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Kwalifikacje zawodowe notariuszy w II Rzeczypospolitej.
Problemy teorii i praktyki

I. Wstêp. Problem kwalifikacji wymaganych do objêcia stanowiska
notariusza stanowi³ w Polsce w okresie miêdzywojennym przedmiot zain-
teresowania nie tylko �rodowiska notarialnego. Z uwagi na znaczenie za-
gadnienia po�wiêcano mu wiele uwagi przy okazji organizowanych zjaz-
dów notariuszy, w publikacjach w czasopismach prawniczych, odnoszono
siê do niego z du¿¹ wnikliwo�ci¹ tak¿e we wszystkich projektach ustawy
notarialnej. Obok zagadnieñ zwi¹zanych z postulowan¹, konieczn¹ unifi-
kacj¹ zasad i wymogów kwalifikacyjnych w skali kraju, wiele miejsca
po�wiêcano tak¿e problemomurzêduj¹cych na podstawie odziedziczonego
ustawodawstwa notariuszy, nie posiadaj¹cych odpowiednich kwalifikacji.
Wdyskusji poruszanowywo³uj¹ce niekiedywzburzenie �rodowiska zagad-
nienia nominacji na notariuszy osób wykonuj¹cych inne zawody prawni-
cze, zw³aszcza sêdziów i prokuratorów. Zastanawiano siê nad mo¿liwo-
�ciami i potrzeb¹ ewentualnego zrównaniawymogówkwalifikacyjnychdla
notariuszy, adwokatów oraz sêdziów.
Nad dyskusj¹ o konieczno�ci wprowadzenia wysokich, jednolitych w

skali kraju wymogów kwalifikacji prawniczych teoretycznych i praktycz-
nych ci¹¿y³a jednak w ca³ym okresie dwudziestolecia miêdzywojennego
skomplikowana sytuacja faktyczna i prawna, odziedziczona po okresie
zaborów. Pe³nej realizacji postulatów �rodowiska notariuszy polskich nie
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sprzyja³y tak¿e nominacje dokonywane z pominiêciem obowi¹zuj¹cych w
poszczególnych dzielnicach kraju zasad.
Prawo o notariacie, unifikuj¹c obowi¹zuj¹ce dotychczas systemy orga-

nizacji i dzia³ania notariatu w II Rzeczypospolitej, wprowadzi³o jednolite
wymogi kwalifikacyjne dla ubiegaj¹cych siê o funkcjê notariusza. Jedno-
cze�nie jednak pozostawiono mo¿liwo�æ mianowania osób nie spe³niaj¹-
cych tych wymogów.W okresie przej�ciowym przyznano tak¿e prawo do
zastêpowania notariuszy osobom bez odpowiednich kwalifikacji zawodo-
wych.Wszystko to niew¹tpliwie utrudnia³o szybkie wej�cie w ¿ycie odpo-
wiednich, sta³ych przepisów rozporz¹dzenia z 1933 r. zawieraj¹cego prawo
o notariacie.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia obo-

wi¹zuj¹cego w okresie do unifikacji prawa o notariacie ustawodawstwa w
aspekcie zawodowychwymogówkwalifikacyjnych, prezentacja pogl¹dów
�rodowiska notarialnego dotycz¹cych tego zagadnienia, a tak¿e omówienie
odno�nych zasad prawa o notariacie z 1933 r., z uwzglêdnieniem stanu
faktycznego i analiz¹ rzeczywistych kwalifikacji urzêduj¹cych w II Rze-
czypospolitej notariuszy. Dla pe³nego obrazu za konieczne uznano posze-
rzenie analizy tak¿e o liczn¹ grupê pracowników kancelarii (czêsto nie-
prawników), uprawnionychdo zastêpowania notariuszyna terenie dawnych
zaborów rosyjskiego i pruskiego. Pominiête zosta³y natomiast inne, wyni-
kaj¹ce z prawa o notariacie wymogi kwalifikacyjne dotycz¹ce obywatel-
stwa, wieku, znajomo�ci jêzyka polskiego i nieskazitelno�ci charakteru,
jako zas³uguj¹ce na odrêbn¹, wnikliw¹ analizê1.

II. Systemy pozaborcze. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci,
w poszczególnych dzielnicach kraju utrzymano odziedziczone po zabor-
cach systemy organizacji i dzia³ania notariatu2. W sposób zró¿nicowany
okre�la³y onewymogi stawiane osobom ubiegaj¹cym siê o stanowisko no-

1 W dyskusji o wymogach kwalifikacyjnych zastanawiano siê tak¿e nad kryterium p³ci
notariusza � m.in. w opiniach notariuszy Krakowskiej Izby Notarialnej z lat 1920-1930
pojawia³y siê propozycje takich sformu³owañ przysz³ego prawa o notariacie, by o funkcjê
mog³y ubiegaæ siê tak¿e kobiety, Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ II, sygn.
R.Not.29.

2 Charakterystyka odziedziczonego ustawodawstwa notarialnegownowszej literaturze:
m.in. A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze 1999, s. 36-38; D.M a l e c,
Podstawowe zasady ustroju polskiego notariatu w �wietle projektów i opinii z lat 1918-
1933, Czasopismo Prawno-Historyczne 2000, t. LII, z. 1-2, s. 128-131.
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tariusza, ¿¹daj¹cwy¿szegowykszta³cenia prawniczego jedynie na terenach
dawnych zaborów: pruskiego i austriackiego.
Na ziemiach dawnego zaboru pruskiego � wobec braku odrêbnej usta-

wy notarialnej � ustrój notariatu opiera³ siê na przepisach ustawy pruskiej
o sprawach s¹downictwa niespornego z dnia 21 wrze�nia 1899 r.3 oraz
ustawyRzeszyo sprawach s¹downictwaniespornegozdnia17maja1898 r.4
Zawodowewymogikwalifikacyjneokre�lonezosta³ywnichwysoko.Zgodnie
z art. 77 pruskiej ustawy, notariuszem móg³ byæ mianowany ten, kto po-
siada³ kwalifikacjewymagane dopiastowania urzêdu sêdziowskiego.Takie
same zasady obowi¹zywa³y w stosunku do adwokatów. Notariuszy mia-
nowano przy tym na czas okre�lony lub do¿ywotnio; notariat mo¿na by³o
tak¿e ³¹czyæ z adwokatur¹, co w praktyce czêsto mia³o miejsce. Np. w
1927 r. na 210 adwokatów w okrêgu S¹du Apelacyjnego w Poznaniu a¿
92 by³o notariuszami, w tym 3 do¿ywotnio; w okrêgu S¹du Apelacyjnego
wToruniu na 91 adwokatów ok. 30 by³o jednocze�nie notariuszami, w tym
12 do¿ywotnio; w okrêgu S¹du Apelacyjnego w Katowicach na 75 adwo-
katów 36 by³o notariuszami, w tym 4 do¿ywotnio5. W planowanej w tym
samym roku nowelizacji przepisów o notariacie proponowano, by notariu-
szem w województwach poznañskim, pomorskim i górno�l¹skiej czê�ci
województwa �l¹skiegomóg³ byæmianowany ten, kto uzyska³ warunki do
wykonywania zawodu adwokackiego, jednak adwokat móg³by uzyskaæ
nominacjê dopieropo zrzeczeniu siêwykonywania zawoduadwokackiego6.
Rosyjska ustawa notarialna, obowi¹zuj¹ca na terenie dawnego zaboru

rosyjskiego od 1876 r.7, nie ¿¹da³a bezwzglêdnie od kandydatów na sta-

3 Dziennik Ustaw Pruskich 1899, s. 249.
4 Dziennik Ustaw Rzeszy 1898, s. 339.
5 M. K o s z e w s k i, Wspó³czesny stan adwokatury w zachodniej dzielnicy Polski,

Palestra 1927, nr 4, s. 111.
6 Tylko w okresie przej�ciowym dopuszczalne mia³o byæ ³¹czenie obu zawodów w

miejscowo�ciach nie bêd¹cych siedzibami s¹dów okrêgowych, Projekt rozporz¹dzenia
Prezydenta RP w przedmiocie czê�ciowej zmiany przepisów o notariacie na Ziemiach
Zachodnich, CzasopismoAdwokatówPolskich. Dzia³WojewództwZachodnich 1927, nr 6,
s. 73-74.

7 Przepisy tymczasowe o urz¹dzeniu s¹downictwa z dnia 18 lipca 1917 r. (Dziennik
Urzêdowy Departamentu Sprawiedliwo�ci Tymczasowej Rady Stanu 1917, nr 1, poz.1)
nakazywa³y notariuszom urzêdowanie wed³ug dotychczasowych zasad, nie zmieni³ tego
równie¿ dekret Rady Regencyjnej z dnia 3 lipca 1918 r. w przedmiocie przepisów tymcza-
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nowiskonotariuszawy¿szegowykszta³ceniaprawniczego, ograniczaj¹cwy-
magane kwalifikacje zawodowe do obowi¹zku zdania egzaminu notarial-
nego przed komisj¹ sk³adaj¹c¹ siê z prezesa s¹du okrêgowego, prokuratora
oraz notariusza hipotecznego8.Okólnikamiministerialnymi,wydanymi ju¿
przez w³adze Drugiej Rzeczypospolitej, wzywano do przedstawiania do
mianowania dyplomowanych prawników, a jedynie w ich braku � osoby
bez wykszta³cenia prawniczego, posiadaj¹ce przygotowanie teoretyczne,
d³ugoletni¹ praktykê, zas³ugi dla s¹downictwa oraz potwierdzone powa¿-
nymi referencjami kwalifikacje moralne9. W kancelariach notarialnych na
tych terenach zatrudniano wielu pracowników nie posiadaj¹cych niekiedy
nawet �redniegowykszta³cenia, a którzy dziêki kilkuletniej praktyce zawo-
dowej (z regu³y 4-6 lat) zyskiwali uprawnienia tzw. pierwszych pomocni-
ków i zastêpowali notariuszyw ich czynno�ciach10. Jak niekiedy twierdzo-
no,wobecstosunkowowysokichuposa¿eñniezawszebylionizainteresowani
w podnoszeniu swych kwalifikacji i staraniach o nominacje notarialne11.
Czêsto zastêpcy notarialni na tych terenach posiadali w³asn¹, wiern¹ klien-
telê, która przenosi³a siê za nimi do innych kancelarii, w których bywali
zatrudniani12.
Zjawiskiem sta³ymw dawnej Kongresówce by³omianowanie zas³u¿o-

nych sêdziów i prokuratorów przed przej�ciem na emeryturê, podobnie
wysokich urzêdników pañstwowych. Zdarza³y siê nominacje szeroko ko-

sowych o notariacie (Dziennik PrawKrólestwaPolskiego nr 7, poz. 16), likwiduj¹cy formal-
nie dawn¹ nazwê rejent i wprowadzaj¹cy jednolicie termin notariusz.

