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Dzia³alno�æ kancelarii notarialnej zorganizowanej
w postaci spó³ki partnerskiej

I.Wprowadzenie

Od pierwszego stycznia 2001 r. obowi¹zuje nowa regulacja prawna1
dotycz¹ca spó³ek handlowych2, która � zastêpuj¹c dawnykodeks handlowy
� wprowadzi³a wiele nowych rozwi¹zañ jurydycznych, w tym tak¿e nie-
spotykan¹ u nas do tej pory spó³kê partnersk¹.
Spó³ka partnerska uznawana jest powszechnie za interesuj¹c¹ konstruk-

cjê prawn¹, nowoczesn¹ formê organizacyjnoprawn¹ sprzyjaj¹c¹ rozwojo-
wi przedsiêbiorczo�ci, bêd¹c¹ swoistego rodzaju wyzwaniem dla osób
wykonuj¹cychwolny zawód. Jest te¿ postrzegana jako organizacyjnopraw-
na alternatywa �wiadczenia okre�lonych us³ugwobrocie prawnym i gospo-
darczym.
Walory organizacyjnoprawne spó³ki partnerskiej s¹ szeroko opisywane

w doktrynie krajowej3. Uwa¿ana jest za swoisty zwiastun nowego typu

1 Wydana w formie ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r., zwana dalej k.s.h.
2 Dz.U. Nr 94, poz. 1037.
3 M. A s ³ a n o w i c z, Charakter prawny spó³ki partnerskiej, PiP 1998, nr 7, s. 65;

t e n ¿ e, Firma spó³ki partnerskiej, PPH 1998, nr 7, s. 19. Tre�æ umowy spó³ki partnerskiej,
PPH 1998, nr 12, s. 20; Podmiotowo�æ prawna spó³ki partnerskiej na tle pozosta³ych
osobowych spó³ek handlowych, PPH 1999, nr 4, s. 18; Charakter i pozycja zarz¹du w
spó³ce partnerskiej, PPH 1999, nr 8, s. 14; Pozycja oraz znaczenie spó³ki partnerskiej w
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spó³ek � spó³ek hybrydalnych4, których pojawienie siê w naszym prawie
gospodarczym i handlowym jest do�æ powszechnie akceptowane, sprzyja
bowiem rozwojowi ca³ej gospodarki i przy�piesza proces jej transformacji
w kierunku nowoczesnej gospodarki rynkowej.
Poparcie dla nowych typówspó³ek handlowychdotyczynie tylko spó³ki

partnerskiej, ale odnosi siê tak¿e spó³ki komandytowo-akcyjnej, o czym
�wiadcz¹ opinie i porównania wypowiadane w doktrynie krajowej5. Nara-

systemie prawa spó³ek, Prawo Spó³ek 1999, nr 7-8, s. 25; Instytucja spó³ki partnerskiej w
wybranych europejskich systemach prawnych a prawo polskie, Prawo Spó³ek 1999, nr 10,
s. 40; Elementy konstrukcyjne osobowych spó³ek handlowych, Prawo Spó³ek 2000, nr 5,
s. 20; Zmiany w sk³adzie wspólników spó³ek partnerskich oraz pozosta³ych spó³ek osobo-
wych, Prawo Spó³ek 2000, nr 1, s. 20; C. B a n a s i ñ s k i, Swoboda �wiadczenia us³ug w
orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedliwo�ci, Przegl¹d S¹dowy 1999, nr 5, s. 10; K. B o r o -
w i c z,Popartnersku, Rzeczpospolita 2000, nr 77, s.C3;M. B ¹ c z y k,A. B i e r æ,K. K r u -
c z a l a k, R.M a s t a l s k i, M. Ta r s k a, K. P i a s e c k i, A. S z a j k o w s k i, Podstawy
prawa przedsiêbiorstw, Warszawa 1999; Z. G r o d e c k i, Radca prawny � wolny zawód?,
Radca Prawny 1999, nr 2, s. 51; M. Górka (red. naukowa), Status zawodów prawniczych
w Europie, Instytut Europejski, £ód� 1998; B. G ó r s k a, Spó³ka partnerska w prawie
niemieckim i w polskim kodeksie spó³ek handlowych, PPH 2001, nr 3, s. 29; J. J a c y s z y n,
Notariusz jako wspólnik spó³ki partnerskiej, [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej
Polskiej. Referaty i opracowania, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 61; t e n ¿ e, Wolne zawody
w prawie handlowym, Gazeta Prawna 1999, nr 6/7, s. 21; Czym jest wolny zawód, Gazeta
Prawna 2000, nr 27, s. 28; Prawo dla architektów, Gazeta Prawna 2000, nr 35/36;Wolny
zawód � dziennikarz, Gazeta Prawna 2000, nr 116, s. 25, s. 44; Spó³ka partnerska wed³ug
przepisów ustawy Kodeks spó³ek handlowych, Bielsko-Bia³a 2000; Z. K l a t k a, Spó³ka
partnerska nowa form¹ wykonywania zawodu radcy prawnego, Radca Prawny 1998, nr 4,
s. 6; A. K i d y b a, Spó³ka partnerska w prawie niemieckim i projekcie prawa spó³ek han-
dlowych, Prawo Spó³ek 1999, nr 9, s. 7; t e n ¿ e, Prawo handlowe,Warszawa 2000, s. 242;
A. K l a n k, Spó³ka partnerska w polskim kodeksie spó³ek handlowych i prawie amerykañ-
skim, Prawo Spó³ek 2001, nr 1, s. 24; A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu, Kraków
1999; J. P r e u s s n e r - Z a m o r s k a, Uwagi na temat zakazu reklamowania wolnych
zawodów, Rejent 1994, nr 3, s. 14; E. S k r z y d ³ o - Te f e l s k a, Swobodny przep³yw osób
a wykonywania zawodu notariusza wUnii Europejskiej, Rejent 2000, nr 4, s. 173; B. S o ³ -
t y s, Pojêcie i charakter klienteli w prawie polskim, Poznañ-Kluczbork 1995; t e n ¿ e,Czy
mo¿na zbyæ wolny zawód, PPH 1995, nr 3, s. 27; Klientela. Przedsiêbiorstwo. Wolny
zawód, Rejent, nr 1, s. 124; M. Z i e l i ñ s k i, Adwokaci � radcowie prawni. Wolny zawód
i stosunek pracy, Rzeczpospolita 1995, nr 41.

4 A. S z um a ñ s k i, Hybrydalne typy spó³ek handlowych, PPH 2000, nr 6, s. 19 i nast.
wraz z bogat¹ literatur¹.

5 A. K i d y b a, Spó³ka komandytowo-akcyjna w Niemczech i projekcie prawa spó³ek
handlowych, PPH 2000, nr 3; t e n ¿ e, Spó³ka komandytowo-akcyjna � wzmianka, Prawo
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sta te¿, jak siêwydaje, zainteresowaniepraktycznymwykorzystaniemspó³ki
partnerskiej, która jest adresowana do osób wykonuj¹cych wolny zawód,
w tym tak¿e do �rodowiska polskich notariuszy. Oni zatem mog¹ � obok
wskazanych w przepisach k.s.h. osób � byæ wspólnikami spó³ki partner-
skiej namocy art. 88 k.s.h.Notariusz bowiemobok innych zawodówpraw-
niczych (adwokat, radca prawny) jestwyra�niewymieniony jakopotencjal-
nypartner tej spó³ki6.Niemazatemw¹tpliwo�ci, ¿enotariuszemog¹ tworzyæ
spó³ki partnerskie na mocy k.s.h., w tym zreszt¹ celu zosta³y przeprowa-
dzone zmiany w prawie o notariacie. W art. 4 w § 3 wyrazy �spó³ki cy-
wilnej� zast¹piono wyrazami �spó³ki cywilnej lub partnerskiej�, co ozna-
cza, ¿e ustawodawca propozycjê tworzenia tych spó³ek w �rodowisku
notariuszy umocowa³ w postaci odpowiedniego przepisu prawa o notaria-
cie. Tym samym spó³ka partnerska znalaz³a siêw centrum zainteresowania
notariuszy jako potencjalna forma organizacyjnoprawna, za pomoc¹ której
mo¿na prowadziæ czynno�ci notarialne.
Stan taki rodzi jednak pewne problemy i pytania, chocia¿by:
� jak ma byæ prowadzona dzia³alno�æ notariusza w ramach spó³ki

