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Za³¹czniki  do aktu notarialnego

Ustawa – Prawo o notariacie1 (dalej: pr. o not.) reguluje zarówno ustrój
notariatu (dzia³ I art. 1-78), jak i tryb dokonywania czynnoœci notarialnych
(dzia³ II art. 79-112). Reguluj¹c tryb dokonywania czynnoœci notarial-
nych, prawo o notariacie ustanawia w szczególnoœci wymagania formal-
ne, od spe³nienia których zale¿y prawid³owoœæ dokumentu objêtego form¹
aktu notarialnego. Przepisy ustawy w tym zakresie nie zawsze s¹ pre-
cyzyjne, co w praktyce budzi szereg w¹tpliwoœci i powa¿nych proble-
mów, gdy¿ niezachowanie wymogów formalnych mo¿e skutkowaæ
niewa¿noœci¹ czynnoœci stwierdzonej tym dokumentem (art. 73 § 2 k.c.).
Kwestia znaczenia i charakteru za³¹czników do aktu notarialnego nie zosta³a
uregulowana w ustawie, wynikiem czego jest niepokoj¹ce zró¿nicowanie
praktyki notarialnej w tym zakresie w ró¿nych regionach kraju. Niniejsze
opracowanie poœwiêcone jest problematyce za³¹czników do aktu nota-
rialnego, jednak¿e na wstêpie nale¿y poczyniæ kilka uwag natury bardziej
ogólnej.

Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e przepisy kodeksu cywilnego pos³uguj¹ siê
pojêciem „forma aktu notarialnego” (m.in. art. 80, 158, 159, 236, 245
§ 2, 277 § 2, 890, 950, 1037, 1048, 1050, 1052). Forma aktu notarialnego
stanowi jeden z rodzajów form szczególnych czynnoœci prawnych ogólnie
uregulowanych w przepisach dzia³u III: Forma czynnoœci prawnych tytu³u
IV ksiêgi pierwszej Kodeksu cywilnego.

1 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 369 ze zm.).
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Forma aktu notarialnego polega, ogólnie rzecz bior¹c, na tym, ¿e notariusz
(a w okreœlonych sytuacjach zastêpca notariusza – asesor notarialny lub
emerytowany notariusz) redaguje dokument zawieraj¹cy pewne obliga-
toryjne dane faktyczne wymienione w art. 92 § 1 pr. o not., a nastêpnie
odczytuje go osobom bior¹cym udzia³ w akcie i wraz z nimi podpisuje.

Ustawa – Prawo o notariacie pos³uguje siê pojêciem „akt notarialny”
(m.in. art. 79, 88, 91-94 pr. o not.) zwykle w znaczeniu dokumentu
stanowi¹cego orygina³ aktu notarialnego (art. 95) – a wiêc dokumentu
pisemnego spe³niaj¹cego wymagania dla formy aktu notarialnego2. Pojê-
ciem „formy aktu notarialnego” ustawa pos³uguje siê tylko raz w art. 104
§ 4, który stanowi, ¿e protoko³y spisuje siê w formie aktu notarialnego.

Notariusz, redaguj¹c akt notarialny, mo¿e pisaæ go w³asnorêcznie, na
maszynie lub na komputerze, mo¿e dyktowaæ treœæ aktu pracownikowi
pisz¹cemu odrêcznie, na maszynie lub na komputerze, a nawet mo¿e u¿yæ
gotowych formularzy, które wype³ni stosown¹ treœci¹3. W uzasadnionych
okolicznoœciach akt notarialny mo¿e byæ sporz¹dzony czêœciowo odrêcz-
nie, a czêœciowo na komputerze. Dla formy aktu notarialnego bez zna-
czenia jest, jakimi œrodkami pos³uguje siê notariusz przy redagowaniu aktu
notarialnego, istotnym jest natomiast, aby stosownie do dyspozycji art.
80 § 1 pr. o not. akt sporz¹dzony by³ w sposób zrozumia³y i przejrzysty.
Dyspozycjê art. 80 § 1 pr. o not. nale¿y rozumieæ w taki sposób, aby
akt by³ zrozumia³y dla stron, oœwiadczenia stron w nim zawarte by³y
stanowcze, nie budzi³y w¹tpliwoœci i nie dawa³y mo¿liwoœci ró¿norakiej
wyk³adni. Nale¿y zachowaæ pewn¹ proporcjê – z jednej strony akt nie
mo¿e byæ zbyt lakoniczny, z drugiej zaœ nazbyt rozbudowana i uszcze-
gó³owiona konstrukcja aktu czyni go niezrozumia³ym dla stron, gubi¹cych
siê w mnogoœci szczegó³owych oœwiadczeñ, zapewnieñ i opisów doku-
mentów4.