8 Art. 5 rosyjskiej ustawy notarialnej z 1866 r., obowi¹zuj¹cej na terenie d. Królestwa
Polskiego od 1876 r., w którym zast¹pi³a francusk¹ ustawê notarialn¹, wprowadzon¹ w
czasach Ksiêstwa Warszawskiego w 1808 r.

9 S³u¿yæ tomia³o podniesieniu notariatu �dowysoko�ci, na jakiej staæ powinien zgodnie
z dawnymi tradycjami polskimi�,OkólnikMinistra Sprawiedliwo�ci nr 124 z dnia 2 grudnia
1918 r., Dziennik Urzêdowy Ministerstwa Sprawiedliwo�ci 1918, nr 13, poz. 11.

10 Z.S., G³osy zastêpców w sprawie art.132 projektu ustawy notarialnej, Notariat-
Hipoteka 1932, nr 30, s. 7; T.Wo j c i e c h o w s k i, Jak powsta³ zawód pomocnika rejenta,
Notariat-Hipoteka 1933, nr 17, s. 3.

11 J.M., Praktyka zastêpuje dyplom. Wywiad z nestorem rejentów warszawskich p.
Szymonem Landau, Notariat-Hipoteka 1933, nr 18, s. 5.

12 S. B r e y e r, Z dziejów notariatu w okresie miêdzywojennym, Zeszyty Problemowo-
Analityczne 1972, nr 23, s. 67-68.
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mentowane i krytykowane jako przypadkowe � np. mianowanie w 1918 r.
wybitnego poety Boles³awa Le�miana13.
Na terenach dawnego zaboru austriackiego, zgodnie z utrzyman¹ w

mocy ustaw¹ z dnia 25 lipca 1871 r., do nominacji konieczne by³o oprócz
ukoñczenia studiówprawniczych odbycie aplikacji (praktyki) notarialnej14.
Odbywano j¹ w kancelariach notarialnych. Za tzw. kandydatów notarial-
nych uwa¿ano jednak tylko tych kszta³c¹cych siê pod kierunkiem notariu-
sza pomocników, którzywpisani zostali na odpowiedni¹ listê kandydatów,
prowadzon¹ przez izby notarialne. Na terenie Galicji dzia³a³y do chwili
unifikacji prawa o notariacie izby notarialne we Lwowie, Krakowie oraz
Przemy�lu15.Na listê kandydatównotarialnychmóg³ byæwpisany tylko ten,
kto po ukoñczeniu studiów prawniczych zda³ dwa teoretyczne egzaminy
pañstwowe,w tymegzamin sêdziowski, lub ten, kto poukoñczeniu studiów
uzyska³ stopieñ doktora prawa. Praktyki notarialnej nie mo¿na by³o ³¹czyæ
z praktyk¹ adwokack¹ ani s¹dow¹, kandydatowi nie wolno by³o tak¿e
pozostawaæ w s³u¿bie rz¹dowej lub prywatnej (§ 118).
Sytuacja kandydatów notarialnych w Ma³opolsce by³a bardzo trudna.

�redni okres oczekiwania na nominacjê wynosi³ ponad 10, a w pojedyn-
czych wypadkach nawet kilkadziesi¹t lat16. Jednocze�nie nie by³o zasad

13 Tam¿e; o karierze notarialnej B. Le�miana zob. tak¿e: L.R., Najlepszy poeta w�ród
rejentów, najlepszy rejent w�ród poetów, Rejent 1996, nr 7-8, s. 221-224 oraz M. S a w -
c z u k,Wielki poeta notariuszem w Hrubieszowie i Zamo�ciu (Boles³aw Le�mian), Rejent
2000, nr 4, s. 163-172.

14 Dziennik Ustaw Pañstwa dla Królestw i Krajów w Radzie Pañstwa Reprezentowa-
nych (dalej: Dz.U. P.) 1871, poz. 75; obszerny komentarz do ustawy S.M u c z k o w s k i,
Austryacka ustawa notarialna z dnia 25 lipca 1871 r., historycznie i porównawczo obja-
�niona, Kraków 1887.

15 Do koñca 1917 r. istnia³a tak¿e Izba Notarialna w Tarnowie, zakres jej czynno�ci
przekazany zosta³ nastêpnie Izbie Krakowskiej, Pismo Prezydium c.k. S¹du Krajowego
Wy¿szego w Krakowie, Praes. 4884/23N/18,Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³
II (dalej: APII), sygn. R.Not.51.

16 Np. wed³ug listy kandydatów notarialnych okrêgu Izby Notarialnej w Krakowie w
1922 r. na 71 kandydatów a¿ 37 rozpoczê³o praktykê przed 1918 r., 24 przed 1914 r., a 1
w 1885 r.; na 77 kandydatów okrêgu Izby Notarialnej we Lwowie 51 rozpoczê³o praktykê
przed 1918 r., 40 przed 1914 r., 2 przed 1900 r.; podobniewygl¹da³a sytuacjawPrzemyskiej
IzbieNotarialnej: na 35 kandydatów20 rozpoczê³o praktykê przed 1918 r., 16 przed 1914 r.,
a najstarszy sta¿em jeszcze w 1902 r., PN 1922, nr 1, s. 74-83; w 1932 r. spo�ród 44
przemyskich kandydatów 18wykazywa³o ponaddziesiêcioletni¹ praktykê (w tym 3 ponad-
dwudziestoletni¹), PN 1932, nr 3, s. 399; w Izbie Krakowskiej w 1933 r. na 87 kandydatów
30 praktykowa³o co najmniej 10 lat (w tym 2 oko³o 20 lat), PN 1933, nr 1, s. 76-79.
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w sposób jednoznaczny okre�laj¹cych kolejno�æ i starszeñstwo przy nomi-
nacji. By³o to szczególnie widoczne przy obsadzaniu stanowisk osobami
przechodz¹cymi ze s³u¿by sêdziowskiej czy prokuratorskiej, wyprzedzaj¹-
cymi czêsto oczekuj¹cych od wielu lat kandydatów. Zjawisko to uleg³o
nasileniuwodniesieniu do bardziej dochodowych kancelarii, zw³aszcza po
1927 r.17 Izby notarialne stara³y siê uzdrowiæ nieco sytuacjê,wprowadzaj¹c
np. ograniczenia przy zaliczaniu praktyki prawniczej kandydatomprzycho-
dz¹cym z innych zawodów18 b¹d� zobowi¹zuj¹c siê do zg³aszania spo�ród
osób ubiegaj¹cych siê o opró¿nione stanowisko tylko najstarszych sta¿em
kandydatównotarialnych19. Stowarzyszenia kandydatównotarialnych ape-
lowa³y o nowelizacjê obowi¹zuj¹cego prawa w kierunku obrony przed
�inwazj¹ jednostek z innych zawodów�, dzia³aj¹c¹ �demoralizuj¹co, znie-
chêcaj¹co i odstraszaj¹co� na tych, którzy �po skoñczeniu studiów uniwer-
syteckich wstêpuj¹ na praktykê notarialn¹�20. Podobnie uzasadniono opra-
cowanywKrakowskiej IzbieNotarialnejwniosekustawodawczywsprawie
aplikantów i kandydatów notarialnych21. Dla uzdrowienia sytuacji propo-
nowano tak¿e, bywobec du¿ego bezrobociaw�ród kandydatów notariusze
nie zatrudniali w swych kancelariach osób z innych zawodów22.
Innym problemem zwi¹zanym po�rednio z zagadnieniem kwalifikacji

by³a wystêpuj¹ca (zw³aszcza na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego) �
mimo braku podstaw prawnych � praktyka delegowania do czasowego
pe³nienia obowi¹zków notariusza urzêduj¹cych sêdziów i prokuratorów23.

17 S. B r e y e r, op. cit., s. 70.
18 Izba Notarialna we Lwowie zdecydowa³a o zaliczaniu tylko 2/3 praktyki innego

zawodu, nie wiêcej jednak ni¿ 7 lat, zobowi¹zuj¹c notariuszy do przyjmowania jedynie
kandydatów, którzywyra¿¹ pisemn¹ zgodê na takie zasady zaliczania poprzedniej praktyki,
Uchwa³a Kolegium Notarialnego we Lwowie z dnia 15 maja 1921 r., Przegl¹d Notarialny
(dalej: PN) 1922, nr 1, s. 50.

19 Uchwa³a Kolegium Notarialnego Krakowskiej Izby Notarialnej z dnia 8 czerwca
1930 r., PN 1930, nr 2, s. 207; w podobnym duchu � wcze�niejszy memoria³ Izby Notarial-
nej we Lwowie z 1928 r., Opinia lwowskiej Izby notarialnej o projekcie nowej ustawy
notarialnej, PN 1932, nr 1, s. 11.

20 Odezwa Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie, PN 1922, nr 1, s.
83-85.

21 Wniosek ustawodawczy w sprawie list aplikantów i kandydatów notarialnych z
1922 r., Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ II, sygn. R.Not.28.

22 O kandydatów notarialnych, PN 1932, nr 1, s. 90.
23 Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Sêdziów i

Prokuratorów RP, Gazeta S¹dowaWarszawska 1930, nr 11, s. 24; W.M i s z e w s k i, De-
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Ministerstwo Sprawiedliwo�ci traktowa³o takie delegacje jako sposób na
poprawê sytuacji materialnej w s¹downictwie, choæ sami s¹downicy i pro-
kuratorzy uznawali je za wysoce szkodliwe dla powagi ich urzêdów24.
�rodowisko notarialne bulwersowa³y tak¿emianowania osób nie posia-

daj¹cych wymaganych dzielnicowymi przepisami kwalifikacji. W 1932 r.
wKrakowie, po �mierci wieloletniego prezesa Krakowskiej IzbyNotarial-
nej T. Starzewskiego, rozpêta³a siê prawdziwa burza wobec pog³osek o
zamierzanymobsadzeniuwakuj¹cego stanowiskaosob¹nie spe³niaj¹c¹wy-
mogówokre�lonychwewci¹¿ obowi¹zuj¹cej austriackiej ustawie notarial-
nej z 1871 r.25 Sprawadotyczy³a J.Dunikowskiego, emerytowanego sêdzie-
go Najwy¿szego Trybuna³u Administracyjnego w Warszawie26. Ju¿ po
przej�ciu na emeryturê przyst¹pi³ on z pozytywnym skutkiemdo egzaminu
notarialnego wWarszawie, a zatem zgodnie z rosyjsk¹ ustaw¹ notarialn¹.
�rodowisko notarialne w Ma³opolsce uzna³o to za niewystarczaj¹ce do
objêcia stanowiska wKrakowie, zw³aszcza ¿e na konkurs rozpisany przez
izbê zg³osi³o siê ponad trzydziestu kandydatów spe³niaj¹cych odpowiednie
wymogi27. Mimo to minister sprawiedliwo�ci zwolni³ J. Dunikowskiego z
obowi¹zku odbycia aplikacji notarialnej i mianowa³ go notariuszem w
Krakowie28. Nominacje �emerytów s¹dowych� poza kolejno�ci¹ starszeñ-
stwa oczekuj¹cych kandydatów notarialnych stanowi³y tak¿e na terenie
dawnego zaboru austriackiego du¿y problem29.

legowanie sêdziego do pe³nienia czynno�ci notariusza, Gazeta S¹dowaWarszawska 1931,
nr 43; z³o�liwie osoby takie nazywano �pe-o-wiakami�, Sprawozdanie z obrad Walnego
Zgromadzenie Zrzeszenia Sêdziów i Prokuratorów, Notariat-Hipoteka 1932, nr 11, s. 9.