partnerskiej, skoro, jakwiadomo, notariusz posiada ju¿ odpowiednie instru-
mentariumorganizacyjnoprawne, za pomoc¹którego �wiadczy swoje czyn-
no�ci notarialne,
� jak skorelowaæze sob¹dotychczasowedo�wiadczenie, tradycje i formy

z nowoczesnymi i proponowanymi rozwi¹zaniami w ramach spó³ki part-
nerskiej,
� czy oferowany normatywnie typ spó³ki partnerskiej jest lepszym roz-

wi¹zaniem organizacyjnoprawnym od stosowanych do tej pory form wy-
konywania zawodu notariusza, czy te¿ raczej dodatkowym, ale zbêdnym
balastemorganizacyjnoprawnym,
� czy mo¿na pogodziæ organizacyjnoprawn¹ dzia³alno�æ notariusza

prowadz¹cego kancelariê notarialn¹ z konstrukcj¹ spó³ki partnerskiej, która

handlowe, Warszawa 2000, s. 244; C. P o d s i a d l i k, Spó³ka komandytowo-akcyjna w
prawie francuskim w aspekcie projektowanych zmian kodeksu handlowego, Prawo Spó³ek
1998, nr 7/8; A. S z um a ñ s k i, Spó³ka komandytowo-akcyjna, PPH 1998, nr 4, s. 15;
t e n ¿ e,Dokapitalizowanie spó³ki kapita³owej a ochrona przed wrogim przejêciem (uwagi
de lege lata i de lege ferenda), PPH 1997, nr 9, s. 16; H. U r b a ñ c z y k, Prowadzenie
spraw spó³ki w spó³ce komandytowo-akcyjnej, Prawo Spó³ek 2000, nr 12, s. 4.

6 O udziale notariusza w spó³ce partnerskiej by³a ju¿ mowa m.in. [w:] II Kongres
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 61 i nast.
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prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ jako odrêbny podmiot w obrocie prawnym i
gospodarczym7.
Lista stawianych pytañ jest znacznie d³u¿sza, jednak¿e czê�æ z nich

mo¿na zadaæ ju¿ teraz, gdy dzia³alno�æ organizacyjnoprawna notariusza
prowadz¹cego kancelariê notarialn¹ odpowiada pewnemu wypracowane-
mu ju¿ stylowi jego pracywobs³udze klientów.Bezw¹tpienia inne pytania
pojawi¹ siê niebawem w praktyce notarialnej, gdy notariusze zaczn¹ pro-
wadziæ swoj¹ dzia³alno�æ za pomoc¹ spó³ek partnerskich lub gdy zainte-
resuje ich spó³ka partnerska jako alternatywna wobec spó³ki cywilnej8 �
spó³ka umo¿liwiaj¹ca prowadzenie kancelarii notarialnej przez kilku nota-
riuszy-wspólników.

II. Status prawny kancelarii notarialnej
Rola, funkcje i zadania kancelarii przez osoby prowadz¹ce ró¿nego

typu us³ugi, w tym tak¿e �wiadczenie pomocy i obs³ugi prawnej, s¹ do�æ
znane. By³y i s¹ przedmiotem zainteresowania doktryny, literatury praw-
niczej, prasy fachowej; czêsto wypowiadaj¹ siê na ten temat zarówno
�rodowiska korporacyjne prawnicze, jak i inne korporacje zawodowe.
Kancelaria:
a) radcy prawnego9,
b) adwokata10,

7 Spó³ka partnerska bowiemna tle art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz.U.
Nr 101, poz. 1178 ze zm.) � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej jest przedsiêbiorc¹, dalej w
skrócie p.d.g.

8 Spó³ka cywilna by³a przedmiotem zainteresowania doktryny � zob. np.A. O l e s z k o,
Kancelaria notarialna dzia³aj¹ca na zasadzie spó³ki cywilnej, Rejent 1991, nr 2, s. 67 i
nast.; T. Z a w i � l a k, Refleksje na temat funkcjonowania kancelarii notarialnej jako spó³-
ki prawa cywilnego, Rejent 1966, nr 10, s. 143 � a jest wykorzystywana w praktyce nota-
rialnej, choæ jej popularno�æ w ró¿nych izbach notarialnych rozk³ada siê nierównomiernie.

9 Zob. art. 8 ustawy z dnia 6 lipca o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz. 145 ze zm.).
Radca prawny wykonuje swój zawód m.in. w kancelarii radcy prawnego; przepisy te nie
precyzuj¹ wymogów, jakim powinno odpowiadaæ pomieszczenia kancelarii radcy prawne-
go.

10 Zob. art. 4a ustawa z dnia 26maja 1982 r. � Prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz.
124 ze zm.). Adwokat wykonuje swój zawódm.in. w kancelarii adwokackiej o niezdefinio-
wanej pojêciowo strukturze. W tym jednak przypadku ustawodawca kancelariê adwokata
okre�la mianem �kancelarii adwokackiej�.
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c) notariusza11,
d) komornika s¹dowego12

to pewien normatywny standardwykonywania zawoduprawniczego, który
coraz czê�ciej pojawia siê tak¿e w praktyce gospodarczej jako sposób i
forma wykonywania wolnego zawodu13.
Wykonywanie zawodówprawniczych za pomoc¹ kancelarii jestwymo-

giemprawnym,miejscem �wiadczenia pomocy prawnej obok innych form
wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata, komornika s¹dowego
czy te¿ notariusza.W¿adnej jednak z regulacji prawnych dotycz¹cych tych
zawodów ustawodawca nie zdefiniowa³ tego pojêcia14.
Na tym tle rodzi siê pytanie, czy by³o to uzasadnione i celowe posu-

niêcie, czy te¿ pominiêciewyja�nienia tego terminu by³o przypadkowe, czy
te¿mo¿e legislator�wchwili stanowieniaprawa�niewidzia³ takiejpotrzeby.
Wydaje siê, ¿e ten ostatni pogl¹d jest najbli¿szy prawdy, gdy¿ gdyby usta-
wodawcy zale¿a³o na sformu³owaniu definicji �kancelarii� w podstawo-
wych regulacjach dotycz¹cych omawianych zawodów prawniczych, to
niew¹tpliwie by to uczyni³. Je¿eli takiego zabiegu legislacyjnegonie podj¹³,
to mo¿na uznaæ, ¿e nie dostrzeg³ w tym jakiego� wiêkszego problemu
jurydycznego. Byæ mo¿e, ¿e pozostawi³ tê kwestiê korporacjom prawni-
czym oraz praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata,
komornika s¹dowego czy te¿ notariusza. A mo¿e po prostu liczy³ na to, ¿e
jest to kwestia marginalna, nie nadaj¹ca siê do przepisów prawa o charak-
terze definicyjnym.
Wdoktrynie notarialnej zauwa¿a siê jednak, ¿e ustawodawca,wprowa-

dzaj¹c pojêcie kancelarii notarialnej (art. 3 § 1 pr. o not.), zbanalizowa³ ten

11 Zob. art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 22, poz.
91 ze zm.).

12 Zob. art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji
(Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.).