2 Odnoœnie do b³êdów terminologicznych pojêæ „czynnoœæ notarialna”, „forma no-
tarialna” por. E. D r o z d, Forma aktu notarialnego, [w:] Ksiêga pami¹tkowa. I Kongres
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Oleszko, R. Sztyk, Poznañ-Kluczbork 1993,
s. 15.

3 E. D r o z d, Forma... s. 26.
4 Parafrazuj¹c maksymê W. Churchila odnosz¹c¹ siê do przemówieñ, mo¿na by stwier-

dziæ: Prawda wymaga niewielu s³ów, st¹d d³ugoœæ niektórych aktów notarialnych.
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Zwykle wiêc orygina³ aktu notarialnego stanowi dokument pisemny,
sporz¹dzony na kilku arkuszach (w praktyce s¹ to kartki papieru formatu
A-4), który zosta³ odczytany osobom bior¹cym udzia³ w akcie, przez nie
przyjêty, a nastêpnie podpisany, tak¿e przez notariusza. Akt notarialny
mo¿e obejmowaæ tak¿e za³¹czniki do aktu.

Za³¹cznik do aktu notarialnego jest instytucj¹ trwale ugruntowan¹
w systemie polskiego notariatu.

Art. 84 § 2 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27
paŸdziernika 1933 r. – Prawo o notarjacie5  (dalej: rozporz. z 1933 r.)
stanowi³, ¿e: „Za³¹czniki do aktu notarjalnego powinny byæ zawsze
podcyfrowane przez osoby podpisuj¹ce akt oraz przez notarjusza”.

Analogiczn¹ regulacjê zawiera³ art. 45 § 2 ustawy z dnia 25 maja
1951 r. – Prawo o notariacie6, zgodnie z którym to przepisem „za³¹czniki
do aktu notarialnego powinny byæ parafowane przez osoby podpisuj¹ce
akt oraz przez notariusza”.

Z kolei art. 62 § 3 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. – Prawo o notariacie7

stanowi³, ¿e: „Do aktu notariusz do³¹cza wy³¹cznie dokumenty wymagane
przez prawo dla danej czynnoœci. Dokumenty te parafuj¹ osoby podpi-
suj¹ce akt oraz notariusz”.

Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie nie zawiera analogicznego uregulowania nakazuj¹cego para-
fowanie za³¹czników do aktu notarialnego. Nie oznacza to jednak, ¿e
aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy wy³¹czaj¹ mo¿liwoœæ sporz¹dzania za-
³¹czników do aktu notarialnego. Art. 94 § 1 zdanie trzecie pr. o not.
stanowi, ¿e na ¿¹danie powinny byæ odczytane równie¿ za³¹czniki do aktu.
Tym samym wiêc obowi¹zuj¹ca ustawa przewiduje mo¿liwoœæ stosowa-
nia za³¹czników do aktu notarialnego.