24 Sprawozdanie z obrad Walnego Zgromadzenie Zrzeszenia Sêdziów i Prokuratorów,
Notariat-Hipoteka 1932, nr 11, s. 9.

25 Czas 1932, nr 45; Notariat-Hipoteka 1932, nr 7, s. 14.
26 J. Dunikowski, absolwentUniwersytetu JanaKazimierzaweLwowie,w latach 1902-

1918 w pañstwowej s³u¿bie austriackiej, 1918-1922 naczelnik wydzia³u i podsekretarz sta-
nuwMinisterstwie SprawWewnêtrznych,mianowany przezNaczelnika Pañstwa do pierw-
szego sk³adu NTA20 pa�dziernika 1922 r.; D.M a l e c, Pierwsze nominacje sêdziowskie w
Najwy¿szym Trybunale Administracyjnym, [w:] Studia z dziejów pañstwa i prawa polskie-
go, t. V, £ód�-Kraków 2000, s. 226-227.

27 Czas 1932, nr 45.
28 Z Izby notarialnej w Krakowie, PN 1932, nr 2, s. 290.
29 I.F., Kilka cierpkich s³ów o po³o¿eniu notariatu w Ma³opolsce, Notariat-Hipoteka

1933, nr 16, s. 11-12.
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III. Kwalifikacje prawnicze w projektach ustawy notarialnej. W
chronologicznie najwcze�niejszym projekcie ustawy notarialnej z 1917 r.,
autorstwa J. �wiatope³ka-Zawadzkiego, proponowano, by notariusz posia-
da³ wykszta³cenie prawnicze, trzyletni¹ praktykê w kancelarii oraz zdany
egzamin notarialny30. Jednak w razie braku odpowiednio wykwalifikowa-
nych osób, nominacjê mog³aby otrzymaæ nawet osoba o zaledwie �rednim
wykszta³ceniu, o ile odby³a d³u¿sz¹, sze�cioletni¹ praktykê prawnicz¹ (§
8). W kolejnym, opracowanymw tym samym roku przez S. Landaua pro-
jekcie tak¿e dopuszczano mo¿liwo�æ mianowania osób nie posiadaj¹cych
wy¿szegowykszta³cenia prawniczego, o ilemog³ywykazaæ siê odpowied-
nio d³ug¹ praktyk¹ prawnicz¹ i zdanym egzaminem notarialnym31.
Po odzyskaniu niepodleg³o�ci dominowaæ zaczê³y opinie, i¿ dla podnie-

sienia poziomu fachowego i moralnego notariatu polskiego konieczne jest
wprowadzenie wysokichwymogów formalnychw zakresie wykszta³cenia
prawniczego, uzupe³nionego odpowiednio d³ug¹ praktyk¹ � aplikacj¹ no-
tarialn¹. Pocz¹tkowo do�æ licznie wyra¿ano tak¿e opinie o konieczno�ci
u³atwienia przechodzenia do notariatu z innych zawodów prawniczych, po
odbyciu wszak¿e ustawowo okre�lonej praktyki �ci�le notarialnej32.
W referacie wyg³oszonym podczas I Zjazdu polskich notariuszy w

Krakowie w 1922 r. przez S. Górê, autora projektu ustawy notarialnej,
przygotowanego z inicjatywy Krakowskiej Izby Notarialnej, zapropono-
wano a¿ siedmioletni okres praktyki notarialnej33. Obejmowaæ mia³a ona
dwuletni¹ praktykê s¹dow¹, dwuletni¹ notarialn¹ oraz roczn¹ praktykê w
adwokaturze, notariacie, s¹dzie, prokuraturze, s¹dzie wojskowym lub in-
nym organie pañstwowym, na stanowiskuwymagaj¹cym studiów prawni-

30 J. � w i a t o p e ³ k - Z a w a d z k i, Projekt ustawy notarialnej, Warszawa 1917, § 1,
7, 9; analiza projektów ustawy m.in. T. G r a j n e r, Wp³yw projektów ustawy notarialnej
powsta³ych w Drugiej Rzeczypospolitej na ostateczny kszta³t prawa o notariacie z 1933 r.,
Rejent 1999, nr 6-7, s. 192-202.

31 S. L a n d a u, Projekt ustawy notaryatu, Warszawa 1917, § 6, 7.
32 M.in. maszynopis Kwestionariusza w przedmiocie zasad, które maj¹ byæ przyjête w

kodyfikacji nowej ustawy notarialnej dla Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanego przez
Krakowsk¹ Izbê Notarialn¹, Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ II, sygn. R.Not
29.

33 Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN 1922, nr 3-
4, s. 18-19.
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czych34. Przed nominacj¹ koniecznymia³ byæ co najmniej dwuletniwpis na
listê zastêpców (substytutów) notarialnych. W braku kandydatów spe³nia-
j¹cychwymienionewymogi,minister sprawiedliwo�cimia³ uzyskaæupraw-
nienie do zwalniania � na wniosek samorz¹du notarialnego � z obowi¹zku
spe³nienia dwóch ostatnich wymogów. Dla u³atwienia ewentualnego prze-
chodzenia z innych (lub do innych) zawodów prawniczych zrezygnowano
z odrêbnego egzaminu notarialnego na rzecz egzaminu sêdziowskiego.
Uczestnicy zjazdu opowiedzieli siê tak¿e za jednolitym egzaminem zawo-
dowym prawniczym (sêdziowskim), uznali jednak za wystarczaj¹c¹ czte-
roletni¹ aplikacjê, obejmuj¹c¹ co najmniej dwuletni okres zastêpstwa35.
Na kolejnym zje�dzie notariuszy, który odby³ siê w 1923 r. wWarsza-

wie, podczas dyskusji nad kwestionariuszem zasad przysz³ej ustawy nota-
rialnej, opracowanym przez Komisjê Kodyfikacyjn¹, opowiedziano siê
zgodnie za wymogiem wy¿szego wykszta³cenia, jednak z mo¿liwo�ci¹
mianowaniawokresie przej�ciowymna terenie dawnego zaboru rosyjskie-
go osóbwymogu tego nie spe³niaj¹cych36. Aplikacjamia³a byæ zbli¿ona do
adwokackiej, z krótszym jednak okresem praktyki w kancelarii notarialnej
dla osób przechodz¹cych z s¹downictwa i prokuratury, za� egzamin zrów-
nany z adwokackim oraz sêdziowskim, przeprowadzany wszak¿e z udzia-
³emnotariusza37.Kandydat po zakoñczonych egzaminempañstwowymstu-
diach prawniczych winien odbyæ dwuletni¹ aplikacjê sêdziowsk¹ i zdaæ
egzamin sêdziowski.Kolejnymetapemmia³a byæ bezpo�rednio poprzedza-
j¹ca nominacjê praktyka u notariusza: trzyletnia, o ile aplikacja s¹dowa
po³¹czona by³a z roczn¹ praktyk¹ notarialn¹, w przeciwnym razie mia³a
trwaæ cztery lata38. Tak¿e w nastêpnych latach zwracano uwagê, ¿e wpro-
wadzenie jednolitychwymogówkwalifikacyjnychw ca³ymkraju, zgodnie
z propozycjami �rodowiska notarialnego, przes¹dzi³oby o rzeczywistej
unifikacji notariatu oraz uznanych � wobec jednego egzaminu � za ekwi-
walentne zawodów prawniczych39.

34 Projekt ustawy notariatu, PN 1922, nr 1, s. 11-12.
35 Tam¿e, Uchwa³y I Zjazdu polskich notariuszy, s. 32-33.
36 Sprawozdanie ze zjazdu wszechpolskiego notariuszów i pisarzy hipotecznych w

Warszawie w dniach 8-10 wrze�nia 1923, PN 1923, nr 5-6, s. 12.
37 Tam¿e, s. 12, 73.
38 Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Notarialnej Zjazdu, tam¿e, s. 46.
39 A. R y b i a ñ s k i, Notariat a zakres dzia³ania s¹dów, PN 1926, nr 7, s. 275-276; o

konieczno�ci podnoszenia poziomuwykszta³cenia notariuszy tak¿em.in. J. G l a s s, Stosun-
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W³adys³awLeopold Jaworski, najwybitniejszy z orêdowników sprawy
notariatu w pierwszym dziesiêcioleciu istnienia Drugiej Rzeczypospolitej,
wprzeciwieñstwie do pogl¹dówwyra¿onychwprojekciema³opolskich izb
notarialnych40, opowiada³ siê zawprowadzeniem odrêbnego egzaminu no-
tarialnego, sk³adaj¹cego siê z czê�ci pisemnej i ustnej41. Zakresem rzeczo-
wym mia³ on odpowiadaæ egzaminowi adwokackiemu. Podobnie jak w
projekcie izb ma³opolskich, ujmowa³ W.L. Jaworski okres praktyki nota-
rialnej, obejmuj¹cejm.in. dwuletni¹ aplikacjê sêdziowsk¹.Akcentowa³ tak¿e
konieczno�æ wprowadzenia dla sêdziów i adwokatów, ubiegaj¹cych siê o
stanowisko notariusza, obowi¹zku odbycia trzyletniej, wy³¹cznie notarial-
nej aplikacji, obejmuj¹cej roczn¹ praktykêw charakterze zastêpcy (substy-
tuta) notarialnego42.
Ministerstwo Sprawiedliwo�ci w latach dwudziestych proponowa³o

rezygnacjê z odrêbnej aplikacji notarialnej, jako znanej tylko systemowi
poaustriackiemu, i przyjêciewzorempruskimwymogukwalifikacji naurz¹d
sêdziowski lub dowykonywania zawodu adwokata43. Uznano bowiem sto-
sunki panuj¹ce w Galicji, a przede wszystkim d³ugi okres oczekiwania na
nominacjê i niskie w porównaniu z innymi zawodami prawniczymi p³ace
aplikantów, za negatywny efekt istnienia osobnej aplikacji z tzw. kandy-
datami przeznaczonymi na urz¹d notariusza44.

