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Historia Izby Notarialnej w Lublinie

I. Okres II Rzeczypospolitej

Z dniem 1 stycznia 1934 r. wesz³o w ¿ycie zunifikowane prawo o
notariacie (rozporz¹dzeniePrezydentaRzeczypospolitej z dnia 27X1933 r.)
i utworzony zosta³ samorz¹d notarialny obejmuj¹cy teren ca³ej Rzeczypo-
spolitej. Powo³anych zosta³o siedem izb notarialnych, a miêdzy innymi
Izba Notarialna w Lublinie, która terytorialnie obejmowa³a okrêg S¹du
Apelacyjnego w Lublinie, a wiêc obszar S¹dów Okrêgowych w Lublinie,
Kielcach, £ucku, Radomiu, Równem i Zamo�ciu.
Samorz¹d notarialny na terenach, które obejmowa³a Izba Lubelska,

by³ instytucj¹ now¹, gdy¿ obowi¹zuj¹ca dotychczas na tym terenie rosyj-
ska ustawa notarialna z dnia 14 czerwca 1866 r. nie zna³a ¿adnych or-
ganów korporacyjnych. Notariusze byli urzêdnikami pañstwowymi i
wchodzili w sk³ad s¹dów okrêgowych (patrz. art. 17 do 20 ros. ust. not.).
Zupe³nie inna sytuacja by³a w zaborze austriackim, gdzie istnia³ samo-
rz¹d notarialny, st¹d Krakowska Izba Notarialna ju¿ w 1918 r. podjê³a
prace w kierunku opracowania zasad przysz³ej jednolitej polskiej ustawy
notarialnej i rozpoczê³a dzia³ania maj¹ce na celu porozumienie z przed-
stawicielami innych dzielnic. Izba Krakowska zaczê³a wydawaæ Przegl¹d
Notarialny, którego pierwszy numer ukaza³ siê w lutym 1922 r. Z inicja-
tywy Izby Krakowskiej w dniach 3-5 czerwca 1922 r. zwo³ano w Krakowie
zjazd miêdzydzielnicowy, w którym wziêli udzia³ notariusze z Ma³opolski i
by³egoKrólestwaKongresowego.Wwyniku zjazdu powo³ano do ¿ycia tym-
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czasow¹ Delegacjê Porozumiewawcz¹ Notariatu i Hipoteki � pierwsz¹
organizacjê wspó³dzia³ania notariatu na obszarze Polski. Ponadto nota-
riat w by³ym Królestwie Kongresowym przyst¹pi³ do wspó³udzia³u w wy-
dawaniu Przegl¹du Notarialnego, który w 1923 r. sta³ siê wspólnym
organem Ma³opolskich Izb Notarialnych i Zrzeszenia Notariuszów i Pi-
sarzy Hipotecznych w Warszawie.
Kolejnym etapem realizacji idei wspó³dzia³ania notariatu by³ zjazd

wszechpolski w Warszawie w dniach 8-10 wrze�nia 1923 r., w którym
uczestniczyli po raz pierwszy przedstawiciele notariatu wszystkich ziem
Rzeczypospolitej. Utworzono Sta³¹ Delegacjê Notariatu i Hipoteki.
Pocz¹tkowo Izba Lubelska liczy³a 96 stanowisk notariuszy (rozporz¹-

dzenieMinistra Sprawiedliwo�ci z dnia 31X1933 r.,Dz.U.Nr 88, poz.685).
Od pierwszego pa�dziernika 1934 r. stan ten uleg³ zmniejszeniu do 81
stanowisk na skutek wy³¹czenia z apelacji lubelskiej i przeniesienia do
apelacji krakowskiej S¹du Okrêgowego w Kielcach. Na dzieñ 1 grudnia
1938 r. liczba stanowisk notariuszy wynosi³a 92.
Pierwsze Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Lubelskiej zwo³a³ i

przewodniczy³ mu prezes S¹du Apelacyjnego w Lublinie Boles³aw Seku-
towicz (1)wdniu 21 stycznia 1934 r.Obecnych by³o 83notariuszy.Wybrano
pierwsze w³adze samorz¹dowe. W sk³ad Rady Notarialnej weszli: Stani-
s³aw Colonna-Walewski, Andrzej Ha³aciñski, Zygmunt Godlewski, Zyg-
fryd Krauze, Stefan Smólski, Antoni Xiê¿opolski, Julian Borkowski, Sta-
nis³aw Bielski i W³adys³aw Roguski. Pierwszym prezesem Rady zosta³
Julian Borkowski (2), a wiceprezesem i skarbnikiem Stanis³aw Smólski
(3). W dniu 21 stycznia 1934 r. Rada powo³a³a Prezydium, w sk³ad którego
weszli jej cz³onkowie urzêduj¹cy w Lublinie. Zorganizowanie biura Rady
powierzono prezesowi Borkowskiemu, a wiceprezes Stanis³aw Smólski
zorganizowa³ fundusz zapomogowy Izby. Na dzieñ 15 listopada 1934 r.
fundusz dysponowa³ sum¹ 40.125,78 z³otych, co umo¿liwia³o wyp³atê za-
pomogi po�miertnej i odprawy (od dnia 1 VI 1938 r. w wysoko�ci 6.000
z³otych) oraz udzielanie beprocentowych po¿yczek.
Prezydium zbiera³o siê niemal co tydzieñ i by³o organem wykonawczo-