Obowi¹zuj¹ce przepisy przewiduj¹ w niektórych przypadkach nie tylko
mo¿liwoœæ, lecz wprost obowi¹zek sporz¹dzenia za³¹cznika do aktu
notarialnego. I tak na przyk³ad art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 o w³asnoœci lokali8  stanowi, ¿e lokale wraz z pomieszczeniami do

5 Dz.U. Nr 84, poz. 609 ze zm.
6 Tekst jedn.: Dz.U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106 ze zm.
7 Dz.U. Nr 33, poz. 176 ze zm.
8 Tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.
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nich przynale¿nymi zaznacza siê na rzucie odpowiednich kondygnacji
budynku, a w razie po³o¿enia pomieszczeñ przynale¿nych poza budyn-
kiem mieszkalnym – tak¿e na wyrysie z operatu ewidencyjnego; doku-
menty te stanowi¹ za³¹cznik do aktu ustanawiaj¹cego odrêbn¹ w³asnoœæ
lokalu.

Ugruntowana praktyka notarialna dopuszcza tak¿e w pewnych przy-
padkach sporz¹dzanie za³¹czników do aktu notarialnego na ¿yczenie stron.
Przyk³adem takich za³¹czników jest na przyk³ad:

– mapa, na której zaznaczono przebieg urz¹dzeñ w gruncie czy te¿
przebieg drogi przy ustanawianej s³u¿ebnoœci gruntowej,

– mapa, na której zaznaczono sposób wydzielenia geodezyjnego dzia³ki,
co do której zawierana jest przedwstêpna umowa sprzeda¿y.

Stosowanie tego rodzaju za³¹czników stanowi przejaw stosowania
dyspozycji art. 80 § 1 pr. o not., a wiêc dyrektywy sporz¹dzania aktu
w sposób zrozumia³y i przejrzysty. Za³¹cznik graficzny (mapowy) sta-
nowi w takich przypadkach uzupe³nienie opisu ustanawianej s³u¿ebnoœci
(przyk³ad pierwszy powy¿ej) czy opisu przedmiotu przyrzeczonej umowy
sprzeda¿y (przyk³ad drugi powy¿ej) i pozwala unikn¹æ wszelkich w tym
zakresie w¹tpliwoœci, jakie mo¿e nasuwaæ jedynie s³owny opis zawarty
w samym akcie.

Zbli¿ony charakter maj¹ stosowane w praktyce za³¹czniki obejmuj¹ce
na przyk³ad wykaz œrodków trwa³ych wchodz¹cych w sk³ad przedsiê-
biorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. wnoszonego aportem do spó³ki. Objêcie
takiego wykazu (czêsto bardzo obszernego, sporz¹dzanego w arkuszach
kalkulacyjnych, np.: Excel) za³¹cznikiem do aktu notarialnego z jednej
strony pozwala unikn¹æ ewentualnych b³êdów przy przepisywaniu jego
treœci do aktu notarialnego, z drugiej zaœ, ujêcie tabelaryczne czêsto po-
prawia czytelnoœæ takiego wykazu.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e obowi¹zuj¹ca ustawa – Prawo o notariacie
nie okreœla wymogów formalnych dla za³¹cznika do aktu notarialnego,
a treœæ nieobowi¹zuj¹cych przepisów stanowi jedynie wskazówkê do ich
okreœlenia w drodze wyk³adni. Jednak¿e owa luka w ustawie z 1991 r.
w niczym nie wp³ynê³a na zmianê praktyki notarialnej w tym zakresie.

Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e za³¹cznik do aktu notarialnego stanowi jego
integraln¹ czêœæ i powinien byæ parafowany przez osoby podpisuj¹ce akt
notarialny oraz notariusza. W takim przypadku form¹ aktu notarialnego
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objêty jest zarówno sam orygina³ aktu, jak i za³¹czniki do niego. Kon-
sekwencj¹ tego jest fakt, ¿e wypisy aktu notarialnego zawsze wydawane
s¹ z za³¹cznikami jako jedna nierozerwalna ca³oœæ. Jedyne odstêpstwo co
do wymogów formalnych za³¹czników w zestawieniu z wymogami dla
aktu notarialnego stanowi cytowany wy¿ej art. 94 § 1 zd. 3 pr. o not.,
który zezwala notariuszowi na nieodczytywanie treœci za³¹czników przed
podpisywaniem samego aktu, chyba ¿e strony za¿¹daj¹ tak¿e odczytania
za³¹czników.