IV. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej.W 1928 r. podsekcja postêpo-
wania cywilnegoKomisjiKodyfikacyjnej powierzy³a opracowanie projek-
tu ustawy notarialnej J. Glassowi45. Projekt ów, uwzglêdniaj¹cy uwagiMi-
nisterstwa Sprawiedliwo�ci oraz �rodowiska notarialnego, trafi³ w 1930 r.

ki wzajemne notariatu i adwokatury w przysz³ym ustawodawstwie polskim, Gazeta S¹dowa
Warszawska 1928, nr 56, s. 7 i nast.

40 Projekt powsta³y w oparciu o zasady kwestionariusza Komisji Kodyfikacyjnej nie
zosta³ opublikowany drukiem,maszynopis ArchiwumPañstwowewKrakowie, Oddzia³ II,
sygn. R.Not.29.

41 W.L. J a w o r s k i, Reforma notariatu, Kraków 1929, s. 125.
42 Tam¿e, s. 126.
43 Cyt. za: W.L. J a w o r s k i, op.cit., s. 85-86.
44 Tam¿e.
45 Projekt ustawy notarialnej opracowany przez referenta, cz³onka Komisji Kodyfika-

cyjnej Jakuba Glassa na podstawie wytycznych uchwalonych przez podkomisjê przygoto-
wawcz¹, Komisja Kodyfikacyjna RP, Sekcja Postêpowania Cywilnego,Warszawa 1930, t.
I, z. 7, s. 5.
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pod obrady Komisji Kodyfikacyjnej. J. Glass by³ zwolennikiem ustalenia
wysokich, fachowychwymogówkwalifikacyjnych, obejmuj¹cychmagiste-
rium lub doktorat prawa46. Opowiada³ siê jednak za akcentowaniemodrêb-
no�ci notariatu, wyra¿aj¹cej siê miêdzy innymi we wprowadzeniu odrêb-
nego od adwokackiego czy sêdziowskiego egzaminu notarialnego.
Wymagana piêcioletnia praktyka mia³a siê rozpoczynaæ od dwuletniej
aplikacji s¹dowej, zakoñczonej egzaminem sêdziowskim. Po niej dopiero
nastêpowaæmia³aw³a�ciwa aplikacja notarialna, obejmuj¹ca kolejno: rocz-
n¹ praktykêwkancelarii adwokackiej oraz dwuletni¹wkancelarii notarial-
nej. Po egzaminie notarialnym, na podstawie decyzji samorz¹du notarial-
negonastêpowaæmia³wpis na listê tzw. substytutównotarialnych.Dochwili
uzyskania nominacji kandydat na notariusza móg³by pracowaæ w innym
zawodzie wymagaj¹cym kwalifikacji prawniczych, nie trac¹c zdobytych
uprawnieñ47. Zdaniem J.Glassa, stworzenie grupy fachowych substytutów,
obejmuj¹cej przysz³ych notariuszy, pozwoli³oby w krótkim czasie wyeli-
minowaæ nagann¹ praktykê korzystania z pomocy dependentów � nie za-
wsze wykwalifikowanych kierowników kancelarii notarialnych48. Z kolei
dobrze nabyte prawa tych ostatnichmia³y byæ przez pewien czas chronione
na terenie dawnego zaboru rosyjskiego przepisami przej�ciowymi.
Zasady proponowane przez J. Glassa nie zyska³y uznania, zw³aszcza

pracowników kancelarii notarialnych na terenie b. Kongresówki, domaga-
j¹cych siê ju¿wcze�niej zagwarantowania im �mimo brakuwykszta³cenia
prawniczego � dotychczasowych uprawnieñ do zastêpowania notariuszy49.
Proponowano zmianê projektu w kierunku umo¿liwienia mianowania w
okresie przej�ciowym tak¿e osób spe³niaj¹cych wymogi wynikaj¹ce z
obowi¹zuj¹cej tu dotychczas rosyjskiej ustawy notarialnej50. Sugerowano
zwolnienie z obowi¹zku odbycia aplikacji notarialnej (lub jej skrócenie)
osób odpowiednio d³ugo pracuj¹cych w kancelariach notarialnych lub hi-

46 J. G l a s s, Niektóre zagadnienia przysz³ej polskiej ustawy notarialnej, PN 1930, z.
1, s. 55.

47 Tam¿e.
48 Tam¿e, s. 56.
49 Uchwa³a Zjazdu Delegatów Zwi¹zku Pracowników Notariatu i Hipoteki z 1929 r.,

(red.), Stanowisko ZjazduDelegatówZwi¹zku PracownikówNotariatu i Hipoteki, Notariat-
Hipoteka 1932, nr 26, s. 4.

50 Na marginesie istotnych zagadnieñ przysz³ego ustroju notariatu polskiego, Nota-
riat-Hipoteka 1931, nr 7, s. 100.
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potecznych51. Z projektu niezadowoleni byli tak¿e tzw. kandydaci notarialni
z terenu Ma³opolski, zw³aszcza ¿e z opublikowanego drukiem projektu
J. Glassa znikn¹³ po�wiêcony im przepis52. Domagano siê, by substytuci
notarialni z tych terenówmogli uzyskaæmianowanie na notariuszynie tylko
na terenie Ma³opolski � jak zaproponowano w projekcie � lecz tak¿e w
ca³ym pañstwie53. Projektowi zarzucano konserwowanie dotychczasowej
dzielnicowo�ci przez przeniesienie istotnych zasad do przepisówprzechod-
nich54. Niezadowoleni byli tak¿e pracownicy kancelarii notarialnych i
adwokackich z terenów dawnego zaboru pruskiego, o których w projekcie
zapomniano, choæ to oni w³a�nie wykonywali znaczn¹ czê�æ czynno�ci
swych pracodawców55.
W projekcie ustawy notarialnej, ostatecznie uchwalonym przez Komi-

sjêKodyfikacyjn¹w1932 r., zmienionoproponowaneprzez J.Glassa zasady
odbywania aplikacji notarialnej56. Od kandydata na notariusza miano
wymagaæ po ukoñczeniu studiówprawniczych (i zdaniu koñcz¹cych je eg-
zaminów) odbycia aplikacji s¹dowej lub adwokackiej, z³o¿enia egzaminu
sêdziowskiego lub adwokackiego, a nastêpnie odbycia dwuletniej aplikacji
notarialnej.Mianowana na stanowisko notariuszamog³a byæ jedynie osoba,
która po odbyciu aplikacji zosta³a wpisana przez w³a�ciw¹ radê notarialn¹
na listê zastêpców iw takim charakterze pracowa³awkancelarii notarialnej
do chwili nominacji57. Zrezygnowano �wbrew stanowisku autora projektu
� z odrêbnego egzaminu notarialnego, uznanego za zbêdny po odbyciu
dwuletniej aplikacji notarialnej58. Odrzucono tak¿e przedstawion¹ podczas

51 Tam¿e.
52 J. G l a s s,Kandydaci notarialni wMa³opolsce a przysz³a polska ustawa notarialna,

PN 1931, nr 2, s. 103.
53 X.X., Uwagi nad art. 129a � opracowanego przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ projektu

ustawy notarialnej, PN 1931, nr 2, s. 205-209, dr St. St., Projekt polskiej ustawy notarial-
nej, PN 1931, nr 2, s. 202.

54 Dr St. Br., Dooko³a ustawy notarialnej, PN 1932, nr 4, s. 437.
55 Jeszcze o zastêpstwie na obszarze Ziem Zachodnich, Notariat-Hipoteka 1932, nr 5-

6, s. 10.
56 Projekt ustawy notarialnej uchwalony w pierwszym czytaniu przez Podkomisjê

Notarialn¹ Komisji Kodyfikacyjnej RP, Warszawa 1933, s. 6, 8-9.
57 Tam¿e, art.10.
58 Propozycjê rezygnacji z egzaminu notarialnego zg³osi³ W.M i s z e w s k i,Dyskusja

szczegó³owa w Komisji Kodyfikacyjnej, Notariat-Hipoteka 1932, s. 3-4; t e n ¿ e, Ustawa
notarialna w Komisji Kodyfikacyjnej, Notariat-Hipoteka 1931, nr 8, s. 4.
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obrad komisji propozycjê J. Glassa, wzorowan¹ na projekcie prawa o ad-
wokaturze, by sêdziowie i adwokaci z kilkuletni¹ praktyk¹ zawodow¹mogli
bezpo�rednio przechodziæ do notariatu59.Wwypowiedziach przeciwników
tej propozycji akcentowano zw³aszcza ryzykowprowadzeniaw ten sposób
do notariatu niespecjalistów: prokuratorów i sêdziów wydzia³ów karnych,
a tak¿e potrzebê konsekwentnego uznaniamonopoluw notariacie60. Uzna-
nia nie znalaz³a tak¿e propozycja, by mianowania sêdziów lub prokurato-
rów z piêcioletnim sta¿em na swych stanowiskach ograniczyæ do 1/10
rocznychmianowañwokrêgu s¹duapelacyjnego61.Dyskusja podczas obrad
komisji zakoñczy³a siê budz¹c¹w¹tpliwo�ciwypowiedzi¹ J.Glassa, autora
projektu ustawy notarialnej. Stwierdzi³ on, ¿e notariat polski nie bêdzie
nigdy odgrywaæ w ¿yciu spo³ecznym wybitnej roli, jako ¿e jednostki bar-
dziej rzutkie zawsze i tak wybieraj¹ adwokaturê62.
Wywo³uj¹ca, jak wy¿ej wspomniano, du¿e emocje sprawa kwalifikacji

zawodowychwokresie przej�ciowymwposzczególnych dzielnicach kraju
zosta³a ustalona po dyskusji podczas kolejnej sesji podsekcji Komisji
Kodyfikacyjnej63. W uchwalonym projekcie zaproponowano, by w ci¹gu
trzech lat odwej�cia ustawy notarialnej w ¿yciemo¿liwe by³omianowanie
na terenie dawnego zaboru rosyjskiego osób, które choæ nie odby³y dwu-
letniej aplikacji notarialnej i nie zosta³y wpisane jeszcze na listê substytu-
tów, spe³nia³y pozosta³e wymogi ustawowe (art. 121). W tym samym ter-
minie osoby, którewci¹gu trzech lat przedwej�ciemustawyw¿ycie pe³ni³y
zastêpczo obowi¹zki notariusza, mog³y czyniæ to nadal. Je�li osoby te w
okresie od przywrócenia s¹downictwa polskiego w 1917 r. zda³y egzamin
na notariusza, prawo do zastêpowania nabywaæmia³y do¿ywotnio �mimo
braku wykszta³cenia prawniczego oraz aplikacji notarialnej (art. 122).
Rozwi¹zanie to, przyjête podczas obrad komisji wiêkszo�ci¹ zaledwie
jednego g³osu64, uznane zosta³o za zbyt w¹skie i nie gwarantuj¹ce zacho-