organizacyjnym Rady. Rada uchwali³a regulamin wewnêtrzny, który prze-
widywa³ wybór komisji rewizyjnej do kontroli rachunkowo�ci Rady oraz
mo¿liwo�æ powo³ywania komisji do wykonywania okre�lonych zadañ. W
roku 1935 powo³ano dwie komisje: komisjê do spraw rewizji kancelarii
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notarialnych i komisjê prawnicz¹, a w roku 1938 utworzono trzeci¹ � do
spraw aplikantów.
Ogó³em w okresie od stycznia 1934 r. do wybuchu II wojny �wiatowej

odby³o siê 7 walnych zgromadzeñ Izby. Du¿o miejsca w pracy Rady po-
�wiêcono wyja�nianiu przepisów prawa i wydawaniu zarz¹dzeñ w celu
ujednolicenia praktyki. Mia³o to kapitalne znaczenie, gdy¿ zasiêg teryto-
rialny Izby obejmowa³ tereny o ró¿nych systemach prawnych � czê�æ by³ej
Kongresówki i znaczny obszar ziem wschodnich.
Rada zajê³a siê te¿ zagadnieniem etyki zawodowej, zwalczaj¹c wszel-

kie objawy ubli¿ania godno�ci zawodu. Na Zgromadzeniu w maju 1934 r.
uchwalono �Kodeks etyki zawodowej notariusza�.
Wa¿nym zagadnieniem by³ tak¿e problem aplikacji notarialnej, nie-

znanej pod rz¹dem rosyjskiej ustawy notarialnej. W roku 1938 wprowa-
dzono przymus przyjmowania aplikantów, utworzono fundusz przeznaczo-
ny na ich szkolenie i powo³ano komisjê do spraw aplikantów, o czym ju¿
by³a mowa. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e w imiê przysz³o�ci notariatu pol-
skiego przyjmowanie aplikantów jest obowi¹zkiem korporacyjnym, Walne
Zgromadzenie Notariuszy upowa¿ni³o Radê do wprowadzenia w ¿ycie
zasady powy¿szej w sposób, jaki uzna za w³a�ciwy i celowy.
Uchwa³a Rady Izby Notarialnej z dnia 9 XI 1938 r. zobowi¹zywa³a

notariuszy, których obrót przekroczy³ okre�lon¹ sumê, do zatrudnienia w
swej kancelarii aplikanta, chocia¿by zwiêkszenie personelu kancelaryjne-
go nie by³o konieczne.
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 V 1935 r. uchwalono sk³adkê na

samorz¹d w wysoko�ci 1% dochodów brutto, nie mniej, ni¿ 5 z³otych.
Roczny bud¿et Izby wynosi³ 24.300 z³otych.
29 maja 1938 r. zosta³o powo³ane do ¿ycia Zrzeszenie Asesorów i

Aplikantów Notarialnych w Lublinie, które na mocy decyzji wojewody
lubelskiego z dnia 8 X 1938 r. wpisano do rejestru stowarzyszeñ i zwi¹z-
ków Urz.Woj. pod nr 1364. Na ogóln¹ ilo�æ 4 asesorów i 23 aplikantów
do zrzeszenia przyst¹pi³o 2 asesorów i 15 aplikantów. Celem dzia³ania
by³o podniesienie wiedzy prawniczej, czuwanie nad wysokim poziomem
moralno-etycznym, popieranie i organizowanie pracy naukowej, nale¿yte
przygotowanie cz³onków do pracy w notariacie. Prezesem zosta³ Adolf
Dzyr (5).
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NaWalnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 1937 r. prezesem Rady Izby
zosta³ wybrany Stefan Smólski, za� wiceprezesem Ignacy Steliñski (4).
Stefan Smólski pe³ni³ funkcjê prezesa do �mierci, to jest do dnia 2 lutego
1938 r.
Walne Zgromadzenia Izby w dniu 29 maja 1938 r. � prezesem zosta³

