólnej.";] 

<53) po art. 505
37

 dodaje się art. 505
38

 i art. 505
39

 w brzmieniu: 

„Art. 505
38

.  Rozpoznanie zażalenia na postanowienie wydane w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym następuje w składzie jednego sędziego. 

W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia przepisy art. 505
30

 § 

2 i art. 505
31

 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 505
39

. W razie wniesienia skargi o wznowienie postępowania sąd przekazuje 

sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Do wznowienia 

postępowania właściwy jest sąd według właściwości ogólnej.”;> 

(pkt 54-59 pominięto) 

[60)  po art. 679 dodaje się art. 679
1
 i art. 679

2
 w brzmieniu: 

"Art. 679
1
. Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne 

postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o stwierdzeniu 

nabycia spadku sąd niezwłocznie wpisuje, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, do Rejestru Spadkowego. 

Art. 679
2
. Sąd niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Notarialną o wydaniu 

prawomocnego postanowienia uchylającego zarejestrowany akt 

poświadczenia dziedziczenia. Do zawiadomienia dołącza się odpis 

postanowienia.";] 

<60) po art. 679 dodaje się art. 679
1
 i art. 679

2
 w brzmieniu: 

„Art. 679
1
. Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, 

prawomocne postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie 

o stwierdzeniu nabycia spadku sąd niezwłocznie wpisuje, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 

95i § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 

2014 r. poz. 164, z późn. zm.), do Rejestru Spadkowego. 

Art. 679
2
. Sąd niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Notarialną o wydaniu 

prawomocnego postanowienia uchylającego zarejestrowany akt 

poświadczenia dziedziczenia. Do zawiadomienia dołącza się odpis 

postanowienia.”;> 

(pkt 61-135 pominięto) 

 

Art. 7. 

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

[1)   w art. 95f w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4)  datę i miejsce zgonu spadkodawcy albo miejsce znalezienia zwłok oraz jego 

ostatnie miejsce zamieszkania;";] 

<1) w art. 95f w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4) datę i miejsce zgonu albo znalezienia zwłok spadkodawcy oraz jego miejsce 

zwykłego pobytu w chwili śmierci;”;> 

2)   art. 95h otrzymuje brzmienie: 

"Art. 95h. § 1. Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia 

dziedziczenia dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego przez 

wprowadzenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych 

wynikających z tego aktu, o których mowa w art. 95ha pkt 3-7. Notariusz 

opatruje wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 2. Z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Spadkowym notariusz otrzymuje 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie o 

zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania potwierdzenia 

zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia ze wskazaniem 

numeru wpisu. W taki sam sposób notariusz uzyskuje zawiadomienie o 

niezarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. 

§ 3. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia 

dziedziczenia, wskazując numer wpisu, a także dzień, miesiąc i rok oraz 

godzinę i minutę dokonanego wpisu. 

§ 4. Zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia nie następuje, jeżeli 

akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie w 

przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku dotyczące tego samego spadku 

zostały już wpisane do Rejestru Spadkowego."; 

[3)   po art. 95h dodaje się art. 95ha w brzmieniu: 

"Art. 95ha. Rejestr Spadkowy zawiera: 

1)   numer wpisu; 

2)   datę oraz godzinę i minutę dokonania wpisu; 

3)   datę oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo datę 

wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienia 

uchylającego lub zmieniającego postanowienie o stwierdzeniu nabycia 

spadku albo postanowienia uchylającego zarejestrowany akt poświadczenia 

dziedziczenia oraz sygnaturę akt sprawy; 

4)   imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego kancelarii, a jeżeli akt 

poświadczenia dziedziczenia sporządziła osoba zastępująca notariusza - 
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również imię i nazwisko tej osoby, a w przypadku postanowienia sądu - 

oznaczenie sądu; 

5)   imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz numer 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o ile 

jest znany; 

6)   imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz datę i miejsce 

jego urodzenia - jeżeli numer PESEL spadkodawcy nie jest znany lub 

spadkodawca go nie posiadał; 

7)   datę i miejsce zgonu spadkodawcy albo miejsce znalezienia zwłok oraz 

ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy."; 

4)   art. 95i otrzymuje brzmienie: 

"Art. 95i. § 1. Krajowa Rada Notarialna tworzy system teleinformatyczny w celu 

prowadzenia Rejestru Spadkowego, zapewnia notariuszom i sądom 

dostęp do tego systemu w celu dokonywania wpisów oraz ochronę 

danych zgromadzonych w Rejestrze Spadkowym przed nieuprawnionym 

dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą. Podpis elektroniczny 

weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

zapewnia notariuszowi oraz prezesowi sądu lub osobie przez niego 

wyznaczonej dostęp do Rejestru Spadkowego. 