59 Tam¿e.
60 OpinieW.M i s z e w s k i e g o, Z. R ym ow i c z a,Dyskusja szczegó³owa..., op. cit.,

s. 4.
61 J. G l a s s, O nominacjach notarialnych, PN 1935, nr 1, s. 6.
62 Dyskusja szczegó³owa..., op. cit.
63 Pierwsze czytanie przepisów przechodnich. Sprawozdanie szczegó³owe z sesji wrze-

�niowej, Notariat-Hipoteka 1932, nr 34, s. 3 i n.
64 Przepisy przechodnie do ustawy notarialnej. Pierwsze czytanie w Komisji Kodyfi-

kacyjnej, Notariat-Hipoteka 1932, nr 35, s. 6.
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wania praw wiêkszo�ci tzw. referentów notarialnych dawnego zaboru ro-
syjskiego65. Kandydatomnotarialnymz terenuMa³opolski, którzy ju¿ zdali
egzamin notarialny lub uczyniliby to w ci¹gu trzech lat od wej�cia w ¿ycie
ustawy notarialnej, zaproponowano, by stali siê substytutami notarialnymi
w rozumieniu ustawy i uzyskali pierwszeñstwo do nominacji na urz¹d
notariusza (art. 132). Projekt przepisów przechodnich dla tych terenów
opracowa³ J. Sk¹pski66. W ich tre�ci uwzglêdniono w du¿ym stopniu po-
stulaty zg³aszane przez ma³opolskie izby notarialne67.
Przepisy przej�ciowe dla ziem dawnego zaboru pruskiego, zaprojekto-

wane przezW. Pr¹dzyñskiego68, przewidywa³y w ci¹gu trzech lat od wej-
�cia ustawyw ¿ycie mo¿liwo�æ mianowania kandydata spe³niaj¹cego inne
wymogi, lecz nie posiadaj¹cego aplikacji notarialnej i nie wpisanego na
listê substytutów notarialnych.W tym samym terminie zachowane zosta³o
prawodomianowaniazastêpcaminotariuszyosób,któremog³ype³niæ te funk-
cje na mocy dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów pozaborczych (art. 138).
Wobec niezadowolenia �rodowiska notariuszy z tre�ci projektu przyjê-

tego przezKomisjêKodyfikacyjn¹, specjalny komitet Sta³ej Delegacji No-
tariatu zredagowa³ w³asny projekt ustawy notarialnej w formie poprawek
do projektuKomisji Kodyfikacyjnej69. Opowiedziano siê w nim za powro-
temdo pierwotnych propozycji J. Glassa i wprowadzeniem� po zakoñcze-
niu aplikacji notarialnej � osobnego egzaminunotarialnego70. Proponowane

65 K.L., W interesie referentów notarialnych. O rozszerzenie art. 122, Notariat-Hipo-
teka 1933, nr 8-9, s. 8; R.H., Luka w przepisach przechodnich. Zbêdna aplikacja, tam¿e.

66 Przepisy przechodnie do ustawy notarialnej. Dyskusja szczegó³owa w Komisji Ko-
dyfikacyjnej, Notariat-Hipoteka 1932, nr 36, s. 3.

67 OpiniaKrakowskiej IzbyNotarialnej:Uwagi nad projektem polskiej ustawy notarial-
nej, PN 1931, nr 3, s. 291-292. Opinia przemyskiej Izby notarialnej odno�nie do projektu
polskiej unifikacyjnej ustawy notarialnej, PN 1931, nr 4, s. 425; Opinia lwowskiej Izby
notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, PN 1932, nr 1, s. 34.

68 Przepisy przechodnie do ustawy notarialnej. Dyskusja szczegó³owa w podkomisji
przygotowawczej Komisji Kodyfikacyjnej, Notariat-Hipoteka 1933, nr 1, s. 2.

69 Sta³a Delegacja, powo³ana uchwa³¹ Zjazdu notariuszy ju¿ w 1922 r., podczas obrad
w dniach 25-26 lutego 1933 r. powo³a³a do komitetu redakcyjnego ustawy S. Steina (Izba
Krakowska), B. Trzosa (Izba Lwowska), D. Doerflera (notariat okrêgu S¹duApelacyjnego
w Toruniu), M.Glogera oraz J. £adê (Zrzeszenie Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych); A.,
Wyniki obrad Sta³ej Delegacji notariatu R.P., PN 1933, nr 1, s. 72-73.

70 (Red.),Ostatecznie opracowane stanowisko notariuszów ca³ego Pañstwa w sprawie
projektu ustawy notarialnej, Notariat-Hipoteka 1933, nr 8-9, s. 5; Projekt ustawy notarial-
nej ustalony przez sta³¹ Delegacjê notariatu R.P., PN 1933, nr 1, s. 11.
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wprojekcie zasadyodbywania aplikacji uznane zosta³y bowiemprzez czê�æ
�rodowiska notarialnego za zbêdny kompromis na rzecz adwokatury71.
Pojawia³y siê tak¿e � wyj¹tkowo � opinie, i¿ nie kwalifikacje prawnicze,
a rzeczywista praktyka zawodowa winna przes¹dzaæ o mo¿liwo�ci nomi-
nacji72.
Obraduj¹cy w Warszawie w marcu 1933 r. Zjazd Delegatów Pracow-

ników Notariatu i Hipoteki zaj¹³ siê zw³aszcza zagadnieniami przepisów
przechodnichdla terenudawnejKongresówki.Zaproponowano, byosobom
wykonuj¹cym przed wej�ciem w ¿ycie jednolitej ustawy notarialnej obo-
wi¹zki zastêpcównotariuszy przyznaæ prawo do ich pe³nienia do¿ywotnio,
bez potrzeby zdawania jakichkolwiek egzaminów73. Osoby te, o ile z³o¿y³y
przedwej�ciemw¿ycie ustawynotarialnej egzamin notarialny przewidzia-
ny przepisami rosyjskiej ustawy notarialnej i pracowa³y w notariacie co
najmniej dziesiêæ lat, mia³y uzyskaæ prawo wpisu na listê substytutów
notarialnych. Tzw. referenci aktowi, o ile pracowali w kancelariach przez
co najmniej piêæ lat przedwej�ciemw¿ycie ustawynotarialnej iw terminie
trzech lat od jej wej�cia w ¿ycie z³o¿yli egzamin notarialny, tak¿e uzyskaæ
mieli prawo zastêpowania notariuszy74.Apelowanodoministra sprawiedli-
wo�ci, by uwzglêdni³ w ostatecznej wersji projektu ustawy tak¿e wymogi
praktyki oraz zwyczaj i by w uznaniu zas³ug pomocników notariuszy na
terenie dawnego zaboru rosyjskiego nie pozbawia³ ich posiadanych praw75.

71 K. Te l e � n i c k i, Aplikacja notarialna, Notariat-Hipoteka 1933, nr 16, s. 10-11;
t e n ¿ e, Notariat czy adwokatura?, Notariat-Hipoteka 1933, nr 18, s. 7-9.

72 Wg propozycji nestora notariuszy warszawskich S. Landaua, kandydat na notariusza
winien wykazaæ siê �wiadectwem ukoñczenia �kursu prawa w wy¿szym zak³adzie nauko-
wym� lub �innego wy¿szego lub przynajmniej �redniego zak³adu naukowego� i � w zale¿-
no�ci od posiadanego wykszta³cenia � piêcioletni¹ lub o�mioletni¹ praktyk¹ w kancelarii
notarialnej, J.M., Praktyka zastêpuje dyplom. Wywiad z nestorem rejentów warszawskich
p. Szymonem Landau, Notariat-Hipoteka 1933, nr 18, s. 6.

73 (Red.),Uchwa³y ZjazduDelegatówP.N. i H.W sprawie ustawy notarialnej, Notariat-
Hipoteka 1933, nr 10, s. 5; J.M., Egzaminy..., Notariat-Hipoteka 1933, nr 17, s. 1-2.

74 Uchwa³y Zjazdu..., s. 5.
75 M.,Ku ¿yczliwej rozwadze PanaMinistra Sprawiedliwo�ci, Notariat-Hipoteka 1933,

nr 16, s. 5-6; 18 sierpnia 1933 r. minister sprawiedliwo�ci przyj¹³ reprezentantów pomoc-
ników i sekretarzy notarialnych; A. P i o t r o w s k i i inni, SprawozdanieDelegatówZwi¹z-
ku PracownikówNotariatu iHipoteki wWarszawie i Zwi¹zkuPracownikówNotariatu Ziem
Zachodnich w Poznaniu z odbytej w dniu 18 sierpnia 1933 roku audiencji u pana vice-
ministra Sieczkowskiego, Notariat-Hipoteka 1933, dodatek do nr 21, s. 2-3;, Drugi memo-
ria³ do Pana Ministra Sprawiedliwo�ci, Notariat-Hipoteka 1933, nr 23, s. 5-6.
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Podkre�lano z dum¹, i¿ od zawodu pomocnika-zastêpcy rejenta na tych
terenach rozpoczynali karierêwybitni prawnicy,m.in. sêdzia S¹duNajwy¿-
szegoW.Miszewski, by³yminister sprawiedliwo�ciHebdzyñski, notariusz
M. Kurman76. Argumentowano, i¿ zepchniêcie pomocników do roli zwy-
k³ych urzêdników oznacza³oby znaczne uszczuplenie podatkowych wp³y-
wów dla Skarbu Pañstwa77. Pojawia³y siê tak¿e propozycje ró¿nicowania
praw pomocników rejentów zale¿nie od d³ugo�ci praktyki w kancelariach
notarialnych78. Z inicjatywy czasopisma Notariat-Hipoteka publikowano
listy pomocników notarialnych z co najmniej sze�cioletni¹ praktyk¹, by
uwypukliæ znaczenie problemu79.
W obronie swych interesów wystêpowali tak¿e pracownicy kancelarii

notarialnych z terenu dawnego zaboru pruskiego, oburzeni zw³aszcza prze-
kazan¹ministrowi sprawiedliwo�ci opini¹, i¿ pe³nili oni dotychczas jedynie
podrzêdne, kancelaryjne funkcje80. W adresowanym do ministra sprawie-
dliwo�ci memoriale Zwi¹zku PracownikówAdwokatury i Notariatu Ziem
Zachodnich w Poznaniu akcentowano fakt posiadania przez pracowników
kancelarii wysokich kwalifikacji zawodowych i konieczno�æ ochrony ich
praw81.Podobnestanowiskowyra¿anopodczasodbytegowewrze�niu1933 r.
walnego zjazdu zwi¹zku82. Przedstawiono na nim propozycjê, by zrównaæ
w przysz³ej ustawie notarialnej dotychczasowych sekretarzy notarialnych
z asesorami notarialnymi, za� m³odszych pracowników kancelarii z apli-
kantami notarialnymi83.