Julian Borkowski, wiceprezesem Antoni Xiê¿opolski, a cz³onkami Rady:
Ignacy Steliñski, Franciszek Falkiewicz (Radom), Jan Gabryel (Równe),
Andrzej Ha³aciñski (£uck), dr Adam Kroebl (Tomaszów), Kazimierz
Olszewski (Pu³awy), Boles³aw Skowera (I³¿a).
Dnia 10 grudnia 1938 r. odby³a siê w Lublinie Konferencja Prezesów

i Wiceprezesów Rad Notarialnych. By³a to prawdopodobnie ostatnia sesja
tego gremium przed wybuchem wojny.
Akcje spo³eczne: ufundowany na rzecz armii � kosztem ok. 35.000

z³otych) � samolot sanitarny nazwano imieniemStefana Smólskiego, zmar-
³ego w 1938 r. prezesa Izby, oraz Szko³ê Powszechn¹ w Osieczniku na
Wo³yniu. W roku 1937 notariusze Izby Lubelskiej wp³acili na Fundusz
Obrony Narodowej (FON) sumê 51.122 z³otych.

II. Okres II wojny �wiatowej

Nadesz³a wojna. Po pierwszych bombardowaniach Lublina w dniach
7-9 wrze�nia 1939 r. usta³a dzia³alno�æ w³adz samorz¹dowych i kancelarii
notarialnych (zosta³ czê�ciowo zniszczony gmach s¹du w Lublinie przy
Krakowskim Przedmie�ciu 76, w którym mie�ci³y siê kancelarie notarial-
ne). W po³owie wrze�nia armia niemiecka wkroczy³a do Lublina. Mimo
to dzia³alno�æ niektórych kancelarii zosta³a wznowiona i ponownie zawie-
szona w listopadzie 1939 r., kiedy to aresztowano prezesów: S¹du Ape-
lacyjnego Boles³awa Sekutowicza i S¹du Okrêgowego Stanis³awa Bry³ê.
W dniu 24 lutego 1940 r. w³adze okupacyjne skonfiskowa³y ca³y maj¹tek
Izby i wyda³y zakaz dokonywania czynno�ci urzêdowych przez notariuszy
polskich. W 1942 r. utworzono zarz¹d komisaryczny Rady, który nie podj¹³
jednak dzia³alno�ci.
(JulianBorkowski, Izby notarialnewokresiewielkiej przerwy, PN1947,

nr 5-6 s. 532-535; Aleksander Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Za-
kamycze 1999, s. 40-42).
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III. Lata 1946-1951

Po II wojnie �wiatowej � na skutek zmiany granic pañstwowych � Izba
Notarialna w Lublinie swym zasiêgiem objê³a obszar S¹dów Okrêgowych
w Lublinie, Kielcach, Radomiu i Zamo�ciu.
W dniu 27 stycznia 1946 r. odby³o siê pierwsze powojenne nadzwy-

czajneWalne Zgromadzenie IzbyNotarialnej wLublinie.W kadencji 1946-
1949 prezesem Rady by³ Julian Borkowski, za� wiceprezesem Wac³aw
Salkowski. Dnia 1 VI 1949 r. prezesem Rady zosta³ Adolf Dzyr, pó�niejszy
wieloletni kierownik Pañstwowego Biura Notarialnego w Lublinie. Wice-
prezesem zosta³ Piotr Gnoiñski.
21 maja 1950 r. wybrano ostatni¹ Radê w sk³adzie: Julian Borkowski

� prezes, Gnoiñski � wiceprezes, Moszyñski � sekretarz, Gatkiewicz (W³o-
dawa), Kudelski (Krasnystaw), Kotula (Kielce), Nowachowicz (Radom),
Piwowarski (Zamo�æ) i Skrzyñski (?).