W tym miejscu warto poœwiêciæ nieco uwagi wymogowi parafowania
i podpisania aktu notarialnego. Zgodnie z art. 93 pr. o not., je¿eli akt
notarialny jest sporz¹dzony na dwóch lub wiêcej arkuszach, to arkusze
te powinny byæ ponumerowane, parafowane i po³¹czone. A zatem kolejne
arkusze aktu notarialnego s¹ parafowane przez osoby podpisuj¹ce akt
notarialny i notariusza, natomiast na ostatnim arkuszu – po stwierdzeniu,
¿e akt zosta³ odczytany, przyjêty i podpisany – umieszczane s¹ podpisy
osób bior¹cych udzia³ w akcie oraz osób obecnych przy sporz¹dzaniu
aktu, a tak¿e podpis notariusza (zgodnie z dyspozycj¹ art. 92 § 1 pkt 7,
8 i 9 pr. o not.).

Brak legalnej definicji podpisu i parafy. Leksykalnie podpis to: „nazwi-
sko (imiê), rzadziej god³o, inicja³y, napisane zwykle w³asnorêcznie przez
kogoœ” natomiast parafa to: „(fr. paraphe) – skrót podpisu sk³adany pod
jakimœ pismem urzêdowym”9.

Podpis musi byæ z³o¿ony w³asnorêcznie, czyli bez niczyjej fizycznej
pomocy (np.: prowadzenia rêki) i powinien obejmowaæ co najmniej pe³ne
nazwisko, przy czym nie musi ono byæ z³o¿one w postaci ³atwo czytelnej,
ale za to charakterystycznej dla osoby podpisuj¹cej siê10. Jedyne odstêp-
stwo od powy¿szych minimalnych wymogów dla podpisu w³asnorêcz-
nego dotyczyæ mo¿e osób reprezentuj¹cych podmioty wpisane do Kra-
jowego Rejestru S¹dowego, które (stosownie np. do art. 167 § 3 k.s.h.
lub 321 § 3 k.s.h.) z³o¿y³y wobec s¹du lub notarialnie poœwiadczone
wzory podpisów. W sytuacji, gdy dzia³aj¹ w imieniu reprezentowanego

9 Uniwersalny S³ownik Jêzyka Polskiego.
10 Tak: A. B r z o z o w s k i, [w:] K. P i e t r z y k o w s k i, KC. Komentarz. Art. 78, War-

szawa 1997, Nb 1, s. 215; A. O l e s z k o, Podpis w³asnorêczny jako element formalny aktu
notarialnego obejmuj¹cego czynnoœæ prawn¹, Rejent 2001, nr 9, s. 77.
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podmiotu, ich podpis powinien byæ identyczny z wzorem podpisu, nawet
je¿eli ten wzór by³ nieczytelny lub nie obejmowa³ pe³nego nazwiska.

Skoro podpis nie musi byæ czytelny, tym bardziej parafa – stanowi¹ca
skrót podpisu – nie musi byæ czytelna i zwykle obejmuje pewien znak
graficzny oparty na inicja³ach imienia i nazwiska osoby j¹ sk³adaj¹cej.
Wa¿ne jest, aby parafa by³a charakterystyczna dla osoby j¹ sk³adaj¹cej.

W³asnorêczne podpisanie aktu notarialnego i parafowanie jego arkuszy
oraz za³¹czników do aktu ma nie tylko znaczenie indywidualizacji osób
bior¹cych udzia³ w akcie, ale równie¿ œwiadczy o tym, ¿e osoby te
zapozna³y siê z jego treœci¹ i przyjmuj¹ j¹.