76W. Te l e � n i c k i, Jak powsta³ zawód pomocnika rejenta?, Notariat-Hipoteka 1933,
nr 17, s. 3; zob. te¿M. Kurman � chluba i ozdoba zawodu notariusza, Rejent 1996, nr 10,
s. 210-220.

77 J.K.M a l i c k i, O rewizjê projektu ustawy notarialnej, Notariat-Hipoteka 1933, nr
20, s. 2.

78 M., Kwalifikacje formalne i faktyczne. Znamienny g³os mec. Aleksandra Mogilnic-
kiego, Notariat-Hipoteka 1933, nr 18, s. 11.

79 Trzy listy z terenu dawnego zaboru rosyjskiego obejmowa³y ³¹cznie 479 osób, No-
tariat-Hipoteka 1933, nr 20, s. 12-14, nr 21, s. 19-21, nr 22, s. 22-23.

80 Z. S z y m k ow i a k, Pasierby Notariatu?, Notariat-Hipoteka 1933, nr 22, s. 18-20.
81 Memoria³ organizacji poznañskiej do Ministra Sprawiedliwo�ci, Notariat-Hipoteka

1933, nr 23, s. 7-8.
82 Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Pracowników Adwokatury i Notariatu Ziem Za-

chodnich, Notariat-Hipoteka 1933, nr 24, s. 3-5.
83 Tam¿e, s. 5.
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V. Prawo o notariacie z 1933 r.Ostatecznie w zunifikowanym prawie
o notariacie, zawartym w rozporz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 27 pa�dziernika 1933 r.84, wprowadzono wymóg ukoñczenia studiów
prawniczych, odbycia aplikacji notarialnej oraz z³o¿enia egzaminu nota-
rialnego. Przepis art. 7, wyliczaj¹cy wymagane warunki formalne, zreda-
gowany zosta³ ostatecznie na wzór prawa o ustroju s¹dów powszechnych
i okre�lenia kwalifikacji wymaganych do mianowania na urz¹d sêdziow-
ski85. Z obowi¹zku odbycia aplikacji notarialnej oraz zdawania egzaminu
notarialnegozwolnieni zostali sêdziowie iprokuratorzyzpiêcioletnimsta¿em
na swych stanowiskach (art. 8). Rozporz¹dzenie �mimo zg³aszanych przez
palestrê propozycji � nie dawa³o mo¿liwo�ci swobodnego przechodzenia
z adwokatury do notariatu86. Za niedopuszczalne uznano tak¿e w praktyce
jednoczesne odbywanie aplikacji notarialnej oraz adwokackiej87.
Prawo o notariacie umo¿liwia³o mianowanie w wyj¹tkowych wypad-

kach osoby, która zewzglêdu na kwalifikacje osobiste i dzia³alno�æw s³u¿-
bie publicznej dawa³a rêkojmiê nale¿ytegowykonywania obowi¹zkówno-
tariusza (art. 8 § 2). Od takiego kandydata wymagano jedynie z³o¿enia
egzaminu notarialnego, za� przedmianowaniemkonieczne by³o uzyskanie
zgody prezesa Rady Ministrów. Przepis ten dawa³ zatem mo¿liwo�æ mia-
nowania tak¿e osoby, która nie ukoñczy³a studiówprawniczych.Wyra¿ano
jednak i odmienne pogl¹dy, zgodnie z którymi na mocy art. 8 § 2 mo¿na
by³o kandydata zwolniæ jedynie od obowi¹zku odbycia aplikacji oraz z³o-
¿enia egzaminu, w ¿adnym za� razie z warunków ogólnych i obowi¹zku
ukoñczenia studiówprawniczych88.Wliteraturze zwracanouwagê, i¿mo¿na
zgodziæ siê z istot¹ przepisu tylko w razie wyj¹tkowego korzystania z
okre�lonego w nim trybu mianowania89.

84 Dz.U. R.P. z 1933 r. Nr 84.
85 J. G l a s s, W. N a t a n s o n, Prawo o notariacie, Warszawa 1934, s. 35.
86M.in. propozycja zg³oszona naZje�dzieAdwokatów, by adwokatwykonuj¹cy zawód

conajmniej piêæ lat uzyskiwa³ przynajmniej kwalifikacje dozastêpowanianotariusza; uchwa³a
Zjazdu ¿¹daj¹ca umo¿liwienia swobodnego przechodzenia do notariatu, J.K.M a l i c k i,W
obronie zawodu notarialnego, Notariat-Hipoteka 1934, nr 13-14, s. 98.

87 (Red.), Kumulacja aplikacji notarialnej i adwokackiej, PN 1935, nr 13-14, s. 304.
88 S. G o ³ ¹ b, Organizacja s¹dów powszechnych, Kraków 1938, s. 112-113.
89 J. G l a s s, W. N a t a n s o n, op. cit., s. 21-22; krytyka rozwi¹zania W.M i s z e w -

s k i,Kwalifikacje na stanowisko notariusza,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicz-
ny 1934, nr 1.
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Oprzyjêciu na aplikacjê decydowa³a rada notarialna (art. 57). Aplikan-
tem mog³a zostaæ osoba, która ukoñczy³a studia prawnicze i przedstawi³a
pisemne za�wiadczenie notariusza o gotowo�ci przyjêcia na aplikacjê (art.
56). Czas trwania aplikacji ustalono na piêæ lat (art. 58 § 1). Po jej odbyciu
aplikant móg³ przyst¹piæ do egzaminu notarialnego przed komisj¹ przy
w³a�ciwej radzie notarialnej (art. 59 § 1). Zakres egzaminu pisemnego oraz
ustnego obejmowaæ mia³ wszystkie dziedziny prawa, których znajomo�æ
uznana zosta³a za niezbêdn¹ przy wykonywaniu obowi¹zków notariusza
(art. 59 § 3). Po zdanym egzaminie aplikant stawa³ siê asesorem notarial-
nym, który móg³ byæ upowa¿niony do zastêpowania notariusza (art. 60).

VI. Zmiany personalne zwi¹zane z wej�ciemw ¿ycie prawa o nota-
riacie. Zgodnie z art. 124 prawaonotariacie,wokresie do dnia jegowej�cia
w ¿ycie (tj. 1 stycznia 1934 r.),minister sprawiedliwo�ci uprawniony zosta³
do przenoszenia notariuszy do innych miejscowo�ci oraz zwalniania ich z
zajmowanych stanowisk. Z prawa tego skorzysta³ w du¿ym zakresie, do-
prowadzaj¹c do powa¿nych zmian personalnych w polskim notariacie. Na
terenie dawnego zaboru rosyjskiego zwolniono w pierwszym etapie oko³o
80 notariuszy, na terenie dawnego zaboru austriackiego 64, w obu wymie-
nionych dzielnicach 21 notariuszy przeniesiono do innychmiejscowo�ci90.
Wkrótce zwolniono na tych terenach kolejnych 12 notariuszy, za� 41 prze-
niesiono91.
Równocze�niemianowano nowych notariuszy, spo�ród których znacz-

n¹ czê�æ stanowili sêdziowie i prokuratorzy, czêsto emerytowani: np. na 66
notariuszymianowanych na terenie dawnego zaboru austriackiego by³o 31
sêdziów i prokuratorów, w tym a¿ 16 emerytowanych92. Jedynie na terenie
dawnego zaboru pruskiego dominowa³ymianowania spo�ród dotychczaso-
wychnotariuszy i adwokatów93. �rodowiskonotarialnepostulowa³owpraw-
dzie, aby w nowym prawie o notariacie okre�liæ procentowo maksymaln¹
liczbê osób, które mo¿na by³obymianowaæ w ci¹gu roku spo�ród sêdziów

90 Wg danych Notariat-Hipoteka 1933, nr 28, s. 23-24.
91 Dane wg Notariat-Hipoteka 1933, nr 29, s. 20-22.
92 Notariat-Hipoteka 1933, nr 29, s. 20-21.
93WokrêguS¹duApelacyjnegowKatowicach na 21 nowomianowanych by³o zaledwie

2 sêdziów s¹du okrêgowego, Notariat-Hipoteka 1933, nr 29, s. 21-22.
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i prokuratorów,alepropozycji tej nieuwzglêdniono94.Zdawanosobie sprawê,
¿e z s¹downictwaprzychodziæ bêd¹ iwnastêpnymokresie nowekadry, st¹d
apelowano o utrzymanie dobrych stosunków z s¹dami95.
W sumie, na podstawie art. 124 § 2 prawa o notariacie, usuniêto ponad

300 dotychczasowych rejentów96. Jednocze�nie ustalono now¹ liczbê no-
tariuszy w pañstwie na 780 od dnia 1 stycznia 1934 r.97 Ministerstwo Spra-
wiedliwo�ci uzasadnia³o zakres zmian personalnych konieczno�ci¹ usuniê-
cia z notariatu osób nie dysponuj¹cych z racji podesz³ego wieku pe³ni¹ si³
fizycznych i umys³owych, a tak¿e jednostek o niskim poziomie etycznym
oraz nie posiadaj¹cych odpowiednich kwalifikacji zawodowych98. Powie-
rzenie stanowisk notariuszy du¿ej liczbie �emerytów� s¹dowych i proku-
ratorskich uzasadniano z jednej strony konieczno�ci¹ zasilenia notariatu
wykwalifikowanymi prawnikami zwieloletnimdo�wiadczeniem, z drugiej
za� potrzeb¹ wynagrodzenia materialnego tych osób za ich wieloletni¹
s³u¿bê99. Ministerstwo Sprawiedliwo�ci zaprzecza³o podejrzeniom omo¿-
liwo�ci kumulacji wynagrodzenia i emerytury w takich wypadkach100.
Szczególne niezadowolenie �rodowiska notariuszy budzi³y dokonanew

tym trybiemianowania praktyków prawa karnego (prokuratorów, sêdziów
�ledczych), oficerów wojskowego korpusu s¹dowego oraz dygnitarzy mi-
nisterialnych101. Oburzano siê dokonanymi zgodnie z art. 8 prawa o nota-

94 S. S t e i n, Ogólna charakterystyka nowej ustawy notarialnej, PN 1933, nr 12, s.
228.

95 T. K o s t ó r k i e w i c z, Konstytucja notariatu polskiego, PN 1933, nr 13, s. 4.
96 Z.K.N., Ku uwadze P. Ministra Sprawiedliwo�ci, Notariat-Hipoteka 1934, nr 27-28,

s. 259.
97 Rozporz¹dzenieMinistra Sprawiedliwo�ci z dnia 31 pa�dziernika 1933 r. o ustaleniu

stanowisk notariuszy i ich siedzib urzêdowych, Dz.U. R.P. Nr 88, poz. 685; w kilkuwypad-
kachwpostêpowaniu odwo³awczymuznano jednak bezzasadno�æ pozbawienia stanowiska,
(red.), Sprawy notarialne w rozprawie nad bud¿etem Ministerstwa Sprawiedliwo�ci, PN
1936, nr 6, s. 90.