Informacjebiograficzne

1) Boles³aw Sekutowicz � prezes S¹du Apelacyjnego w Lublinie w
latach 1929-1939. Urodzi³ siê 19 sierpnia 1881 r. w Warszawie. Wywodzi³
siê z rodziny o tradycjach prawniczych. Jego ojciec W³odzimierz Seku-
towicz by³ znanym adwokatem w Warszawie i Lublinie, za� dziadek Józef
Sekutowicz by³ notariuszem w Krasnymstawie. W roku 1900 ukoñczy³
Lubelskie Gimnazjum Mêskie. Po maturze rozpocz¹³ studia na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, które ukoñczy³ 20 czerwca 1904 r.
Powróci³ do Lublina, gdzie odby³ aplikacjê s¹dow¹, pracuj¹c jednocze-
�nie jako pomocnika adwokata. W latach 1907-1919 by³ adwokatem. W
tym czasie wyk³ada³ prawo i ekonomiê na Uniwersytetach Ludowych w
Lublinie i Na³êczowie. W latach 1911- 1920 by³ cz³onkiem Rady oraz
dyrektorem Zarz¹du Lubelskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. W
czasie I wojny �wiatowej podj¹³ dzia³alno�æ publiczn¹. Bra³ udzia³ w two-
rzeniu komitetów obywatelskich, nios¹cych pomoc ludno�ci dotkniêtej
dzia³aniami wojennymi. Do koñca wojny by³ prezesem Zarz¹du Lubel-
skiego Miejskiego Komitetu Obywatelskiego, a tak¿e delegatem do Cen-
tralnego Komitetu Obywatelskiego w Królestwie Polskim. Jako prezes
tego Komitetu organizowa³ tzw. polskie s¹dy obywatelskie w Lublinie. 26
kwietnia 1918 r. powo³any zosta³ przez Radê Regencyjn¹ na cz³onka Rady
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Stanu, gdzie sprawowa³ funkcjê sekretarza Komisji Finansowo-Gospo-
darczej. W pa�dzierniku 1919 r. otrzyma³ nominacjê na sêdziego S¹du
Okrêgowego w Lublinie, a dnia 13 kwietnia 1921 r. zosta³ prezesem tego
s¹du. W dniu 21 stycznia 1929 r. prezydent RP Ignacy Mo�cicki powo³a³
go na stanowisko prezesa S¹du Apelacyjnego w Lublinie, któr¹ to funkcjê
sprawowa³ a¿ do utraty niepodleg³o�ci. Odznaczony by³ Krzy¿em Oficer-
skim (1925 r.) i Komandorskim (1928 r.) Orderu Polonia Restituta. We
wrze�niu 1939 r. stan¹³ na czele Miejskiego Obywatelskiego Komitetu
Spo³ecznego w Lublinie. Przyczyni³ siê do uratowania przywiezionych z
Warszawy do Lublina obrazów Jana Matejki: �Bitwa pod Grunwaldem�
i �Kazanie Skargi�. Aresztowany przez Niemców w dniu 20 pa�dziernika
1939 r. wraz z wojewod¹ Jerzym de Tramecourtem i prezesem s¹du Okrê-
gowego Stanis³awem Bry³¹, po kilku dniach zwolniony i ponownie aresz-
towany w dniu 9 listopada 1939 r., zosta³ uwiêziony na Zamku wraz z ok.
2 tys. zak³adników. Zwolniony przez komendanta wiêzienia pod �s³owem
honoru� na pogrzeb te�ciowej, dobrowolnie powróci³ do wiêzienia i zosta³
rozstrzelany w wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1939 r. na kirkucie lubelskim
wraz z 9 innymi zak³adnikami, w�ród których byli profesorowie KUL,
adwokaci, nauczyciele (w�ród roztrzelanych by³ tak¿e Stanis³aw Bry³a,
prezes S¹du Okrêgowego w Lublinie). By³a to pierwsza zbiorowa egze-
kucja dokonana przez okupantów w Lublinie.
(Józef Marczuk, Straceni w Noc Wigilijn¹ Lublin 23 XII 1939, Lublin

2000, s. 100-115).
2) Julian Borkowski urodzi³ siê 13 maja 1878 r. w Pogonowie, w

powiecie siedleckim. Naukê w gimnazjum rozpocz¹³ w Warszawie, a na-
stêpnie kontynuowa³ j¹ w Bia³ej Podlaskiej i Siedlcach, gdzie zosta³ usu-
niêty ze szko³y za udzia³ w strajku szkolnym w roku 1905. Egzamin doj-
rza³o�ci z³o¿y³ w 1906 r. wRewlu (dzisiejszy Tallin) jako eksternista. Studia
prawnicze ukoñczy³ na Uniwersytecie w Petersburgu w 1912 r. i w tym
samym roku rozpocz¹³ praktykê adwokack¹ w Lublinie, z którym to mia-
stem zwi¹za³ siê na trwa³e. Pocz¹wszy od roku 1914 r., przez ca³y okres
miêdzywojenny wyk³ada³ historiê w Pañstwowym Gimnazjum im. Hetma-
na J. Zamojskiego i Gimnazjum im. Vetterów. W latach 1925-1934 by³
przewodnicz¹cym Rady Szkolnej m. Lublina. By³ te¿ lektorem jêzyka ro-
syjskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i d³ugoletnim prezesem
Towarzystwa Przyjació³ KUL.W roku 1918mianowany zosta³ sêdzi¹ S¹du
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Okrêgowego w Lublinie, a w roku 1929 wiceprezesem S¹du Apelacyjne-
go. Trzykrotnie wybrany do Rady Miejskiej w Lublinie w latach 1918,
1919 i 1927 roku (od listopada 1919 r. by³ wiceprezesem Rady Miejskiej).
Po³o¿y³ du¿e zas³ugi w rozwoju kulturalnym miasta. Zmar³ w Lublinie 15
listopada 1964 r. Jego grób znajduje siê na cmentarzu w Lublinie przy
ul. Lipowej, w kwaterze nr 22B.
(Józef Marczuk, Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918-1939, Lublin