Prawo o notariacie, nak³adaj¹c w art. 93 obowi¹zek parafowania
wszystkich arkuszy, ustanawia surowsze wymogi ni¿ art. 78 k.c. sta-
nowi¹cy, ¿e do zachowania pisemnej formy czynnoœci prawnej wystarcza
z³o¿enie w³asnorêcznego podpisu na dokumencie obejmuj¹cym treœæ
oœwiadczenia woli. Na tym tle S. Rudnicki stwierdza, ¿e: „To¿samoœæ
(autonomicznoœæ) wszystkich czêœci dokumentu zabezpiecza siê przez
zszycie (po³¹czenie) i ponumerowanie arkuszy, zachowanie ci¹g³oœci tekstu
przy przenoszeniu na nastêpn¹ stronê lub w inny przyjêty sposób. Je¿eli
w treœci dokumentu znajduje siê odes³anie do innego dokumentu, ten inny
dokument powinien byæ z regu³y fizycznie, to znaczy w sposób trwa³y,
w ca³oœci lub – zale¿nie od okolicznoœci – w wypisie jako za³¹cznik,
stanowi¹cy integraln¹ czêœæ zasadniczego dokumentu11.

Od za³¹cznika do aktu notarialnego – stanowi¹cego jego integraln¹
czêœæ – nale¿y odró¿niæ do³¹czane do aktu dokumenty. Koniecznoœæ
do³¹czenia do orygina³u aktu tych¿e dokumentów mo¿e wynikaæ z prze-
pisów prawa b¹dŸ te¿ woli stron, jednak¿e nie stanowi¹ one w znaczeniu
œcis³ym za³¹cznika do aktu notarialnego jako jego integralnej czêœci,
parafowanego przez osoby podpisuj¹ce akt oraz przez notariusza.

Dokumenty przed³o¿one do aktu notariusz przechowuje wraz z ory-
gina³em aktu notarialnego, a stosownie do § 8 rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoœci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g
notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów s¹dom
rejonowym (Dz.U. Nr 33, poz. 147) orygina³y aktów notarialnych po

11 S. R u d n i c k i, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czêœæ ogólna,
Warszawa 1998, s. 200.
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up³ywie ka¿dego roku oprawia siê w porz¹dku chronologicznym w jeden
lub kilka tomów.

Przyk³adem dokumentu przedk³adanego do aktu notarialnego, lecz
niestanowi¹cego za³¹cznika do aktu notarialnego, mo¿e byæ lista obec-
noœci, gdy¿, jak stanowi art. 421 § 2 zd. 2 k.s.h., do protoko³u nale¿y
do³¹czyæ listê obecnoœci z podpisami uczestników walnego zgromadze-
nia. Nie przypadkowo ustawodawca u¿y³ zwrotu „do protoko³u nale¿y
do³¹czyæ” nie zaœ „do aktu notarialnego nale¿y do³¹czyæ”. Intencj¹ usta-
wodawcy nie by³o bowiem czynienie z listy obecnoœci za³¹cznika do aktu
notarialnego.

Listê obecnoœci z podpisami uczestników walnego zgromadzenia,
podpisan¹ przez przewodnicz¹cego zgromadzenia (art. 410 § 1 k.s.h.),
notariusz sporz¹dzaj¹cy protokó³ z obrad walnego zgromadzenia ma
obowi¹zek do³¹czyæ do orygina³u aktu notarialnego. Notariusz jednak
w ¿adnym wypadku nie podpisuje listy obecnoœci, a wydaj¹c wypis aktu
notarialnego, nie wydaje go wraz z list¹ obecnoœci. Na ¿¹danie upraw-
nionej strony mo¿e natomiast wydaæ – na podstawie art. 96 pkt 2 pr.
o not. – notarialnie poœwiadczon¹ za zgodnoœæ z okazanym dokumentem
kopiê, jest to ju¿ jednak ca³kowicie odrêbna czynnoœæ notarialna.