98Wyst¹pienieministra sprawiedliwo�ci C.Micha³owskiegowkomisji bud¿etowej Sej-
mu w dniu 11 stycznia 1934 r., PN 1934, nr 1, s. 10.

99 Tam¿e.
100 (Red.), Sprawy notarialne w obradach nad bud¿etem Ministerstwa Sprawiedliwo-

�ci, PN 1936, nr 3-4, s. 50.
101 (Red.), Dotychczasowe zasilanie notariatu, Gazeta S¹dowa Warszawska 1936, nr

42.
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riacie powo³aniami nieprawników: urzêdnikaMinisterstwa Sprawiedliwo-
�ci oraz sekretarzy s¹dów okrêgowych102.Mimo stworzenia odpowiednich
podstaw normatywnych czynniki rz¹dowe wci¹¿, jak podkre�lano, trak-
towa³y �nadanianotariatów� jako rodzaj synekury, nagrodyzawiern¹ s³u¿bê
pañstwow¹, trac¹c z oczu podstawowy cel � podniesienie poziomu zawo-
dowego.
W okresie przej�ciowym dziesiêciu lat od wej�cia w ¿ycie prawa o

notariacie minister sprawiedliwo�ci uzyska³ tak¿e � wykorzystywane w
praktyce mimo sprzeciwów � prawo delegowania na opró¿nione stanowi-
sko notariusza sêdziego lub prokuratora i powierzania im czasowego pe³-
nienia obowi¹zków (art. 125).

VII. Problem zastêpców notariuszy w przepisach przej�ciowych
prawa o notariacie. Odrêbnym problemem praktycznym po wej�ciu w
¿ycie nowego prawa o notariacie by³a sprawa dotychczasowych zastêpców
notariuszy, zw³aszcza na terenie dawnego zaboru rosyjskiego. Zgodnie z
art. 131, do zastêpowania notariuszy pod rz¹dami nowego prawa upowa¿-
nionemog³y zostaæ osoby, które przez co najmniej dziesiêæ lat zatrudnione
by³y w kancelarii notarialnej lub hipotecznej. Listy takich osób ustalaæ
mia³y rady notarialne i przedstawiaæ je nastêpnie prezesowi s¹du apelacyj-
nego i prezesom s¹dów okrêgowych na swoich obszarach dzia³ania. Rady
uzyska³y tak¿e prawo do skre�lania z list osób, które pod wzglêdem mo-
ralnymb¹d� zawodowymnie odpowiada³ywarunkom lub godno�ci stano-
wiska. Zasady te obowi¹zywaæ mia³y a¿ do ich odwo³ania w drodze roz-
porz¹dzenia ministra sprawiedliwo�ci.
Wkrótce powsta³ew oparciu o nowe prawo o notariacie rady notarialne

dawnej Kongresówki rozpoczê³y tworzenie list potencjalnych zastêpców,
uprawnionych do dzia³ania w ich okrêgach.WWarszawie, w ci¹gu pierw-
szych miesiêcy 1934 r. wp³ynê³o do rady 271 podañ, z których wiêkszo�æ
rozpatrzono pozytywnie103. Na og³oszonej li�cie zastêpców znalaz³o siê
³¹cznie 201 osób104. W okrêgu Lubelskiej Rady Notarialnej na pierwszej

102 Tam¿e.
103 Na 177 rozpatrzonych w pierwszej kolejno�ci podañ odmówiono wpisu 35 kandy-

datom na zastêpców, M.,Kwalifikowanie zastêpców notariuszów, Notariat-Hipoteka 1934,
nr 9, s. 68.

104 Pocz¹tkowo by³o 170 osób, odrzucono 52 podania; Lista zastêpców notariuszów
w okrêgu Izby Notarialnej warszawskiej, zatwierdzona na posiedzeniu Rady Notarialnej
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li�cie zastêpców znalaz³o siê 100 osób105. Wileñska Rada Notarialna og³o-
si³a listê43zastêpców106. Poszczególne radynotarialne interpretowa³y jednak
art. 131 w sposób zró¿nicowany i � jak twierdzono w prasie fachowej �
zdarza³y siê wypadki wpisywania na listê osób, które w innej radzie no-
tarialnej zosta³y zdyskwalifikowane jako kandydaci na zastêpców (i od-
wrotnie)107.
W identycznie okre�lonym terminie rady notarialne uzyska³y prawo do

zaliczania w poczet aplikacji notarialnej czasu pracy w kancelariach no-
tarialnych i hipotecznych pracownikom zatrudnionym w nich przed wej-
�ciem w ¿ycie nowego prawa o notariacie i posiadaj¹cym wykszta³cenie
prawnicze (art. 131 § 3 pkt a). Uzyska³y równie¿ prawo do zaliczania w
poczet aplikacji czasu aplikacji s¹dowej, adwokackiej lub w Prokuratorii
Generalnej w wymiarze do dwóch lat (art. 131 § 3 pkt b).
Na terenie dawnego zaboru austriackiegowprowadzono zró¿nicowanie

dotychczasowych tzw. kandydatównotarialnych. Stali siê oni zmocyprawa
aplikantami notarialnymi i uzyskali prawo do przyst¹pienia do egzaminu
notarialnego wed³ug nowego prawa o notariacie, lecz w terminie okre�lo-
nymi dotychczasowymi, austriackim przepisami (art. 139 § 1). Kandydaci
notarialni, którzy przed wej�ciem w ¿ycie nowego prawa o notariacie z³o-
¿yli egzamin sêdziowski lub adwokacki, mieli siê stawaæ asesorami nota-
rialnymi, pod warunkiem odbycia w ci¹gu dwóch lat od daty egzaminu
dwuletniej praktyki lub aplikacji notarialnej (art. 139 § 2). Z dniemwej�cia
w ¿ycie nowego prawa o notariacie asesorami stali siê tak¿e � bez dodat-
kowych warunków � tzw. substytuci notarialni. Z niezadowoleniem przy-

z dnia 15 i 23 marca 1934 r., Notariat-Hipoteka 1934, nr 11, s. 87-88; Sprawozdanie z
dzia³alno�ci Rady Notarialnej w Warszawie, PN 1934, nr 11, s. 243; w kolejnym roku
wpisano dalszych 45 osób, ³¹cznie do dnia 30 kwietnia 1935 r. lista zastêpców obejmowa³a
246 osób, Izba notarialna � Warszawa, PN 1935, nr 11-12, s. 258.

105Wykaz osób wpisanych na listê uprawnionych do zastêpowania notariuszów okrêgu
Izby Notarialnej w Lublinie, Notariat-Hipoteka 1934, nr 13-14, s. 111; z³o¿ono 121 podañ,
z których 3 definitywnie odrzucono, 18 spraw zawieszono do czasu uzupe³nienia dowodów,
Sprawozdanie z dzia³alno�ci Rady Notarialnej w Lublinie, PN 1934, nr 12, s. 268.

106 Na ogó³em 58 podañ 8 za³atwiono odmownie, rozpatrzenie pozosta³ych odroczono,
Sprawozdanie z dzia³alno�ci Rady Notarialnej w Wilnie, PN 1934, nr 12, s. 270; w maju
1935 r. lista obejmowa³a ³¹cznie 50 osób, Izba Notarialna � Wilno, PN 1935, nr 11-12, s.
277.

107 Setez., Rada Notarialna wobec art. 131 prawa o notariacie, Notariat-Hipoteka
1934, nr 20, s. 171.
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jêto brak zasad przyznaj¹cych dotychczasowym kandydatom pierwszeñ-
stwa do nominacji na stanowisko notariusza108. W pierwszym roku dzia-
³alno�ci nowej Rady Notarialnej we Lwowie na listê asesorów wpisano 3
osoby, które wst¹pi³y do notariatu przed wej�ciemw ¿ycie nowego prawa.
Decyzja ta zosta³a pocz¹tkowo uchylona przez s¹dowe w³adze nadzorcze
i utrzymana w mocy dopiero przez ministra sprawiedliwo�ci109. Rada No-
tarialna w Krakowie uchwali³a zasadê prawn¹, okre�laj¹c¹ precyzyjnie
zasadywpisywania na listy asesorówdawnychkandydatównotarialnych110.
W jej okrêgu na pocz¹tku 1934 r. wpisano na listê asesorów 37 osób, za�
na listê aplikantów 30 osób111.
Na terenie dawnego zaboru pruskiego, a¿ do odwo³ania w drodze roz-

porz¹dzenia ministra sprawiedliwo�ci, rady notarialne mog³y udzielaæ
upowa¿nieniadozastêpowanianotariuszy tak¿eosobomposiadaj¹cymkwa-
lifikacje adwokackie, lecz nie wykonuj¹cym zawodu adwokata (art. 145 §
1). Na identycznych zasadach, jak w wypadku osób z terenów dawnego
zaboru rosyjskiego, rady uzyska³y prawo do skracania aplikacji notarialnej
pracownikom kancelarii notarialnych oraz osobom po aplikacji s¹dowej,
adwokackiej oraz w Prokuratorii Generalnej (art. 145 § 3).
Na tych terenach najwcze�niej da³y o sobie znaæ problemy zwi¹zane z

brakiem odpowiedniej liczby zastêpców notariuszy �w pierwszej po³owie
1934 r. w okrêgu Rady Notarialnej w Poznaniu by³o ich zaledwie 16 (na
potrzeby ok. 110 notariuszy), co spowodowa³o wspólne z ni¹ wyst¹pienie
prezesa S¹du Apelacyjnego w Poznaniu, by dopu�ciæ do zastêpowania
notariuszy asesorów s¹dowych oraz emerytowanych sêdziów112. Podobnie
wygl¹da³a sytuacja w okrêgu IzbyKatowickiej, gdzie na li�cie znalaz³o siê
zaledwie 4 zastêpców (dla 28 notariuszy)113. Sk³oni³o to Zwi¹zek Pracow-

108 Mimo propozycji W. Jaworskiego oraz projektu Sta³ej Delegacji Notariatu R.P.,
T. K o s t ó r k i e w i c z, Stanowisko aplikanta i asesora notarialnego w �wietle polskiego
prawa o notariacie, PN 1934, nr 17, s. 386.