1964, s. 92).
3) Stefan Smólski urodzi³ siê na Podolu w 1879 r. Ukoñczy³ gimna-

zjum w Niemirowie, a wy¿sze studia prawnicze na Uniwersytecie w Ode-
ssie. Po studiach rozpocz¹³ praktykê adwokack¹ pocz¹tkowo w Kijowie,
a potem wWarszawie. W Polsce niepodleg³ej obj¹³ stanowisko naczelnika
Okrêgu Wo³yñskiego w Zarz¹dzie Cywilnym Ziem Wschodnich, a nastêp-
nie zosta³ wojewod¹ wo³yñskim. Po powrocie do Warszawy pe³ni³ funkcjê
wiceprezydenta Stolicy, po czym wybrano go do Senatu. W 1923 r. zosta³
ministrem pracy i opieki spo³ecznej w rz¹dzie Wincentego Witosa, pó�niej
wiceministrem spraw wewnêtrznych, a nastêpnie ministrem tego resortu
w ostatnim rz¹dzie Wincentego Witosa w roku 1926. Po zamachu majo-
wym wycofa³ siê z ¿ycia politycznego i zosta³ notariuszem w Lublinie. Od
1 lipca 1933 r. jest cz³onkiem komitetu redakcyjnego Przegl¹du Notarial-
nego. W roku 1934 zosta³ wybrany wiceprezesem pierwszej Rady Izby
Notarialnej i jednocze�nie skarbnikiem. W dniu 1 czerwca 1937 roku
zostaje prezesem Rady, któr¹ to funkcjê piastowa³ a¿ do dnia swej �mierci.
Stefan Smólski zosta³ pochowany na Pow¹zkach w Warszawie. (Przegl.
Not. nr 5/38, s. 98).
4) Ignacy Steliñski urodzi³ siê w 1865 r. w Urzêdowie. Szko³ê �redni¹

ukoñczy³ w Kielcach, a studia naWydziale Prawa Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W latach 1896-1917 by³ adwokatem w Lublinie. W czasie okupacji
austriackiej z ramienia palestry lubelskiej organizowa³ w Lublinie s¹dy
milicyjne. Po odzyskaniu niepodleg³o�ci by³ wiceprezesem, a od 22 maja
1918 do 19 marca 1926 r. prezesem S¹du Apelacyjnego w Lublinie. W
1926 r. zosta³ notariuszem w Lublinie, a 30 maja 1937 r. (do maja 1938 r.)
wiceprezesem Rady. By³ cz³onkiem Komitetu Odbudowy KUL. Odznaczo-
ny w roku 1923 Krzy¿em Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (Przegl.
Not. nr 17/38, s. 367). Zmar³ w 1939 r. tu¿ przed wybuchemwojny (wiado-
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mo�æ o jego �mierci ukaza³a siê w ostatnim przedwojennym numerze Prze-
gl¹du Notarialnego 9-10/39).
5) Adolf Dzyr (1909-1993). Wspomnienie o nim, autorstwa W³adys³a-

wa Buchty, ukaza³o siê na ³amach Rejenta 1999, nr 4, s. 176-179.

IV. Okres pañstwowych biur notarialnych (1952-1991)

Wdniu 25 maja 1951 r. uchwalono ustawê � Prawo o notariacie, która
wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 1952 r. Z t¹ dat¹ zniesione zosta³y izby nota-
rialne i przesta³ istnieæ samorz¹d notarialny. Utworzono pañstwowe biura
notarialne, za� notariusze zostali pracownikami pañstwowymi. Notariu-
sze stracili swój samorz¹d, lecz dziêki postawieniezaanga¿owaniawsprawy
�polityczne� zachowali de facto pewn¹ niezale¿no�æ i cieszyli siê nadal
zaufaniem spo³ecznym. W ka¿dej miejscowo�ci, gdzie by³y s¹dy powiato-
we, utworzone zosta³y p.b.n., któremie�ci³y siê z regu³ywgmachach s¹dów.
Na czele tej jednostki sta³ kierownik-notariusz, który nie mia³ jednak pra-
wa samodzielnego zatrudniania pracowników w podleg³ym mu biurze,
gdy¿ umowy o pracê z pracownikami podpisywa³ prezes s¹du wojewódz-
kiego. Biuro te¿ nie mia³o swojej ksiêgowo�ci, gdy¿ ksiêgowo�æ prowa-
dzona by³a przez s¹d wojewódzki.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ tak s³abej pozycji kierownika p.b.n. by³o to, ¿e

