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Szanowny Pan 
Stanisław T R O C I U K 
Zastępca 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 8 maja 2019 roku (IV.7000.301.2017.AK), 
raz jeszcze zapew niam, że samorząd notarialny podziela Pańską opinię o konieczności 
ochrony osób starszych, cierpiących na demencję lub otępienie starcze, przed próbami 
wykorzystania ich stanu dla osiągnięcia ich kosztem korzyści majątkowych. 

Podzielam także przedstawioną przez Pana w piśmie z dnia 21 grudnia 2018 roku 
analizę przepisów ustawy - Prawo o notariacie dotyczących obowiązków^ notariusza 
w zakresie należytego zabezpieczania praw i słusznych interesów stron w tym 
kontekście. 

Działania postulowane przez Pana w piśmie z dnia 21 grudnia 2018 roku, takie 
jak ustalenie standardów postępowania z osobami starszymi, przeprowadzenie szkoleń 
dla notariusz>' cz> dokonanie rewizji Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza są 
podejmowane przez organa samorządu notarialnego, w takim zakresie w jakim organa 
te mają stosowne kompetencje. Poszczególne izby notarialne organizują szkolenia dla 
sw oich członków, w któr>'ch tematyka la jest podejmowana. Dla proponow anego przez 
Pana ustalenia standardów postępowania z osobami starszymi nie znajdujemy podstawy 
prawnej dla takiego działania. Natomiast rewizja Kodeksu Etyki Zawodowej 
Notariusza, w naszym przekonaniu, nie jest konieczna. Dot>xhczasowa regulacja 
zawarta w tym Kodeksie jest wystarczająca i niedopełnienie obowiązków notariusza w 
omawianym zakresie stanowi delikt dyscyplinarny. 

Mając na uwadze inne podejmowany przez nas działania informujemy, że 
omawiana problematyka będzie jednym z tematów tegorocznego Dnia Otwartego 
Notariatu organizowanego przez samorząd notarialny w dniu 30 listopada 2019 roku. 
Będzie to doskonała okazja do przedstawienia opinii publicznej oraz samym 



notariuszom, niebezpieczeństw, które wiążą się z udziałem osób, wymagających 
szczególnej ochrony w obrocie prawnym. 

Celem właściwej komunikacji przedstawimy naszą korespondencję Fundacji na 
Rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, z nadzieją że Fundacja podejmie stosowne 
inicjatywy w tym względzie. 
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