13 I tak np. lekarze wykonuj¹ swój zawód poprzez indywidualn¹ praktykê lekarsk¹, ta
za� prowadzona jest w prywatnych gabinetach, przychodniach, a tak¿e pomieszczeniach,
któremusz¹ spe³niaæ odpowiedniewarunki. Przepisyw tych sprawachmaj¹ charakter szcze-
gólny iwpo�redni sposóbmaj¹ zwi¹zek z kancelari¹ notariusza. Zob. R. S z t y k,Powstanie
i likwidacja kancelarii notarialnej, Rejent 1998, nr 5, s. 177. Coraz powszechniej s¹ spo-
tykane w praktyce wykonywania wolnych zawodów np. kancelarie doradztwa podatkowe-
go, kancelarie rzeczników patentowych, kancelarie prawa gospodarczego itp.

14 Zwraca na to uwagê A. O l e s z k o,Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999, s. 156.
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termin w ten sposób, ¿e nazywa j¹ dalej po prostu �kancelari¹�15. Jest to,
zdaniemR.Sztyka, b³êdnezdefiniowanienazwykancelarii notarialnej, je¿eli
mo¿na w ogóle mówiæ, ¿e jest to jakiekolwiek pojêcie definicyjne. U¿ycie
pojêcia �kancelaria notarialna�, jakimpos³uguje siê prawoonotariacie, jest
� zdaniem tego autora � nieprawid³owe, gdy¿ przecie¿ nie chodzi o �kan-
celariê notarialn¹�, a o �kancelariê notariusza�, jako ¿e s³u¿y ona okre�lo-
nej osobie, a nie jest odrêbn¹od tej osoby jednostk¹organizacyjn¹16.Wypada
zgodziæ siê z t¹ opini¹.
Przyjmuje siê, ¿e kancelariê notarialn¹ stanowi¹ pomieszczenia z od-

powiednimi urz¹dzeniami, w których notariusz mo¿e zatrudniaæ personel
do wykonywania funkcji administracyjnych zwi¹zanych z obs³ug¹ jego
dzia³alno�ci zawodowej17.
Kancelaria notarialna stanowi � wed³ug art. 3 § 1 pr. o not. � miejsce

dokonywania czynno�ci notarialnych; nie jedyne co prawda18, ale jednak
centralne i zasadnicze, tradycyjne i wy³¹czne, gdy¿ notariuszmo¿e prowa-
dziæ tylko jedn¹ kancelariê (art. 4 § 1 pr. o not.).
Kancelaria notarialna by³a i jest przedmiotem ró¿nych opinii i g³osów,

które poprzez rolê, funkcje i zadania próbowa³y okre�liæ jej pozycjê praw-

15 Nazwanie kancelari¹ �kancelarii notarialnej� jest nieuzasadnione i sprzeczne z ogól-
nie obowi¹zuj¹cymiw literaturze polskiej pojêciem �kancelarii�. Zob.w tej sprawie S³ownik
jêzyka polskiego pod red. M. Szymczaka, t. I, Warszawa 1992, w którym za kancelariê
uwa¿a siê komórkê administracyjn¹ s³u¿¹c¹ obs³udze interesantów. Jest to tak¿e pokój, w
którym za³atwiane s¹ sprawy administracyjne. Potocznie okre�la siê j¹ jako zespó³ pracow-
nikówkancelarii. Przyk³adowo podaje siê dlawyja�nienia oznaczenia: kancelariê adwokac-
k¹, kancelariê notariusza, rejenta.

16 R. S z t y k, Powstanie..., s. 176.W pe³ni podzielam stanowiska autora w tej sprawie.
U¿ywanie bowiempojêcia �kancelaria notarialna� sugeruje, ¿e chodzi o co� samodzielnego,
wyodrêbnionego od notariusza, czyli osobywykonuj¹cejwolny zawódw ramach prowadzo-
nej przez siebie kancelarii. Takw istocie nie jest,mimo ¿emo¿na zauwa¿yæ pewne jêzykowe
�wyemancypowanie siê� siê tego pojêcia na tle prawa o ustroju notariatu.

17 R. S z t y k, Powstanie..., s. 169.
18 W my�l bowiem art. 3 § 2 pr. o not., czynno�æ notarialna mo¿e byæ dokonana tak¿e

w innymmiejscu, je¿eli przemawia za tymcharakter czynno�ci lub szczególne okoliczno�ci.
Jest to jednakwyj¹tek od regu³y, ¿emiejscemdokonywania czynno�ci notarialnejmo¿e byæ
tylko i wy³¹cznie kancelaria notarialna. Natomiast otwart¹ kwesti¹ zarówno interesuj¹c¹ z
punktu widzenia teorii, jak i praktyki notarialnej jest to, co nale¿y rozumieæ pod pojêciem
�charakter czynno�ci� i �szczególne okoliczno�ci�;w tymzakresiemo¿e i powinno doj�æ do
ciekawych wyk³adni i interpretacji na tle dzisiejszych potrzeb i mo¿liwo�ci wykonywania
us³ug notarialnych.
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n¹; wypowiada³a siê na ten temat tak¿e judykatura, wywo³uj¹c polemiki i
glosy, a tak¿e doktryna krajowa i korporacyjna19.Wydaje siê, ¿e nadal trwa
debata dotycz¹ca statusu prawnego kancelarii notarialnej, choæ mo¿e nie
jest ju¿ona takdynamiczna.Tymczasemproblemjestnadalotwarty i aktualny
zarówno na tle praktyki notarialnej, jak i doktryny prawa. I tak np. kwestia
sposobu zorganizowania kancelarii notarialnej, a zw³aszczawyodrêbniania
czê�ci i ogniww ramach jednej kancelarii notarialnej, wywo³ywa³a i nadal
wyzwala du¿e emocje w �rodowisku polskiego notariatu20.
Kancelaria notarialna nie ma wyra�nej normatywnej sylwetki organi-

zacyjnoprawnej, jest to jej walor, ale i wada. Z jednej strony okre�lenie
kancelarii notarialnej jest wytworem pewnej konwencji teoretycznej, a
zw³aszcza praktyki notarialnej, która kszta³tuje siê w efekcie tradycji, do-
robku historii notariatu, modelu korporacyjnego, ten za� tworzony jest w
wyniku do�wiadczeñ i poszanowania dla miejsca wykonywania zawodu
przez notariusza jako osoby zaufania publicznego. Z drugiej strony brak
jednoznacznegowzoru normatywnego, ujêtegowpostaci definicji ustawo-
wej, pozwala na ewoluowanie pojêcia �kancelaria notarialna� w ró¿nych
kierunkach, tak usztywniaj¹cych, jak i liberalizuj¹cych miejsce i sposób
wykonywania czynno�ci notarialnych.
Wdoktrynie funkcjonuje pogl¹d21, ¿e ró¿na mo¿e byæ postaæ organiza-

cyjnoprawna funkcjonowania kancelarii notarialnej, pojawia³y siê g³osy, ¿e
charakter prawny kancelarii notarialnej, je¿eli o takim mo¿e byæ w ogóle
mowa, jest bli¿ej nieokre�lony, w efekcie czego w literaturze i orzecznic-
twie22 zaczêto postrzegaæ kancelariê notarialn¹ jako zak³ad pracy, a nota-
riusza jako kierownika tego¿ zak³adu. Podejmowano próby, by uznaæ no-
tariusza za podmiot prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹ (zwany dawniej
podmiotem gospodarczym)23, a obecnie za przedsiêbiorcê24.