stanowisko to nie nale¿a³o do tak zwanej nomenklatury, a wiêc jego ob-
sadzenie nie musia³o byæ uzgadniane z odpowiednim komitetem PZPR.
Tym samym wielu niezwykle prawych i posiadaj¹cych du¿¹ wiedzê nota-
riuszy, ciesz¹cych siê zas³u¿onym uznaniem w �rodowisku prawniczym,
zosta³o kierownikami p.b.n. czy notariuszami-wizytatorami.Osoby temia³y
nadal wp³yw na szkolenie aplikantów, na w³a�ciwe za³atwianie konkret-
nych spraw, traktowanie klientów nie z pozycji �urzêdu� tylko w sposób
bardziej osobisty. To wszystko w konsekwencji pozwoli³o na przetrwanie
przez notariat ciê¿kich czasów, tak¿e dziêki takim postaciom, jak wspo-
minany ju¿ wcze�niej prezes Adolf Dzyr � d³ugoletni kierownik PBN w
Lublinie czy Czes³aw Ro¿enek � notariusz w Lublinie, którzy aplikacjê
notarialn¹ odbywali w Izbie Lubelskiej w latach 1934-1939, a pracowali
jako notariusze do po³owy lat 70-tych XX wieku (W Przegl¹dzie Notarial-
nym nr 24/1937 na s. 24 ukaza³o siê nastêpuj¹ce og³oszenie: �Rada
Notarialna w Lublinie og³asza, ¿e w dniu 11 X bie¿¹cego roku (1937) mgr
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praw Czes³aw Ro¿enek zamieszka³y we W³odzimierzu Wo³yñskim z³o¿y³
podanie o wpisanie go na listê aplikantów Lubelskiej Izby�).
Nie mo¿na nie wspomnieæ o notariuszach-wizytatorach Eugeniuszu

S³owiku czy Zenonie Niewiadomskim, a tak¿e o m³odszym pokoleniu:
Kornelu Bukowskim, Eugeniuszu Wójciku, W³adys³awie Buchcie, Leonie
Olszewskim, Janie Andruszaku, Teresie Policzkiewicz, Janie Wiechniku,
Wies³awie Pieczykolan, Marii Sajkiewicz, Wojciechu Sacewiczu czy Bry-
gidzie Nizio, którzy wychowywali i uczyli nastêpne pokolenia aplikantów
i asesorów notarialnych i sami � choæ nie wszyscy � doczekali czasów
reprywatyzacji.
Tymwszystkim notariuszom, którychwymieni³em i tym, których z braku

miejsca pomin¹³em, nale¿¹ siê wyrazy wielkiego uznania i podziêkowa-
nia, gdy¿ byæ mo¿e bez ich pracy, zaanga¿owania i po�wiêcenia notariat
by³by instytucj¹ znan¹ tylko z historii.

V. Okres III Rzeczypospolitej

Dziesiêcioletni okres, liczony od uchwalenia przez Sejm Rzeczpospo-
litej Polskiej ustawy � Prawo notariacie, jest okazj¹ do wielu wspomnieñ
odnosz¹cych siê do pierwszych dni organizowania siê w Polsce pocz¹tku
lat 90-tych wolnego notariatu.
W niespe³na miesi¹c od daty wej�cia w ¿ycie ustawy � Prawo o no-

tariacie prezes S¹du Apelacyjnego w Lublinie z upowa¿nienia Ministra
Sprawiedliwo�ci zwo³a³ na dzieñ 16 maja 1991 r. i otworzy³ pierwsze
Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Lublinie. Izbê nasz¹
tworzy³o wówczas 77 notariuszy, z czego 13 prowadzi³o indywidualne kan-
celarie notarialne, za� pozostali pracowali w pañstwowych biurach no-
tarialnych. Historycznie rzecz ujmuj¹c, z chwil¹ wyboru spo�ród notariu-
szy przewodnicz¹cego Zgromadzenia rozpocz¹³ siê okres dzia³ania
samorz¹du notarialnego.
Porz¹dek pierwszego Walnego Zgromadzenia Notariuszy obejmowa³