§ 2. Krajowa Rada Notarialna udostępnia w systemie teleinformatycznym 

informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia i 

postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku obejmujące dane, o których 

mowa w art. 95ha. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, zasady ponoszenia i 

wysokość opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez 

notariusza albo sąd, mając na względzie wysokość kosztów 

administracyjnych prowadzenia Rejestru Spadkowego oraz jego 

niedochodowy charakter i niezbędny rozwój.";] 

<3) po art. 95h dodaje się art. 95ha w brzmieniu: 

„Art. 95ha. Rejestr Spadkowy zawiera:  

1) numer wpisu; 

2) datę oraz godzinę i minutę dokonania wpisu; 
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3) datę oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo 

datę wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, 

postanowienia uchylającego lub zmieniającego postanowienie 

o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienia uchylającego 

zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz sygnaturę akt 

sprawy, albo datę oraz miejsce wydania europejskiego poświadczenia 

spadkowego, jego sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia jego 

skutków, albo datę wydania postanowienia o wydaniu, sprostowaniu, 

zmianie lub uchyleniu europejskiego poświadczenia spadkowego, albo o 

zawieszeniu jego skutków lub postanowienia o zmianie albo uchyleniu 

tych postanowień oraz sygnaturę akt sprawy; 

4) imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego kancelarii, a jeżeli akt 

poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe 

sporządziła osoba zastępująca notariusza – również imię i nazwisko tej 

osoby, a w przypadku postanowienia sądu – oznaczenie sądu; 

5) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz numer 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), 

o ile jest znany; 

6) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz datę i miejsce 

jego urodzenia – jeżeli numer PESEL spadkodawcy nie jest znany lub 

spadkodawca go nie posiadał; 

7) datę i miejsce zgonu albo znalezienia zwłok spadkodawcy oraz jego 

miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci.> 

4) art. 95i otrzymuje brzmienie: 

Art. 95i. § 1. Krajowa Rada Notarialna tworzy system teleinformatyczny w celu 

prowadzenia Rejestru Spadkowego, zapewnia notariuszom i sądom dostęp 

do tego systemu w celu dokonywania wpisów oraz ochronę danych 

zgromadzonych w Rejestrze Spadkowym przed nieuprawnionym dostępem, 

przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą. Podpis elektroniczny 

weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zapewnia 

notariuszowi oraz prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej 

dostęp do Rejestru Spadkowego. 
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§ 2. Krajowa Rada Notarialna udostępnia w systemie teleinformatycznym 

informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia, 

postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku oraz europejskich 

poświadczeniach spadkowych obejmujące dane, o których mowa w art. 

95ha. 

§ 3. Za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym notariusz oraz sąd pobierają 

opłatę, którą przekazują Krajowej Radzie Notarialnej.  

§ 4. W przypadku wpisów dokonywanych przez notariusza opłatę, o której mowa 

w § 3, notariusz pobiera od stron czynności notarialnej podlegającej 

wpisowi do Rejestru Spadkowego. Notariusz uzależnia dokonanie czynności 

od uprzedniego uiszczenia należnej opłaty.  

§ 5. W przypadku wpisów dokonywanych przez sąd opłatę, o której mowa w § 3, 

uiszcza wnioskodawca wraz z wniesieniem pisma wszczynającego 

postępowanie o wydanie orzeczenia podlegającego wpisowi do Rejestru 

Spadkowego. Do pisma wraz z którym nie wniesiono opłaty stosuje się 

odpowiednio przepis art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.). Do opłaty 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623) dotyczące wydatków, 

z wyłączeniem art. 83 tej ustawy.  

§ 6. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób uiszczania i wysokość opłat za 

wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd, 

mając na względzie wysokość kosztów administracyjnych prowadzenia 

Rejestru Spadkowego oraz jego niedochodowy charakter i niezbędny 

rozwój.”;> 

5)   art. 95k otrzymuje brzmienie: 

"Art. 95k. § 1. O uchyleniu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia Krajowa 

Rada Notarialna zawiadamia notariusza, który czyni o tym wzmiankę na akcie 

poświadczenia dziedziczenia. 

§ 2. Prezes Krajowej Rady Notarialnej niezwłocznie poleca wykreślenie z 

Rejestru Spadkowego uchylonego postanowienia o stwierdzeniu nabycia 

spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia albo poleca 
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dokonanie odpowiedniej zmiany wpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia 

spadku."; 

6)   w art. 97 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: 

"§ 2. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym 

dokumentem notariusz opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Elektronicznego poświadczenia nie opatruje się pieczęcią notariusza.". 