Na gruncie kodeksu spó³ek handlowych analogiczne rozwi¹zanie
przyjmowa³ przepis art. 412 § 2 (w brzmieniu sprzed nowelizacji wpro-
wadzonej ustaw¹ z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks
spó³ek handlowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2003 r. Nr
229, poz. 2276), stanowi¹c, ¿e pe³nomocnictwo powinno byæ udzielone
na piœmie pod rygorem niewa¿noœci i do³¹czone do protoko³u walnego
zgromadzenia. W ówczesnym stanie prawnym notariusze zabierali pe³-
nomocnictwa akcjonariuszy, jednak¿e w ¿adnym wypadku nie czynili
z nich za³¹czników do aktu notarialnego, nie parafowali ich ani te¿ nie
¿¹dali parafowania ich przez przewodnicz¹cego zgromadzenia.

Istnieje równie¿ pewna grupa dokumentów w praktyce notarialnej
przedk³adanych do aktu notarialnego i przechowywanych z jego orygi-
na³em, choæ obowi¹zek ten nie wynika bezpoœrednio z przepisu prawa.
Przyk³adem takich dokumentów s¹ miêdzy innymi odpisy ksi¹g wieczy-
stych czy zaœwiadczenia naczelnika urzêdu skarbowego wydawane w trybie
art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków
i darowizn.
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Powy¿sza praktyka bierze swe Ÿród³o w dyspozycji art. 92 § 1 pkt 5
pr. o not., który to przepis stanowi, ¿e akt notarialny powinien zawieraæ
oœwiadczenia stron, z powo³aniem siê w razie potrzeby na okazane przy
akcie dokumenty. Powo³anie okazanych przy akcie dokumentów mo¿e
zostaæ zrealizowane w trojaki sposób:

– poprzez uczynienie z dokumentu za³¹cznika do aktu,
– poprzez przytoczenie istotnej treœci dokumentu w treœci aktu no-

tarialnego,
– poprzez powo³anie siê na okreœlony dokument z dok³adnym jego

oznaczeniem12.
W piœmiennictwie prawniczym wyra¿ony zosta³ przez Stanis³awa

Kalusiñskiego pogl¹d, ¿e: „W aktach notarialnych niektórzy notariusze
opisuj¹c za³¹czniki pisz¹, ¿e za³¹czniki te s¹ integraln¹ czêœci¹ aktu. Za³¹cznik
jest integraln¹ czêœci¹ aktu w sensie fizycznym, poniewa¿ winien byæ
trwale z aktem z³¹czony. Natomiast treœæ za³¹cznika nie mo¿e byæ inte-
graln¹ czêœci¹ aktu notarialnego, poniewa¿ ta treœæ nie ma formy aktu
notarialnego. Nie jest dopuszczalne, aby treœæ aktu objêta by³a za³¹czni-
kami. Bez znaczenia jest równie¿ to, ¿e kopie za³¹czników do³¹czone s¹
do wypisu aktu notarialnego.”13

Pogl¹d wyra¿ony przez S. Kalusiñskiego (który niestety nie podpiera
swego wywodu treœci¹ jakiegokolwiek przepisu prawa, orzeczenia s¹du
czy te¿ stanowiska doktryny) uznaæ nale¿y za zupe³nie nietrafny.

Jak wynika z cytowanego wy¿ej wywodu, autor opiera zwi¹zek
za³¹cznika z aktem notarialnym jedynie na fakcie ich trwa³ego po³¹czenia
(poprzez fakt, ¿e zgodnie z dyspozycj¹ art. 93 pr. o not. oraz § 8 cytowanego
powy¿ej rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci orygina³y aktów no-
tarialnych po up³ywie ka¿dego roku oprawia siê w porz¹dku chronolo-
gicznym w jeden lub kilka tomów). W œwietle cytowanych przepisów
notariusz ma obowi¹zek trwale po³¹czyæ za³¹cznik z aktem, jak równie¿
same arkusze aktu notarialnego (je¿eli akt sporz¹dzony jest na dwóch lub
wiêcej arkuszach – co obecnie zdarza siê najczêœciej). Czy dokumenty

12 Tak R. G r e s z t a, A. O l e s z k o, Uchybienia formalne aktu notarialnego w œwietle
doœwiadczeñ nadzoru samorz¹du notarialneo, Rejent 2001, nr 5, s. 56.