wybory Rady Izby i cz³onka Krajowej Rady Notarialnej, przewidywany
by³ tak¿e wybór cz³onków S¹du Dyscyplinarnego. Warto przywo³aæ at-
mosferê tamtych dni i spraw, które wówczas by³y najpilniejszymi do za-
³atwienia. Oczywi�cie spraw¹ g³ówn¹ by³a rzeczywista prywatyzacja
notariatu, czyli likwidacja pañstwowych biur notarialnych oraz indywi-
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dualnych kancelarii notarialnych i jednoczesne stworzenie prywatnych
kancelarii notarialnych. Propozycji wprowadzenia na terenie naszej Izby
�prywatnego notariatu� by³o kilka, od takich, które uzale¿nia³y likwida-
cje p.b.n.-ów od usuniêcia wszelkich zaleg³o�ci w ksiêgach wieczystych
we wszystkich biurach, do propozycji indywidualnego traktowania po-
szczególnych biur i zatrudnionych tam notariuszy. Wyrazem d¹¿eñ naszej
spo³eczno�ci by³a pierwsza uchwa³a Walnego Zgromadzenia Notariuszy
(która, patrz¹c na to dzisiaj, by³a w tre�ci i formie bardziej apelem skie-
rowanym do Ministra Sprawiedliwo�ci). W tej uchwale notariusze ape-
lowali o to �...aby prace zwi¹zane z prywatyzacj¹ notariatu dokonywane
by³y przy uwzglêdnieniu indywidualnych sytuacji w poszczególnych pañ-
stwowych biurach notarialnych...�.
Do�æ szybkie tempo wydarzeñ spowodowa³o, i¿ Rada Izby Notarialnej

w Lublinie na pierwszym swym posiedzeniu wyznaczy³a termin Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Notariuszy na dzieñ 26 czerwca 1991 r.
Porz¹dek obrad obejmowa³ wybory uzupe³niaj¹ce do Rady oraz wybory
cz³onków S¹dy Dyscyplinarnego i cz³onka Wy¿szego S¹du Dyscyplinar-
nego, a tak¿e Rzecznika Dyscyplinarnego. Ponadto Zgromadzenie mia³o
podj¹æ uchwa³y dotycz¹ce bud¿etu Izby i regulaminu Zgromadzenia.
W lutym 1992 r. zwo³ane zosta³o Zwyczajne Zgromadzenie Notariuszy,

na którym dokonano podsumowania pracy samorz¹du w pierwszych sied-
miu miesi¹cach jego dzia³alno�ci oraz podjêto miêdzy innymi uchwa³ê
nak³adaj¹c¹ na notariuszy obowi¹zek ubezpieczenia siê od odpowiedzial-
no�ci cywilnej. W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, i¿ podjêcie tej uchwa-
³y poprzedzone by³o gor¹c¹ dyskusj¹ nad sensem istnienia takiego obo-
wi¹zku oraz szczegó³owymi rozwi¹zaniami dotycz¹cymi tej kwestii. Izba
zdecydowan¹ wiêkszo�ci¹ g³osów (jednak¿e nie jednog³o�nie) opowie-
dzia³a siê za przyjêciem odpowiedniej uchwa³y. Patrz¹c na to z perspek-
tywy 10 lat, widzimy, ¿e nasze d¹¿enia w tym zakresie by³y s³uszne, czego
ostatecznym potwierdzeniem jest ustawowe uregulowanie ubezpieczenia
notariusza od odpowiedzialno�ci cywilnej. Nale¿y tak¿e przypomnieæ, ¿e
podjêta zosta³a uchwa³a o przeprowadzeniu pierwszego naboru na apli-
kacjê notarialn¹. Bieg zdarzeñ spowodowa³ konieczno�æ zwo³ania Nad-
zwyczajnego Zgromadzenia Notariuszy w listopadzie 1992 r. Zgromadze-
nie dokona³o zmian w bud¿ecie Izby, dopasowuj¹c niektóre zapisy do
rzeczywistych potrzeb i zadañ Rady Izby Notarialnej. W marcu 1993 r.
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odby³o siê Walne Zgromadzenie Notariuszy, które jest warte przypomnie-
nia z tego powodu, i¿ po raz pierwszy dokonano na nim podsumowania
dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego za rok, w którym funkcjonowa³y ju¿
prywatne kancelarie notarialne.
Kolejne lata przynios³y nowe problemy, ale spowodowa³y tak¿e okrzep-

niecie organów samorz¹du notarialnego i dzia³alno�æ ich zaczyna³a na-
bieraæ w³a�ciwego rytmu i tempa. Do�wiadczenia zbierane w pierwszych
latach, nie wy³¹czaj¹c w tym nauk z pope³nianych b³êdów, zaowocowa³y
ostatecznie tym, i¿ w chwili obecnej mo¿na bez fa³szywej skromno�ci
powiedzieæ, i¿ korporacja notariuszy sprosta³a wyzwaniom chwili i w³a-
�ciwie realizuje na³o¿one obowi¹zki i zadania.
Ta krótka wycieczka do nieodleg³ej przecie¿ przesz³o�ci niech bêdzie

okazj¹ do przypomnienia nazwisk tych notariuszy, którzy podjêli siê trudu
s³u¿enia samorz¹dowi notarialnemu w trzech minionych i obecnie trwa-
j¹cej kadencji.