19 Zob. A. O l e s z k o, op. cit., s. 155 wraz z powo³an¹ tam literatur¹ i judykatur¹.
20 Zajêto m.in. stanowisko, ¿e notariusz nie mo¿e prowadziæ kilku kancelarii, nie mo¿e

mieæ te¿ kancelarii �pomocniczych ani te¿ oddzia³ów kancelaryjnych czy te¿ innych �punk-
tów�, w których móg³by wykonywaæ czynno�ci notarialne.

21 A. O l e s z k o, op. cit., s. 157.
22 Uchwa³a SN z dnia 1 marca 1995 r. II UZP 34/94 oraz glosa krytyczna M. G e r s -

d o r f, OSP 1995, z. 1, poz. 13.
23 A. O l e s z k o, Ustrój..., s. 158.
24 Np. J. N a w o r s k i,Firma prawnicza; problemy iw¹tpliwo�ci, Rzeczpospolita 1994,

nr 287, s. 15, a zw³aszcza krytycznie na ten temat m.in. J. J a c y s z y n, Wokó³ statusu
notariusz, Rejent 1996, nr 4-5; A. O l e s z k o, Ustrój..., s. 158.
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Wyst¹piono tak¿e z koncepcj¹, by uznaæ notariusza za monopolistê i
podj¹æ z nim �walkê� na gruncie przepisów o przeciwdzia³aniu praktykom
monopolistycznym. Na tle tych i innych jeszcze g³osów dotycz¹cych sta-
tusu notariusza i jego kancelarii �rodowisko polskich notariuszy poprzez
swojew³adze samorz¹dowe i korporacyjne zdecydowanie opowiedzia³o siê
za tym, by notariusza nie uznawaæ za przedsiêbiorcê, ani nie postrzegaæ
jego dzia³alno�ci notarialnej tak, jak ka¿d¹ inn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹.
Krajowa Rada Notarialna zajê³a wyra�ne stanowisko w tej sprawie. Twar-
de i zdecydowane trwanie na tej pozycji zaowocowa³o wyra�nym przepi-
sem art. 24a, w my�l którego: �Notariusz nie jest przedsiêbiorc¹ w rozu-
mieniu przepisów � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej�25. W tej sytuacji
notariusz jako osobawykonuj¹cawolny zawód uzyska³mocnewsparciew
obowi¹zuj¹cym prawie o notariacie oraz p.d.g., eliminuj¹ce zarówno jego,
jak i kancelariê z krêgu osób maj¹cych status przedsiêbiorców.
Kancelaria notarialnawi¹¿e siê zwykonywanie zawodu notariusza, jest

jego instrumentariumorganizacyjnoprawnym, niemniej jednak nie jest od-
rêbn¹ i niezale¿n¹ od notariusza struktur¹ ani jednostk¹ organizacyjn¹. Nie
ma charakteru podmiotowego, co oznacza, ¿e niemo¿na jej traktowaæ jako
jakiego� �wyspecjalizowanego� ogniwa, nie mie�ci siê w konwencji tzw.
u³omnej osoby prawnej, brak jej nie tylko jakichkolwiek cech osobowo�ci
prawnej, niemo¿na jej te¿ traktowaæ jako swoist¹ hybrydê osobowo�ciow¹.
Nie jest przedmiotem badania ca³okszta³tu pracy notariusza, mimo ¿e za
jej po�rednictwem notariusz wykonuje czynno�ci notarialne. Oczywi�cie
niemo¿na nie dostrzegaæ ani bagatelizowaæ kancelarii jakomiejsca �wiad-
czenia czynno�ci notarialnych i z tegow³a�niewzglêdu pe³ni ona okre�lon¹
funkcjê i rolê w praktyce notarialnej. Jest te¿ integralnie zwi¹zana z no-
tariuszem, bez którego nie mo¿e powstaæ ani te¿ funkcjonowaæ w ob-
s³udze prawnej i gospodarczej.
Notariusz i jego kancelaria to po³¹czenie osoby uprawnionej do wyko-

nywania okre�lonego zawodu prawnego z zestawem odpowiednich �rod-
ków techniczno-organizacyjnych, których funkcjonowaniema s³u¿yæ nota-
riuszowidoprawid³owegodokonywania czynno�ci notarialnych.Coprawda

25Art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U.
Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Podobny przepis zamieszczony w art. 87 pr. dz. gosp. dotyczy
osób �wiadcz¹cych pomoc prawn¹, a wiêc adwokatów i radców prawnych.
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notariusz wykonuje wolny zawód indywidualnie, lecz za pomoc¹ zorgani-
zowanych �rodków �wiadczy us³ugi notarialne. Notariusz wraz z kancela-
ri¹ notarialn¹ tworzy pewn¹ infrastrukturê, quasi-organizacjê, która stwa-
rza jemu i jego pracownikom w³a�ciwe ramy organizacyjnoprawne do
wykonywania czynno�ci notarialnych26. Notariusz nie mo¿e wykonywaæ
zawodu bez kancelarii, poza wyj¹tkami (art. 3 § 2 pr. o not.), a kancelaria
nie mo¿e funkcjonowaæ bez notariusza. �cis³y zwi¹zek i wzajemne relacje
miêdzy notariuszem i jego kancelari¹ znajduj¹ normatywny wyraz w art.
4 § 1 w zw. z art. 3 § 1 pr. o not.
Notariusz � o czym ju¿ wspomnia³em � nie mo¿e prowadziæ kilku

kancelarii;mo¿e prowadziæ tylko jedn¹ kancelariê notarialn¹, i tow jednym
lokalu, wmiejscowo�ci, w której mawyznaczon¹ jej siedzibê. Tak¹ zasadê
formu³uje § 14 ust. 1 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, jest to wiêc
dalej id¹ce okre�lenie wymogów, jakie stawiane s¹ notariuszowi i kance-
larii s³u¿¹cej dowykonywania jegoczynno�ci notarialnych. Imimo¿e regu³a
ta znajduje siê w zasadach deontologii27 wykonywania zawodu notariusza,
to nie oznacza, ¿e jej ranga i znaczenie jest mniejsze ni¿ przepis o tym, ¿e
notariusz mo¿e prowadziæ tylko jedn¹ kancelariê (art. 4 § 1 pr. o not.).
Obowi¹zuj¹ce przepisy potwierdzaj¹ odrêbno�æ pozycji zawodowej

notariusza od kancelarii i uznaj¹ j¹ za pomieszczenie s³u¿¹ce do wykony-
wania jego zadañ.

II. Spó³ka partnerska jako typ spó³ki osobowej

Regulacja prawna spó³ki partnerskiej znajduje siê w dziale II k.s.h. (art.
86-101) i obejmuje: rozdzia³ 1. Przepisy ogólne, rozdzia³ 2. Stosunek do
osób trzecich. Zarz¹d spó³ki, rozdzia³ 3. Rozwi¹zanie spó³ki.
Spó³ka partnerska powsta³awStanachZjednoczonych,w stanieTeksas,

pod nazw¹ Limited Liability Partnership. Wprowadzony zosta³ przepis
umo¿liwiaj¹cy osobom wykonuj¹cym wolny zawód, a w szczególno�ci
lekarzom, prawnikom, architektom, in¿ynierom oraz ksiêgowym zrzesza-

26 B. S o ³ t y s, Przedsiêbiorstwo, wolny zawód,Rejent 1995, nr 1, s. 126 i nast., okre�la
ten sposóbwykonywaniawolnego zawodu jako �zorganizowany�, wyra¿aj¹cy siê nie tylko
pewnymi �rodkami techniczno-organizacyjnymi, ale tak¿e osobistymi przymiotami osoby
wykonuj¹cej wolny zawód, jej renom¹, kwalifikacjami itp.