13 S. K a l u s i ñ s k i, Prawo o notariacie – uwagi wizytatora, Nowy Przegl¹d Nota-
rialny1999, nr 1, s. 33.
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niez³¹czone trwale (za³¹cznik z orygina³em aktu, poszczególne arkusze
samego orygina³u aktu) nie maj¹ zatem mocy prawnej? Bezspornym jest,
¿e trwa³oœæ ich po³¹czenia czy jej brak nie wp³ywa w jakikolwiek sposób
na wa¿noœæ aktu notarialnego jako dokumentu urzêdowego. Niewyko-
nanie przez notariusza obowi¹zku wynikaj¹cego z § 8 cytowanego roz-
porz¹dzenia pozostaje bez znaczenia na dokonane przez niego czynnoœci
notarialne.

Jak wskazano powy¿ej, zarówno rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z 1933 r., ustawa – Prawo o notariacie z 1951 r., jak i ustawa
– Prawo o notariacie z 1989 r. zawiera³y bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce
przepisy nakazuj¹ce parafowanie za³¹czników przez osoby podpisuj¹ce
akt i notariusza. Fakt owego parafowania nadawa³ za³¹cznikom donios³oœæ
prawn¹ i czyni³ integraln¹ czêœci¹ aktu notarialnego.

S. Kalusiñski stwierdza, ¿e nie jest dopuszczalne, aby treœæ aktu objêta
by³a za³¹cznikami. Brak jakichkolwiek argumentów uzasadniaj¹cych ten
pogl¹d. Mo¿liwoœæ objêcia treœci aktu notarialnego za³¹cznikiem dopusz-
cza³a ju¿ przedwojenna praktyka notarialna. S. Szer w swoim komentarzu
do art. 84 rozporz. z 1933 r. stwierdza³, ¿e „oœwiadczenie stron mo¿e
byæ uzupe³nione za³¹czonemi do aktu dokumentami. Tak wiêc przy
umowach przedœlubnych, sprzeda¿ach ruchomoœci, dzier¿awach itp. spis
przedmiotów ruchomych mo¿e byæ umieszczony nie w treœci samego
aktu, lecz jako za³¹cznik do dokumentu. Musi byæ jednak podpisany przez
strony”14. Jak daleko id¹cy jest pogl¹d przedwojennego komentatora, skoro
dopuszcza nawet objêcie za³¹cznikiem opisu przedmiotu sprzeda¿y.
Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e S. Szer wskazuje na koniecznoœæ podpi-
sania za³¹cznika, czy raczej, jak wskazywa³ art. 84 § 2 ustawy z 1933 r.,
koniecznoœæ „podcyfrowania” za³¹cznika. Istota donios³oœci prawnej
za³¹cznika nie tkwi w tym, jak¹ treœæ on zawiera. Za³¹cznik mo¿e bowiem
uzupe³niaæ ka¿de z oœwiadczeñ stron, co wynika bezpoœrednio z art. 92
§ 1 pkt 5 pr. o not. Obecnie czêsto w tzw. umowach developerskich
standard wykoñczenia lokalu lub budynku obejmowany jest za³¹cznikiem
do aktu. Jest nim obejmowany równie¿ szczegó³owy harmonogram sp³aty

14 S. S z e r, Prawo o notariacie. Komentarz do czynnoœci notarialnych, Warszawa
1934, s. 59.
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zad³u¿enia, co do którego d³u¿nik poddaje siê egzekucji stosownie do art.
777 k.p.c.

Istota donios³oœci prawnej za³¹cznika tkwi bowiem nie w jego treœci,
ale w tym, ¿e akt notarialny wprost siê do niego odwo³uje oraz w tym,
¿e jest on parafowany przez strony i notariusza sporz¹dzaj¹cego akt.