 

Art. 8. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 790, 1045 i 1224) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 17b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności Krajowej Rady 

Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie 

elektronicznego tytułu wykonawczego, szczegółowe czynności komornika w 

egzekucji prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz 

sposób wykonywania czynności przy użyciu systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie egzekucyjne, mając na względzie bezpieczeństwo 

posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej, dostępność akt 

egzekucyjnych dla stron postępowania egzekucyjnego, sprawność postępowania 

egzekucyjnego oraz zapewnienie możliwości jednoznacznej identyfikacji 

dłużnika."; 

2)   po art. 17b dodaje się art. 17c w brzmieniu: 

"Art. 17c. 1. Pochodzący od komornika dokument uzyskany z systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne ma moc 

dokumentu wydanego przez komornika, o ile ma cechy umożliwiające jego 

weryfikację w tym systemie. 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i cechy 

umożliwiające weryfikację istnienia i treści pisma w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne, mając na 

względzie minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

potrzebę ochrony praw osób uczestniczących w postępowaniach 

egzekucyjnych."; 

3)   w art. 39 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

"9)  koszty dostępu do systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie 

wierzytelności z rachunku bankowego."; 

4)   w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania 

egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego komornik pobiera od 

dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do 

wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna 

wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże, w razie umorzenia 

postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem 

dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika 

opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego."; 

<4a) w art. 53a ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia 

poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 801
2
 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w 

terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek 

zawierający zlecenie.”;> 

5)   w art. 85 w ust. 1 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 i 21 w 

brzmieniu: 

"20)  współpraca z podmiotem prowadzącym system teleinformatyczny obsługujący 

zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego; 

21)  utworzenie i prowadzenie systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne 

licytacje publiczne.". 

 

Art. 21. 

1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy. 
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[2. Przepisy art. 151 § 2, art. 162
1
, art. 177 § 1 pkt 3

1
, art. 235 § 2, art. 398

22
 § 5, art. 398

23
 § 

2, art. 505
19a

, art. 610
3
, art. 626

12
 § 1, art. 679

1
, art. 679

2
, art. 759

2
 oraz art. 902

2
 § 3 

ustawy zmienianej w art. 2, przepisy art. 63a, art. 67 § 1a i 2a- 2c oraz art. 89a § 3 ustawy 

zmienianej w art. 3, przepis art. 39 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, przepisy art. 83 § 3 

oraz art. 299 ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 

się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.] 

<2. Przepisy art. 151 § 2, art. 162
1
, art. 177 § 1 pkt 3

1
, art. 235 § 2, art. 398

22
 § 5, art. 

398
23

 § 2, art. 505
19a

, art. 610
3
, art. 626

12
 § 1, art. 759

2
 oraz art. 902

2
 § 3 ustawy 

zmienianej w art. 2, przepisy art. 63a, art. 67 § 1a i 2a−2c oraz art. 89a § 3 ustawy 

zmienianej w art. 3, przepis art. 39 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, przepisy art. 

83 § 3 oraz art. 299 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.> 

3. Przepisu art. 669
1
 § 4 ustawy zmienianej w art. 2, nie stosuje się od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

4. Przepisy art. 773, art. 773
2
, art. 774, art. 775, art. 882

1
, art. 889 § 1 pkt 1, art. 891, art. 896 

§ 1 pkt 3, art. 910 § 1 pkt 3 oraz art. 911
8 

§ 5
1 

i 6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, 

który nastąpił po wejściu w życie niniejszej ustawy. 

5. Przepisy art. 62, art. 62a-62f, art. 63, art. 63a, art. 64c § 11a, art. 64e § 4c i 4d, art. 69a, art. 

79 § 5, art. 115a oraz art. 168d § 3 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się do zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej oraz zbiegu 

egzekucji administracyjnych, które nastąpiły po wejściu w życie niniejszej ustawy. 

6. Do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, który nastąpił po wejściu w życie 

niniejszej ustawy, przepisu art. 773
3
 ustawy zmienianej w art. 2, przepisów art. 73, art. 82, 

art. 94c, art. 96e oraz art. 96h § 5 ustawy zmienianej w art. 3, nie stosuje się od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

7. Do zbiegu egzekucji administracyjnych, który nastąpił po wejściu w życie niniejszej 

ustawy, przepisów art. 73, art. 82, art. 94c, art. 96e oraz art. 96h § 5 ustawy zmienianej w 

art. 3, nie stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

8. Przepisy rozdziału 3 w dziale I w tytule II w części trzeciej ustawy zmienianej w art. 2, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do egzekucji z ruchomości wszczętej po 

wejściu w życie niniejszej ustawy. 
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9. Przepisy art. 889 § 1 pkt 1 oraz art. 893
2a

 ustawy zmienianej w art. 2, przepisy art. 80 § 1 

oraz art. 86b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 

się do egzekucji z rachunku bankowego wszczętej po wejściu w życie niniejszej ustawy. 

10. Przepis art. 902
2
 ustawy zmienianej w art. 2, przepis art. 89a ustawy zmienianej w art. 3, 

oraz przepis art. 76 § 2a ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się do egzekucji z wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, 

wszczętej po wejściu w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 23. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1)   art. 2 pkt 48 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.; 

<1a) art. 2 pkt 49 lit. b, pkt 50, 51 i 102 oraz art. 8 pkt 5 w zakresie pkt 21, które 

wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.;> 

2)   art. 2 pkt 56 i 58, art. 14 pkt 2, art. 15 oraz art. 18, które wchodzą w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia; 

3)   art. 19, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 