27 Maj¹cych charakter przepisów korporacyjnych.



76

Jerzy Jacyszyn

nie siê w sposób chroni¹cy wspólników (partnerów) przed tzw. �totaln¹
odpowiedzialno�ci¹� za dzia³ania i zaniechania pozosta³ych wspólników.
Do�æ szybko spó³ka partnerska pojawi³a siê na kontynencie europej-

skim, znajduj¹c swój wyraz prawny w regulacjach niemieckich, francu-
skich, brytyjskich, holenderskich, hiszpañskich, a tak¿e na wyspie Jersey,
na której zmodyfikowanopewienkszta³tuj¹cy siêmodel spó³ki partnerskiej.
Spó³ka ta wewszystkich krajach, które zdecydowa³y siê wprowadziæ j¹ do
regulacji prawnych, posiada ró¿ne rozwi¹zania; odmiennie rozstrzygniêto
kwestie formy prawnej, zasad odpowiedzialno�ci, krêguwspólników, spo-
soby jej funkcjonowania wewnêtrznie i zewnêtrznie. Ma ona postaæ tzw.
spó³ki hybrydalnej, czyli posiada umiejêtno�æ ³¹czeniaw sobie cech spó³ek
osobowych i kapita³owych, stanowi¹c swoist¹ mozaikê elementów tych
spó³ek handlowych. Hybrydalny typ spó³ki handlowej nie jest pojêciem
normatywnym, coraz czê�ciej jednak termin ten pojawia siê w doktrynie
prawniczej, staj¹c siê pewnymsymbolemnowoczesnychkonstrukcji spó³ek
handlowych.
W doktrynie prawa wymienia siê i opisuje ró¿ne cechy spó³ki partner-

skiej: czê�æ z nichma charakter dynamiczny, czê�æ statyczny, s¹w�ród nich
elementy wspólne i odmienne, ³¹cz¹ce i dziel¹ce, wokó³ których panuje
wyra�na zgoda i takie, które s¹ kontrowersyjne czy te¿ dyskusyjne. Ozna-
cza to, ¿e spó³ka partnerska jest otwart¹ struktur¹ prawn¹, bogat¹ w ró¿ne
mo¿liwo�ci i rozwi¹zanie, nieprzypadkowo zwana tak¿e �kameleonem�
prawa handlowego, zmiennym typem spó³ki handlowej wystêpuj¹cym w
obrocie prawnym i gospodarczym.Najczê�ciej jednakwymienia siê nastê-
puj¹ce cechy spó³ki partnerskiej:
1) ograniczony kr¹g wspólników,
2) wytyczony normatywnie cel spó³ki,
3) forma aktu notarialnego jako dowód zawarcia umowy spó³ki,
4) konstytutywny charakter wpisu do rejestru,
5) szczególne zasady odpowiedzialno�ci partnerów wraz z modyfika-

cjami umownymi,
6) specyficzne regu³y reprezentacji spó³ki,
7) wariantowe modele prowadzenia spraw spó³ki,
8) opodatkowanie dochodów wspólników.
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1. Charakter prawny spó³ki

Spó³k¹ partnerska jest spó³ka osobowa, utworzona przez wspólników
(partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spó³ce prowadz¹cej
przedsiêbiorstwo pod w³asn¹ firm¹ (art. 86 k.s.h.). Firma spó³ki partner-
skiej powinna zawieraæ nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe
oznaczenie �i partner� b¹d� �i partnerzy� oraz okre�lenie wolnego zawodu
(art. 90 k.s.h.).Dopuszczalne jest u¿ywaniewobrocie prawnymskrótu �sp.
p.�. Na te skróty, oznaczenia i symbole spó³ka partnerska ma zagwaran-
towan¹ prawnie wy³¹czno�æ.
Spó³kamo¿e byæ zawi¹zywana w celu wykonywania wiêcej ni¿ jedne-

go wolnego zawodu, chyba ¿e odrêbna ustawa stanowi inaczej (art. 86 §
2 k.s.h.). Przepis ten by³ ju¿ przedmiotem zainteresowania Krajowej Rady
Notarialnej, która rozpatrywa³a pytania prawne notariuszy na temat cha-
rakteru dzia³ania spó³ki partnerskiej. Dotyczy³y one mo¿liwo�ci wykony-
wania czynno�ci zawodowych z udzia³em innych wolnych zawodów, np.
z t³umaczami przysiêg³ymi jêzyków obcych.W tej mierze stwierdzono, ¿e
takie po³¹czenie wolnych zawodów w jednej spó³ce partnerskiej jest nie-
mo¿liwe. Wynika to � zdaniem KRN � z jednoznacznego postanowienia
art. 86 § 2 k.s.h. Przepis ten postanawia, ¿e spó³ka partnerska mo¿e byæ
zawi¹zywanawceluwykonywaniawiêcej ni¿ jednego zawodu tylkowtedy,
gdy odrêbna ustawa nie stanowi inaczej. Natomiast w my�l art. 4 § 3 pr.
o not., kilku notariuszymo¿eprowadziæ jedn¹kancelariê na zasadach spó³ki
cywilnej lub partnerskiej. Wykluczony jest zatem udzia³ innych wolnych
zawodów28. To prawda, ¿e powo³any przepis prawaonotariacie nie dopusz-
czadoprowadzeniakancelarii notarialnej zorganizowanejnazasadach spó³ki
partnerskiej osóbwykonuj¹cych innywolny zawód; jednak¿emo¿na � jak
s¹dzê � zastanowiæ siê, czywogóle nie istniejemo¿liwo�æw ramach spó³ki
partnerskiej uczestnictwa innych osób wykonuj¹cych wolny zawód. Po-
wstaje pytanie, jak ich po³¹czyæ na tle obowi¹zuj¹cych przepisów.Rozwi¹-
zanie takiemo¿e bowiemokazaæ siê bardzo korzystne zarównodla samych
notariuszy, jak i pozosta³ych wspólników tej spó³ki, a co najwa¿niejsze,
mo¿e byæ szczególnie atrakcyjnie postrzegane na rynku us³ug praw-
nych.

28 Zob. R. S z t y k, Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego, Rejent 2001, nr 2, s. 180.
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Spó³ka partnerska powstaje jako forma prowadzenia dzia³alno�ci go-
spodarczej z chwil¹ wpisu do rejestru; tym samym staje siê tzw. u³omn¹
osob¹ prawn¹, która jako spó³ka osobowa mo¿e we w³asnym imieniu
nabywaæ prawa, w tym w³asno�æ nieruchomo�ci i inne prawa rzeczowe,
zaci¹gaæ zobowi¹zania, pozywaæ i byæ pozwan¹. Spó³ka partnerska, nor-
matywnie zakwalifikowana do grupy spó³ek osobowych, nie posiada oso-
bowo�ci prawnej, co wyra�nie sytuuje j¹ w obrêbie spó³ek o okre�lonych
atrybutach prawnych. Nie bêd¹c osob¹ prawn¹, posiada jednak pe³n¹
podmiotowo�æ prawn¹ na podstawie art. 8 § 1 k.s.h., mo¿e byæ podmiotem
wszystkich stosunków zobowi¹zaniowych, jak te¿ stron¹ w postêpowa-
niach s¹dowych.
Wykonywanie wolnego zawodu w spó³ce partnerskiej mo¿e byæ uza-

le¿nione od spe³nienia dodatkowychwymagañ przewidzianychwodrêbnej
ustawie. Dopiero ichwype³nienie daje podstawy do realizowania prawa do
wykonywania wolnego zawoduw danym obszarze dzia³alno�ci gospodar-
czej, w opiece zdrowotnej, zawodach prawniczych czy te¿ innych profe-
sjach.