Ponadto S. Kalusiñski wywodzi, ¿e treœæ za³¹cznika nie mo¿e byæ
integraln¹ czêœci¹ aktu notarialnego, poniewa¿ ta treœæ nie ma formy aktu
notarialnego. Zdanie to œwiadczy o nieprawid³owym rozumieniu pojêcia
„forma aktu notarialnego”.

Zachowanie formy aktu notarialnego polega na tym, ¿e notariusz
redaguje dokument zawieraj¹cy pewne obligatoryjne dane faktyczne,
wymienione w art. 92 § 1 pr. o not., a nastêpnie odczytuje go osobom
bior¹cym udzia³ w akcie i wraz z nimi podpisuje.

Akt notarialny w szczególnoœci musi zawieraæ:
1) dzieñ, miesi¹c i rok sporz¹dzenia aktu, a w razie potrzeby lub na

¿¹danie strony – godzinê i minutê rozpoczêcia i podpisania aktu,
2) miejsce sporz¹dzenia aktu,
3) imiê, nazwisko i siedzibê kancelarii notariusza,
4) imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób

fizycznych, nazwê i siedzibê osób prawnych lub innych podmiotów
bior¹cych udzia³ w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób
dzia³aj¹cych w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pe³nomoc-
ników, a tak¿e innych osób obecnych przy sporz¹dzaniu aktu,

5) stwierdzenie, ¿e akt zosta³ odczytany, przyjêty i podpisany,
6) podpisy osób bior¹cych udzia³ w akcie oraz osób obecnych przy

sporz¹dzaniu aktu,
7) podpis notariusza.
Jak ju¿ powy¿ej wskazano, notariusz, redaguj¹c akt notarialny, mo¿e

pisaæ go sam w³asnorêcznie, na maszynie lub na komputerze, mo¿e
dyktowaæ treœæ aktu pracownikowi pisz¹cemu odrêcznie, na maszynie
lub na komputerze. W uzasadnionych okolicznoœciach akt notarialny mo¿e
byæ sporz¹dzony czêœciowo odrêcznie, a czêœciowo na komputerze. Dla
formy aktu notarialnego bez znaczenia jest, jakimi œrodkami pos³uguje siê
notariusz przy redagowaniu aktu notarialnego.

W tym kontekœcie nie mo¿na mówiæ, „¿e treœæ nie ma formy aktu
notarialnego”. To dokument o okreœlonej treœci mo¿e nie mieæ formy aktu
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notarialnego poprzez niezachowanie powy¿szych wymogów formalnych.
Treœci¹ aktu notarialnego, prócz wy¿ej wymienionych danych obligato-
ryjnych, s¹ zawsze oœwiadczenia stron, z powo³aniem siê w razie po-
trzeby na okazane przy akcie dokumenty oraz stwierdzenia, na ¿¹danie
stron, faktów i istotnych okolicznoœci, które zasz³y przy spisywaniu aktu
(art. 92 § 1 pkt 5 i 6 pr. o not.).

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e zredagowany przez notariusza
dokument zawieraj¹cy obligatoryjne dane faktyczne wymienione w art. 92
§ 1 pr. o not, a nastêpnie odczytany osobom bior¹cym udzia³ w akcie,
podpisany przez te osoby oraz przez notariusza posiada formê aktu no-
tarialnego. Za³¹cznik do aktu notarialnego stanowi integraln¹ czêœæ aktu
notarialnego, a tym samym objêty jest form¹ aktu notarialnego, przy
zachowaniu dwóch podstawowych warunków:

– w treœci samego aktu notarialnego znajduje siê odwo³anie do za³¹cz-
nika,

– za³¹cznik zosta³ parafowany przez osoby podpisuj¹ce akt notarialny
i notariusza,

oraz warunku fakultatywnego, polegaj¹cego na tym, ¿e na ¿¹danie
powinien zostaæ odczytany.