Pierwsza kadencja (lata 1991-1993)

Rada Izby Notarialnej:
Janusz Florkowski � prezes, Justyna Karasiñska � wiceprezes, Anto-

nina Renata Bednara, Maria Gliszczyñska, Józef Mazur, Jacek Przetocki,
El¿bieta Sikorska � cz³onkowie Rady.
Cz³onek Krajowej Rady Notarialnej � Janusz Florkowski.
S¹d Dyscyplinarny Izby:
Gra¿yna Twardowska � przewodnicz¹ca, W³adys³aw Buchta, Urszula

Flaga, Wies³awa Pieczykolan, Wojciech Sacewicz, Jacek Tereszczuk �
cz³onkowie S¹du.
Rzecznik Dyscyplinarny Izby � Jacek Rz¹czyñski
Cz³onek Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego � Leon Olszewski.

Druga kadencja (lata 1994-1996)

Rada Izby Notarialnej:
Janusz Florkowski � prezes, Antonina Renata Bednara � wiceprezes,

Ryszard Dudek, Justyna Karasiñska, Jacek Rz¹czyñski � cz³onkowie Rady.
Cz³onek Krajowej Rady Notarialnej � Jacek Przetocki.
S¹d Dyscyplinarny Izby:
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Alicja Deczkowska � przewodnicz¹ca, W³adys³aw Buchta, Urszula
Flaga, Barbara Mi¹czewska, Wojciech Sacewicz, Maria Sajkiewicz, Ja-
cek Tereszczuk � cz³onkowie S¹du.
Rzecznik Dyscyplinarny Izby � Józef Mazur.
Cz³onek Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego � Leon Olszewski.

Trzecia kadencja (lata 1997-1999)

Rada Izby Notarialnej:
Janusz Florkowski � prezes, Antonina Renata Bednara � wiceprezes,

Ryszard Dudek, Justyna Karasiñska, Józef Mazur, Ryszard Mys³owski,
Ma³gorzata Troszkiewicz � cz³onkowie Rady.
Cz³onek Krajowej Rady Notarialnej � Jacek Przetocki.
S¹d Dyscyplinarny Izby:
Alicja Deczkowska � przewodnicz¹ca, Stefan Durlej, Urszula Flaga,

Barbara Mi¹czewska, Jacek Rz¹czyñski, Wojciech Sacewicz, Adam Saj-
kiewicz � cz³onkowie S¹du.
Rzecznik Dyscyplinarny Izby �Jacek Tereszczuk.
Cz³onek Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego � Renata Greszta.

Czwarta kadencja (lata 2000-2001)

Rada Izby Notarialnej:
Jacek Rz¹czyñski � prezes, Ma³gorzata Troszkiewicz � wiceprezes,

Renata Greszta, Kamilla Kosicka, Jerzy Krajewski, Barbara Mi¹czewska,
El¿bieta Sikorska, Bogus³aw Tymecki � cz³onkowie Rady.
Cz³onek Krajowej Rady Notarialnej � Janusz Florkowski.
S¹d Dyscyplinarny Izby:
Antonina Renata Bednara � przewodnicz¹ca, Stefan Durlej, Bo¿ena

Hussar, Ma³gorzata Koty³³o, Adam Sajkiewicz, Józef Twarowski
Rzecznik Dyscyplinarny Izby � Jerzy Krajewski
Cz³onek Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego � Alicja Deczkowska.

� � �
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* Z okazji 5-lecia wej�cia w ¿ycie prawa o notariacie i utworzenia
samorz¹du notarialnego w roku 1939 nak³adem Rady Izby Notarialnej w
Lublinie wydano �Ksiêgê pami¹tkow¹ Lubelskiej Izby Notarialnej 1934-
1939�. Artyku³y opublikowne w tej ksiêdze by³y bardzo pomocne dla
niniejszego opracowania.
** Serdecznie dziêkujê notariuszomWies³awie Pieczykolan i Zymun-

towi Ja�kowskiemu za udostêpnienie egzemplarzy tej ksiêgi. (J.R.)