2. Wspólnicy spó³ki

Partnerami w spó³ce mog¹ byæwy³¹cznie osoby fizyczne, uprawnione
do wykonywania wolnych zawodów, okre�lonych w art. 88 lub w odrêb-
nych ustawach.
Spó³ka partnerska odnosi siê zatem � jako typ spó³ki handlowej � do

okre�lonego krêgu osób, tj. do osób fizycznych, czyli ludzi, którzy posia-
daj¹ zdolno�æ prawn¹ oraz zdolno�æ do czynno�ci prawnych, a w szcze-
gólno�cimaj¹ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, które przyznaj¹ tym
osobom prawo do wykonywania wolnych zawodów w Polsce.
Wykonywanie wolnych zawodów w naszym systemie prawnym ma

charakter regulowany, czyli istnieje mo¿liwo�æ wykonywania wolnych
zawodówwtedy, gdy zostan¹ stworzone odpowiednie ramy prawne i okre-
�lony zostanie status prawny osoby wykonuj¹cej wolny zawód w Rzecz-
pospolitej. Regulacje te maj¹ rozmait¹ postaæ, raz s¹ wyra�nie adresowane
dookre�lonej grupyosóbwykonuj¹cywolny zawód, innymrazemstanowi¹
pewien wyodrêbniony fragment w ramach szerszych unormowañ praw-
nych.
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Podstawami prawnymi osób wykonuj¹cych wolny zawód w Polsce s¹
nastêpuj¹ce regulacje:
� ustawa z dnia 26 maja 1982 r. � Prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16,

poz. 124 ze zm.),
� ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. Nr

41, poz. 179 ze zm.),
� ustawa z dnia 13 pa�dziernika 1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich

samorz¹dzie (Dz.U. Nr 121, poz. 592 ze zm.),
� ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej (Dz.U.

Nr 59, poz. 344; tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.),
� ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. Nr

102, poz. 475 ze zm),
� ustawa z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (Dz.U. Nr 121,

poz. 591 ze zm.),
� ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 28,

po. 152 ze zm.) oraz ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 ze zm.),
� ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i

izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27 ze zm.),
� ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 22,

poz. 91 ze zm.),
� ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej

(Dz.U. Nr 91, poz. 410 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 kwietnia 1991 r.
o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 ze zm.),
� ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz.

145 ze zm.),
� ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U.

Nr 10, poz. 46 ze zm.),
� ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami

(Dz.U. Nr 115, poz. 741 ze zm.),
� rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 8 czerwca 1987 r.

w sprawie bieg³ych s¹dowych i t³umaczy przysiêg³ych (Dz.U. Nr 18, poz.
112 ze zm.).
Warto zaznaczyæ, ¿e status prawny architekta do niedawna nie by³

uregulowany w postaci odrêbnej regulacji prawnej, nie mia³ te¿ swojego
oparcia w innych aktach prawnych. Sytuacja prawna polskich architektów
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uleg³a jednak zmianie w zwi¹zku z uchwaleniem ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierówbudownictwa
oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42). Ustawa ta wejdzie jednak
w ¿ycie dopiero po up³ywie 12miesiêcy od dnia og³oszenie, z nielicznymi
wyj¹tkami, a niektóre jej przepisy zaczn¹ obowi¹zywaæ z dniem przyst¹-
pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Jedynymwolnymzawodem, który nadal niemaodpowiedniej dla siebie

regulacji prawnej w naszym systemie prawa, jest zawód ksiêgowego. Nie
posiadaonbowiemwy³¹cznej regulacji prawnej, okre�laj¹cej nie tylko status
ksiêgowego, ale i zasadywykonywania tego zawoduwpraktyce gospodar-
czej oraz jego ogniwa samorz¹dowe i korporacyjne.
W naszym kraju, a tak¿e w krajach Unii Europejskiej nie wystêpuje

jednolita definicja �wolnych zawodów�, przyjmuje siê, ¿e termin ten u¿y-
wany jest w prawie poszczególnych pañstw cz³onkowskich na tyle jedno-
licie, ¿e nie ma potrzeby ustalania jego tre�ci i zakresu.
Koncepcja wolnego zawodu wywodz¹ca siê z �wolnych�, czyli �wy-

zwolonych� zawodów wyra�nie nawi¹zuje do rzymskich korzeni prawo-
dawstwa,wktórych todzielonozawodynawykonywaneprzez ludziwolnych
oraz osoby zniewolone, czyli niewolników. Zró¿nicowanie to przejawia³o
siê g³ównie w lepszej ochronie prawnej wykonawców owych prac �wy-
zwolonych�, a zewnêtrznym tego przejawem by³y liczne atrybuty, jakie
pojawia³y siê przywykonywaniuwolnych zawodów. Takie zró¿nicowanie
bez w¹tpienia wspó³cze�nie utraci³o swoje praktyczne znaczenie, choæ
tradycja �wolnego zawodu� funkcjonuje jeszcze w niektórych systemach
prawnych, czegowyrazemjestmiêdzy innymipojawienie siê i rozwój spó³ek
partnerskich na ca³ym �wiecie.
Nowe mo¿liwo�ci przed osobami wykonuj¹cymi wolne zawody stwo-

rzy³y pañstwa Unii Europejskiej, zak³adaj¹ce brak szczególnych ograni-
czeñ dotycz¹cych sposobu �wiadczenia us³ug na terenie krajówWspólnoty.
W ramach wszystkich wolnych zawodów nastêpuje �cis³a integracja kra-
jów cz³onkowskich Unii Europejskiej, obejmuje ona zw³aszcza zawody
medyczne, us³ugi prawne, uprawnienia architektów.Wprawie wspólnoto-
wym nie ma przeszkód, by osoba wykonuj¹ca wolny zawód prowadzi³a
swoj¹ dzia³alno�æ przez osobiste �wiadczenie us³ug b¹d� przez zak³adanie
przedsiêbiorstwa. Jednakwarunkiemkoniecznymdowykonywaniawolne-
go zawoduwkrajachUnii Europejskiej jest uznanie kwalifikacji obywateli
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Unii przez pañstwa cz³onkowskie.W tymkierunki id¹ tak¿e starania Polski
w procesie przyjêcia naszego kraju do pañstw Unii Europejskiej.
Obecniewdoktrynie krajowej i praktyce gospodarczej trwaj¹ prace nad

wygenerowaniem faktycznych i prawnych cech, charakterystycznych dla
osób wykonuj¹cych wolny zawód w Polsce. Najczê�ciej jednak wymienia
siê nastêpuj¹ce elementy i sk³adniki wyró¿niaj¹ce te osoby z krêgu innych
osób-podmiotówwykonuj¹cych ró¿ne zawody i posiadaj¹cych odpowied-
nie do tego kwalifikacje:
1) osobisty charakter �wiadczonych us³ug
� wynika on z tre�ci przepisów prawa reguluj¹cych status wolnych

zawodów, czy te¿ ze specyfiki, charakteru czynno�ci faktycznych i praw-
nych zwi¹zanych z wykonywaniem wolnych zawodów;
2) kwalifikowane, szczególne wykszta³cenie
� to kryterium jest wyra�nie preferowane przez ustawodawcê, wymóg

odpowiedniegowykszta³cenia stanowi niezbêdnywarunekuzyskania okre-
�lonej pozycji profesjonalnej; osoby wykonuj¹ce wolne zawody winny
posiadaæ odpowiedniowysok¹, specjalistyczn¹wrêczwiedzê, byw³a�ciwie
i na odpowiednio wysokim poziomie mog³y wykonywaæ swój zawód;
wykszta³cenie powinno byæ poparte odpowiednimi dokumentami stwier-
dzaj¹cymi kwalifikacjemerytoryczne dowype³nianie swoich, przewidzia-
nych prawem, funkcji w �wiadczeniu us³ug profesjonalnych;
3) specyficzne zasady wykonywania zawodu
� s¹ one najczê�ciej wyra�nie okre�lone w regulacjach prawnych osób

wykonuj¹cychwolny zawód;maj¹ charakter ustawowego skwantyfikowa-
nia odnosz¹cego siê do miejsca, sposobu i formy �wiadczenia us³ug przez
osoby wykonuj¹ce wolny zawód; najczê�ciej s¹ tak¿e precyzowane przez
organy samorz¹du zawodowego i korporacje tych osób;
4) niezale¿no�æ zawodowa
� podkre�la charakter samodzielnego wykonywania wolnego zawodu.