109 Izba notarialna � Lwów, PN 1935, nr 11-12, s. 266.
110 Uprawnienia kandydatów notarialnych, PN 1935, nr 13-14, s. 305.
111 Izba notarialna � Kraków, PN 1935, nr 11-12, s. 270.
112 J.K.M a l i c k i,Wobronie zawodu notarialnego, Notariat-Hipoteka 1934, nr 13-14,

s. 97-98.
113 Z.Sz., O zastêpstwo notariuszów na obszarze Ziem Zachodnich, Notariat-Hipoteka

1934, nr 16, s. 122-123; w po³owie 1935 r. by³o ich zaledwie 2, Izba notarialna �Katowice,
PN 1935, nr 11-12, s. 280.
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nikówNotariatuZiemZachodnichdowyst¹pienia z propozycj¹ nowelizacji
prawa o notariacie w kierunku ustalenia zastêpstwa na tych terenach w
sposób identyczny, jak na terenie dawnej Kongresówki114. RadaNotarialna
w Poznaniu og³osi³a ostatecznie w 1934 r. listê obejmuj¹c¹ 41 osób, spo-
�ród których czê�æ zakwalifikowana zosta³a z uwagi na dziesiêcioletnie
zatrudnienie w kancelarii notarialnej lub hipotecznej115. Jednocze�nie do
zastêpowania notariuszy upowa¿niono dalszych 21 osób (w trybie art. 145
§ 1), w�ród których znalaz³o siê 19 by³ych sêdziów116. W sumie, w pierw-
szym roku dzia³aniaRadyNotarialnejwPoznaniu (do 30 kwietnia 1935 r.),
wp³ynê³o 85 podañ owpisanie na listê zastêpców, z czegow trybie art. 131
§ 1 prawa o notariacie uwzglêdniono 45 wniosków, za� 29 w trybie art.
145 § 1117.

VIII. Zakoñczenie. �wie¿o ukonstytuowane po wej�ciu w ¿ycie no-
wych przepisów rady notarialne zgodzi³y siê co do konieczno�ci wprowa-
dzenia wspólnych kryteriów w zakresie kszta³cenia i egzaminowania apli-
kantów notarialnych. Zdawano sobie sprawê, i¿ od jako�ci i tempa ich
praktycznej edukacji zale¿eæ bêdzie faktyczne przej�cie notariatu polskiego
na wysoki poziom zawodowy, okre�lony w rozporz¹dzeniu z 1933 r. Zde-
cydowano wspólnie, by przyj¹æ zasady zawarte w opracowanym przez
prezesaKrakowskiejRadyNotarialnej S. Steina projekcie regulaminu egza-
minównotarialnych118.
Rozporz¹dzenie z 1933 r., zawieraj¹ce prawo o notariacie, stworzy³o

podstawypodbudowênowych,wpe³niwykwalifikowanych kadr notariatu
Rzeczypospolitej.Mimoutrzymaniawokresie przej�ciowymwielu dotych-
czasowych zasad, umo¿liwieniawykonywania czynno�ci notarialnychoso-
bomnie spe³niaj¹cymnowych,wysokichwymogówformalnychwzakresie
wykszta³cenia teoretycznego ipraktycznegozmianywidoczneby³y ju¿wkrót-
ce powej�ciuw¿ycie nowegoprawa.Niew¹tpliwie du¿ywp³ywna tomia³a

114 Tam¿e.
115 Z Rady Notarialnej w Poznaniu. Okólnik nr 6, PN 1934, nr 15-16, s. 373; S. K a r -

c z e w s k i, Pracownik notarialny mo¿e byæ zastêpc¹ notariusza na terenie apelacji po-
znañskiej, Notariat-Hipoteka 1934, nr 21, s. 186.

116 Z Rady Notarialnej w Poznaniu. Okólnik nr 6, op. cit.
117 11 wniosków odrzucono, Sprawozdanie z dzia³alno�ci Rady notarialnej w Poznaniu

za czas od 1 lutego 1934 r. do 30 kwietnia 1935 r., PN 1935, nr 11-12, s. 23.
118 (Red.), Egzamin notarialny w jednolitym ujêciu, PN 1934, nr 5, s. 18; Regulamin

egzaminów notarialnych, PN 1934, nr 6, s. 15.



173

Dorota Malec, Kwalifikacje zawodowe notariuszy w II Rzeczypospolitej...

119T.M a k ow s k i,Oprawid³owe zasilanie notariatu, PN1935, nr 23, s. 516; J. G l a s s,
O nominacjach notarialnych, PN 1935, nr 1, s. 6.

120 O aplikantach notarialnych i asesorach po wej�ciu w ¿ycie rozporz¹dzenia z 1933 r.
m.in. R. S z t y k, Archiwum notarialne, Rejent 1996, nr 6, s. 186-192; t e n ¿ e, Aplikanci
i asesorzy notarialni, Rejent 1996, nr 7-8, s. 214-220.

121 Tam¿e.
122 (Red.), Izba notarialna � Lublin, PN 1935, nr 11-12, s. 273.
123 (Red.), Izba notarialna � Katowice, PN 1935, nr 11-12, s. 280.
124 Przyst¹pi³o do nich ze skutkiem pomy�lnym 8 aplikantów; wrêczeniu �wiadectw

pierwszym asesorom Rada Notarialna w Warszawie nada³a uroczyst¹ formê, Pierwsi ase-
sorowie w okrêgu izby notarialnej w Warszawie, PN 1934, nr 19, s. 447; (red.), O zasilenie
kadry notariatu, PN 1936, nr 19, s. 415.

125 O zasilenie kadry..., op. cit.
126 Zagadnienie aplikacji notarialnej, PN 1938, nr 9, s. 202-203.
127 T. ¯ e n c z y k o w s k i, Pal¹ce zagadnienie, Wspó³czesnaMy�lPrawnicza1936, nr 7.

wymiana znacznej czê�ci dotychczasowych notariuszy na osoby z grona
sêdziów i prokuratorów, spe³niaj¹cychwymogi kwalifikacyjne okre�lonew
rozporz¹dzeniu.
Wymiana ta � choæ ostro krytykowana przez �rodowisko notarialne119

� pozwoli³a na zyskanie czasu na wykszta³cenie nowych kadr, ju¿ ca³ko-
wicie zgodnie z tre�ci¹ zunifikowanego prawa o notariacie. Proces ten nie
przebiega³ jednak odpowiednio szybko120. Liczba aplikantówwniektórych
okrêgach ros³a bardzo wolno, i tak m.in. w okrêgu Rady Notarialnej w
Wilnie w 1935 r. nie by³o ani jednego aplikanta, ani asesora121.WLublinie
do 30 kwietnia 1935 r. by³o zaledwie 3 asesorów i nie by³o wci¹¿ ani
jednego aplikanta122. W Katowicach w po³owie 1935 r. by³ 1 aplikant (w
1934 r. 3 aplikantów, z których 1 zrezygnowa³ naw³asn¹ pro�bê, za� 1 zda³
egzamin)123. Pierwsze egzaminy notarialne, przeprowadzone zgodnie z
nowym prawem, odby³y siê wWarszawie we wrze�niu 1934 r.; w 1936 r.
by³o tam jednak wci¹¿ zaledwie 15 aplikantów124. Rady notarialne apelo-
wa³y o liczniejsze przyjmowanie na aplikacjê do kancelarii notarialnych i
zatrudnianie w nich wy³¹cznie dyplomowanych prawników125. Gdy to nie
pomog³o, podczas kolejnej ogólnopolskiej konferencji prezesów iwicepre-
zesów rad notarialnychw1938 r. podjêto uchwa³ê (o charakterze zalecenia)
owprowadzeniu przymusuprzyjmowania aplikantów126. Pookresie gor¹cej
obronyprawpracownikówkancelarii notarialnychna tereniedawnegozaboru
rosyjskiego, pojawi³y siê g³osy domagaj¹ce siê stanowczo zamkniêcia listy
nieprawnikówupowa¿nionychdozastêpowanianotariuszy127.Minister spra-
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wiedliwo�ci zarz¹dzi³ ich czasowe zamkniêcie dla izb notarialnych w
Warszawie, Wilnie oraz Lublinie z dniem 1 stycznia 1937 r.
W tocz¹cej siê nieprzerwanie dyskusji nad fachowo�ci¹ notariatu pol-

skiego zwracano uwagê, i¿ jedynie odpowiednio intensywna edukacja
aplikantów mog³aby zmieniæ niekorzystne zasady nominacji, w�ród któ-
rych od wej�cia w ¿ycie prawa o notariacie wci¹¿ przewa¿a³y liczbowo
mianowania dokonane w trybie art. 8128. Proponowano nawet nowelizacjê
przepisu, by po³o¿yæ tamênagradzaniu zas³ugw¿yciu publicznympoprzez
nadawanie stanowisk notariuszy129. Notariat polski, jednolicie w skali ca-
³ego kraju, sk³adaæ siê mia³ w przysz³o�ci z wyspecjalizowanych fachow-
ców, staranniewyselekcjonowanych pod k¹temumiejêtno�ci zawodowych
i moralno-etycznych. Konieczno�æ przestrzegania regu³ kwalifikacyjnych
podkre�lano wielokrotnie130. Na pe³n¹ realizacjê zamierzonych planów nie
starczy³o jednak czasu wobec wybuchu II wojny �wiatowej.

Dorota Malec

128 Na 228 nominacji dokonanych do koñca 1936 r. a¿ 152 zgodnie z art. 8 prawa o
notariacie, T. M a k o w s k i, Notariat jako uj�cie dla m³odych prawników, PN 1937, nr 2,
s. 40-41; w okresie od 1 stycznia 1936 r. do 1 listopada 1938 r. na 127 nominacji a¿ 103
spo�ród by³ych sêdziów, prokuratorów, urzêdników, adwokatów, J. P a w ³ o w i c z,Po³o¿e-
nie asesorów notarialnych w Ma³opolsce, PN 1939, nr 2, s. 36.

129 W.M i s z e w s k i, G³osy rzeczników �wiata prawniczego, PN 1937, nr 3-4, s. 64-
65.

130M.in.wypowied�ministra sprawiedliwo�ciwsejmowejdyskusji bud¿etowejw1937 r.,
opinieK. S t e f k i, S. G o ³ ¹ b a,M. A l l e r h a n d a,W.M i s z e w s k i e g oopublikowane
w Przegl¹dzie Notarialnym 1937, nr 3-4, s. 59-67; (red.), Za³o¿enia i wskazania programu
zawodowo�ci notariatu, PN 1937, nr 7, s. 139-141.


