
Notarialny Rejestr Testamentów 
utworzony przez Krajową Radę Notarialną 

„N O R T” 
 (funkcjonuje od dnia 5 października 2011 roku) 

Podstawa prawna: 
- uchwała KRN z dnia 4 czerwca 2011, nr VII/46/2011, 

- zarządzenie nr 5/2011 Prezesa KRN z dnia 16 września 2011r. 
 
 

CEL WPROWADZENIA REJESTRU 
Celem wprowadzenia „NORT”  jest przede wszystkim zmniejszenie ryzyka, że 

sporządzane testamenty pozostaną albo nieznane dla spadkobierców, zapisobierców 
zwykłych i windykacyjnych albo też zostaną ujawnione z opóźnieniem. Zarówno 
pierwsza jak i druga z przedstawionych sytuacji niesie za sobą poważne szkody zarówno 
dla osób bezpośrednio zainteresowanych wynikiem postępowania spadkowego, jak też 
dla pewności obrotu prawnego. Dodatkową zaletą rejestru jest ułatwienie ujawnienia 
wszystkich testamentów testatora (osoby sporządzającej testament) po jego śmierci, za 
pomocą jednej tylko czynności dokonanej w kancelarii notarialnej – bez potrzeb 
długotrwałych i czasochłonnych poszukiwań. Z łatwością będzie też można ustalić 
chronologię sporządzanych testamentów, o ile tylko nie będą to testamenty własnoręczne, 
deponowane w zamkniętych kopertach.  
 
 

JAKI TESTAMENT MOŻNA WPISAĆ DO „NORT”? 
Przedmiotem zarejestrowania w NORT mogą być testamenty w formie aktu 

notarialnego, a także testamenty własnoręczne, jeśli zostały złożone w depozyt u 
notariusza. Do NORT można także wpisać testamenty sporządzone przed dniem 5 
października 2011 roku – należy udać się do notariusza z wypisem testamentu 
notarialnego w celu okazania go (lub własnoręcznym w celu zdeponowania). Ważne jest 
przy tym, że testator nie musi być obywatelem polskim ani mieć miejsca zamieszkania w 
Polsce. 
[podstawa- § 1 ust. 2 uchwały KRN; § 7 pkt 3 i 4 zarządzenia Prezesa KRN] 
 
 

DOKONANIE I ZAWARTOŚĆ WPISU DO „NORT” 
Wpisu dokonuje notariusz na podstawie wniosku testatora złożonego w treści 

testamentu notarialnego albo w osobnym protokole notarialnym, jeśli jest to testament 
własnoręczny lub testament notarialny sporządzony przed dniem 5 października 2011 
roku. W przypadku sporządzania testamentu notarialnego notariusz ma obowiązek 
poinformować o takiej możliwości. Po sporządzeniu testamentu albo protokołu, jeżeli 
testator złożył stosowny wniosek, notariusz niezwłocznie rejestruje testament w NORT. 

Rejestr zawiera następujące informacje: numer wpisu; datę wpisu; datę i miejsce 
sporządzenia testamentu; imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza (lub jego 
zastępcy) sporządzającego testament lub protokół; imiona, nazwisko, imiona rodziców 
oraz datę i miejsce urodzenia testatora; numer PESEL testatora. Wpis pozostaje niejawny 
za życia testatora (nie dotyczy to uzyskiwania informacji przez samego testatora). 
[podstawa- § 2, 3, 7, 9, 10, 13 uchwały KRN] 



 
 
 

DOSTĘP DO INFORMACJI W „NORT” 
Rejestr nie jest udostępniany publicznie. Uzyskać informację z NORT o istnieniu 

zarejestrowanych testamentów testatora albo o ich braku uzyskać można wyłącznie w 
kancelarii notarialnej. W tym celu należy złożyć wniosek o udzielenie informacji z NORT 
na stosownym formularzu. Taki wniosek złożyć mogą:  

- sam testator,  
- każda osoba po okazaniu notariuszowi odpisu aktu zgonu testatora lub innego 

dokumentu stwierdzającego jego zgon. 
Z przebiegu czynności dokonanych w związku z poszukiwaniem w NORT 

informacji notariusz sporządza stosowny protokół, do którego dołącza wydruk wpisów 
odnalezionych w rejestrze. Osoba wnioskująca o informację nie musi być obecna przy 
poszukiwaniu informacji i sporządzaniu ww. protokołu. Notariusz poszukuje informacji 
w NORT tylko na podstawie wniosku i wyłączone jest jego działanie w tym zakresie z 
urzędu.  
[podstawa- § 4, 11, 12 ust. 2, § 13 uchwały KRN; § 7 pkt 9, 12 i 16 zarządzenia Prezesa KRN] 
 
 

WYKREŚLENIE / SPROSTOWANIE WPISU DO „NORT” 
Wykreślenie wpisu do NORT następuje na każdy wniosek testatora złożony na 

stosownym formularzu, z urzędu – po zwróceniu zdeponowanego testamentu 
własnoręcznego testatorowi, a także może zostać wykreślony po upływie 100 lat od daty 
jego rejestracji. 

Sprostowanie wpisu do NORT następuje na uzasadniony wniosek testatora złożony 
na stosownym formularzu albo z urzędu, w przypadku wystąpienia oczywistej omyłki 
pisarskiej lub niezgodności wpisu w rejestrze z prawidłowo sporządzonym aktem 
notarialnym (testamentem lub protokołem). 
[podstawa- § 14 uchwały KRN; § 7 pkt 5 i 6 zarządzenia Prezesa KRN] 
 
 

FORMULARZE  
 Stosowne formularze dostępne są na witrynie internetowej www.notariusz-
wysocki.pl oraz w siedzibie kancelarii notarialnej w Rumi przy ulicy Dąbrowskiego 115. 
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