Cecha ta oznacza najczê�ciej wykonywanie wolnego zawodu poza stosun-
kiempracy, czyli pozaumow¹opracê.Zdarzaj¹ siê tu jednakpewnewyj¹tki,
dotycz¹ one g³ównie radców prawnych, którzy tak¿e �wiadcz¹c pracê w
ramach umów o pracê, wykonuj¹ wolny zawód;
5) etos i misja wykonywania zawodu
� cecha tama charakter szczególny,wi¹¿e siê z tradycjami,warto�ciami

i dobrami, których dotyczy, a najczê�ciej odnosi siê do dóbr wy¿szego
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rzêdu, takich jak¿ycie, zdrowie, sztuka, cze�æ,w³asno�æ intelektualna,mienie,
sprawy poufne i prywatne o charakterze osobistym, gospodarczym czy te¿
handlowym.Wolnyzawódcechuje szczególnezaufanie,przybieraonopostaæ
�osób zaufania publicznego� czy te¿ �zaufania spo³ecznego�; us³ugi �wiad-
czone w ramach wolnych zawodów maj¹ charakter adresowy, indywidu-
alny, nie mog¹ byæ rutynowe czy te¿ standardowe co wi¹¿e siê ze stosun-
kiem szczególnego zaufania ³¹cz¹cego osobê wykonuj¹c¹ wolny zawód z
odbiorc¹ tego �wiadczenia;
6) sposób i stan zorganizowania
� poprzez dysponowanie odpowiedni¹ infrastruktur¹, czyli �rodkami

rzeczowymi, materialnymi i niematerialnymi o charakterze maj¹tkowym,
dziêki którymmo¿liwe staje siê wykonywanie us³ug przez osoby wolnych
zawodów.Wykonywanie wolnego zawodu poprzez kancelariê, biuro, pra-
cowniê, agencjê, nale¿y do podstawowych standardów profesjonalnego
�wiadczenia us³ug;
7) etyka zawodowa
� wi¹¿e siê z okre�lonymi regu³ami godnego zachowania siê w ¿yciu

publicznym i prywatnym; najczê�ciej powinno�ci w sferze etycznej osób
wykonuj¹cychwolny zawód odnosz¹ siê do przestrzegania zasad uczciwo-
�ci, rzetelno�ci, niezale¿no�ci, bezstronno�ci, tajemnicy zawodowej, dbania
o powagê, honor i godno�æ zawodu. Szczegó³owe powinno�ci w tej sferze
okre�laj¹ ró¿nego typu zasady deontologii i etyki, s¹ one tworzone przez
korporacje osób wykonuj¹cych wolny zawód;
8) wynagrodzenie osób wykonuj¹cych wolny zawód
� ma charakter odmienny od typowej zap³aty, nie ma cech zwyk³ego

zarobku, a najczê�ciej przybiera postaæ honorarium, czyli w du¿ej mierze
uwzglêdnia osobisty, poufny i bezpo�redni udzia³ osoby w �wiadczeniu
okre�lonych us³ug;
9) tajemnica zawodowa
�wszystkie osobywykonuj¹cewolny zawód s¹ zobowi¹zane do zacho-

wania w tajemnicywszystkiego, o czym dowiedzia³y siê przy �wiadczeniu
swoich us³ug; obowi¹zek utrzymania tajemnicy niemo¿e byæ ograniczony
w czasie. Niekiedy jednak obowi¹zek ten ustaje, gdy osoba ta sk³ada ze-
znania jako �wiadek przed s¹dem, chyba ¿e ujawnienie tajemnicy zagra¿a
dobru pañstwa albo wa¿nemu interesowi prywatnemu. Mo¿na te¿ spotkaæ
siê z regulacj¹ tajemnic zawodowych osób wykonuj¹cych wolny zawód
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rozmieszczon¹ w kilku aktach prawnych, dotycz¹cych wykonywania nie-
których zawodów (np. zawodów medycznych);
10) specyficzna odpowiedzialno�æ karna i cywilna, a tak¿e porz¹dkowa

czy te¿ korporacyjna
� wi¹¿e siê najczê�ciej z podniesionym progiem odpowiedzialno�ci za

skutki prowadzonej dzia³alno�ciw ramachwykonywaniawolnego zawodu;
przybiera ona postaæ szczególnej staranno�ci zawodowej, czego wyrazem
s¹ ustawowe powinno�ci nak³adane na te osoby i ocena ich dokonywania
przypodwy¿szonympoziomieodpowiedzialno�ci. Przestrzeganie tegoobo-
wi¹zku jest zarazem jedn¹ z przes³anek skutkuj¹cych odpowiedzialno�æ
cywiln¹ osób wykonuj¹cych wolny zawód; miara staranno�ci osób wyko-
nuj¹cychwolny zawód bierze siê nie zwoli stron, leczwynika z przepisów
prawa, najczê�ciej reguluj¹cego status osób wykonuj¹cych wolny zawód;
11) wiê� korporacyjna i samorz¹dowa
� osoby wykonuj¹ce wolny zawód s¹ cz³onkami odpowiednich samo-

rz¹dów i korporacji. Ich uczestnictwo jest z najczê�ciej obowi¹zkowe, choæ
zdarza siê te¿ dobrowolne. Samorz¹dy maj¹ osobowo�æ prawn¹, s¹ zorga-
nizowane w odpowiednie struktury regionalne, okrêgowe, lokalne oraz
krajowe, na których czele stoj¹ ich reprezentacyjne organy. Ka¿dy samo-
rz¹d ma na celu ochronê interesów zawodowych swoich cz³onków; nie-
zbêdnym uzupe³nieniem organów samorz¹dowych s¹ s¹dy dyscyplinarne,
bêd¹ce �wewnêtrznym�wymiaremkorporacyjnej sprawiedliwo�ci, wraz z
katalogiem kar dyscyplinarnych za postêpowanie sprzeczne z prawem, z
zasadami etyki lub godno�ci zawodu b¹d� naruszenie swych obowi¹zków
zawodowych.
Kodeks spó³ek handlowych wymienia w art. 88 kto mo¿e byæ wspól-

nikiem spó³ki partnerskiej.
Partneramiw spó³cemog¹byæ osobyuprawnionedowykonywania

nastêpuj¹cych wolnych zawodów: adwokata, aptekarza, architekta,
bieg³ego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowe-
go, ksiêgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii,
n o t a r i u s z a, pielêgniarki, po³o¿nej, radcy prawnego, rzecznika pa-
tentowego, rzeczoznawcy maj¹tkowego i t³umacza przysiêg³ego.
Normatywny katalog osób wykonuj¹cych wolny zawód w Polsce nie

jest zamkniêty; do tej grupy osób i �rodowiskmog¹ doj�æ inni na podstawie



84

Jerzy Jacyszyn

odrêbnych ustaw, mog¹ tak¿e zostaæ pozbawieni wol¹ ustawodawcy tej
kwalifikacji prawnej.

3. Elementy i forma umowy spó³ki partnerskiej

Umowa spó³ki partnerskiejmawpewnymstopniu charakter standardo-
wy, co oznacza, ¿e na mocy art. 91 k.s.h. powinna zawieraæ:
1) okre�lenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ra-

mach spó³ki,
2) przedmiot dzia³alno�ci spó³ki,
3) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponosz¹ nieograniczon¹ odpo-

wiedzialno�æ za zobowi¹zania spó³ki, w przypadku przewidzianym w art.
95 § 2,
4) w przypadku gdy spó³kê reprezentuj¹ tylko niektóry partnerzy, na-

zwiska i imiona tych partnerów,
5) firmê i siedzibê spó³ki,
6) czas trwania spó³ki, je¿eli jest oznaczony,
7) okre�lenie wk³adów wnoszonych przez ka¿dego partnera.
Tre�æ umowy spó³ki partnerskiej ma normatywny wyraz w formie ele-

mentów przedmiotowo istotnych (essentialia negotii), pozwala jednak na
zamieszczenie w naturalia negotii i accidentalia negotii, czyli takich
sk³adników, które jako postanowienia (klauzule) bêd¹ poszerzaæ elementy
nieistotne i elementy podmiotowo istotne.
Mo¿liwo�æ modyfikowania tre�ci umowy spó³ki partnerskiej poprzez

wprowadzanie odpowiednich zapisów kontraktowych nale¿y, bez w¹tpli-
wo�ci, do powa¿nych atutów tej spó³ki handlowej.
Umowa spó³ki partnerskiej powinna byæ zawarta w formie aktu nota-

rialnego, który winien czyniæ zado�æ art. 92 § 1 pr. o not.

4. Tryb tworzenia spó³ki

Spó³ka partnerska, bymog³a wystêpowaæw obrocie prawnym i gospo-
darczym jako przedsiêbiorca,musi zostaæ zg³oszona do s¹du rejestrowego,
celem wpisania jej do rejestru przedsiêbiorców. Zg³oszenie tej spó³ki od-
bywa siê wed³ug okre�lonej procedury zawartej w k.s.h., a tak¿e w odrêb-
nych przepisach. Spó³ka partnerska powstaje z chwil¹ wpisu do rejestru.
Zg³oszenie spó³ki partnerskiej powinno zawieraæ:
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1) firmê, siedzibê, adres spó³ki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich
adresy albo adresy do korespondencji,
2) okre�lenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ra-

mach spó³ki,
3) przedmiot dzia³alno�ci spó³ki,
4) nazwiska i imiona partnerów, którzy s¹ uprawnieni do reprezento-

wania spó³ki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spó³ki nie przewiduje
ograniczeñ prawa reprezentacji przez partnerów,
5) nazwiska i imiona prokurentów lub osób powo³anych w sk³ad za-

rz¹du,
6) nazwiska i imiona partnerów, który ponosz¹ nieograniczon¹ odpo-

wiedzialno�æ za zobowi¹zania spó³ki, w przypadku przewidzianym w art.
95 § 2.
Do zg³oszenia spó³ki partnerskiej do s¹du rejestrowegonale¿y do³¹czyæ

dokumenty potwierdzaj¹ce uprawnienia ka¿degopartnera dowykonywania
wolnegozawodu;wszelkie zmianywdanych tamzamieszczonychpowinny
byæ zg³aszane temu s¹dowi.
W razie potrzeby, gdy sprawy dotycz¹ce spó³ki partnerskiej nie s¹

uregulowane w ramach tej spó³ki handlowej, stosuje siê odpowiednio do
niej przepisy o spó³ce jawnej, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej (art. 89).
Taki uzupe³niaj¹cy charakter przepisów o spó³ce jawnej stosowanych do
spó³ki partnerskiej dowodzi powi¹zañ prawnych tej spó³ki z pozosta³ymi
osobowymi spó³kami handlowymi, a zw³aszcza spó³k¹ jawn¹.Nie oznacza
to jednak, ¿ewobec spó³ki partnerskiej niemamo¿liwo�ci stosowania prze-
pisów dot. spó³ek kapita³owych, a w szczególno�ci spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹.

5. Zarz¹d spó³ki partnerskiej

Umow¹ spó³ki wspólnicy mog¹ powierzyæ prowadzenie spraw i repre-
zentowanie spó³ki zarz¹dowi, do którego stosuje siê odpowiednio przepisy
art. 201-211 i art. 293-300 k.s.h.
Cz³onkiemzarz¹du spó³ki partnerskiejmo¿e byæ zarównowspólnik, jak

i osoba spoza krêgu wspólników. Zarz¹d tej spó³ki mo¿e byæ jedno- lub
wieloosobowy,wszystko zale¿y odpostanowieniaw tej sprawie, zawartego
w tre�ci umowy spó³ki partnerskiej.



86

Jerzy Jacyszyn

Tendencj¹ jest, by zarz¹d spó³ki partnerskiej by³ profesjonalny, czyli by
osobami zarz¹dzaj¹cymi spó³k¹ by³y osoby zawodowo trudni¹ce siê wy-
konywaniemzarz¹duw spó³ce partnerskiej.Ma tom.in. na celu uwolnienie
samychwspólnikówodprowadzenia i reprezentowania spó³ki na zewn¹trz.
Na gruncie kodeksu spó³ek handlowych nie jest mo¿liwe powo³ywanie

osób prawnych do zarz¹du spó³ki partnerskiej; kwestia ta zosta³a przes¹-
dzona w art. 18 tego kodeksu, w my�l tego przepisu cz³onkiem zarz¹du,
radynadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatoremmo¿ebyæ tylkoosoba
fizyczna,maj¹ca pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci prawnych.Niemo¿e jednak
piastowaæ tych funkcji i stanowisk osoba, która zosta³a skazana prawomoc-
nym wyrokiem za okre�lone typy przestêpstw, a tak¿e naruszenia przepi-
sów wymienionych w k.s.h.

6. Odpowiedzialno�æ wspólników i jej wy³¹czenia

W spó³ce partnerskiej kszta³t odpowiedzialno�ci wspólników stanowi
bez w¹tpienia differentia specifica tej osobowej spó³ki handlowej.
W my�l przyjêtych zasad, partner nie ponosi odpowiedzialno�ci za

zobowi¹zania spó³ki powsta³ew zwi¹zku zwykonywaniemprzez pozosta-
³ych partnerów wolnego zawodu w spó³ce, jak równie¿ za zobowi¹zania
spó³ki bêd¹ce nastêpstwemdzia³añ lub zaniechañosób zatrudnionychprzez
spó³kê na podstawie umowy o pracê lub innego stosunku prawnego, które
podlega³y kierownictwu innego partnera przy �wiadczeniu us³ug zwi¹za-
nych z przedmiotem dzia³alno�ci spó³ki (art. 95 k.s.h.). Takie rozwi¹zanie
odpowiedzialno�ci w spó³ce partnerskiej pozwala przyj¹æ rozmaite wersje
i warianty ograniczenia lub wy³¹czenia odpowiedzialno�ci. Ma to na celu
wyeliminowanie odpowiedzialno�ci za b³êdy jednego lub kilku wspólni-
ków, a tak¿e wy³¹czenie to obejmuje osoby zatrudnione przez spó³kê, a
wykonuj¹ce ró¿ne prace lub �wiadcz¹ce swoje us³ugi na rzecz spó³ki
partnerskiej.
Wy³¹czenie, o którymmowaw art. 95 k.s.h., jest wy³¹czeniem ustawo-

wym i nie mo¿e byæ wol¹ stron zmienione, chyba ¿e chodzi o rozszerzenie
odpowiedzialno�ci niektórych wspólników. Umowa spó³ki mo¿e bowiem
przewidywaæ, ¿e jeden lub wiêksza liczba partnerów godz¹ siê na pono-
szenie odpowiedzialno�ci tak jak wspólnik spó³ki jawnej, czyli chodzi o
odpowiedzialno�æ subsydiarn¹ (art. 95 § 2 k.s.h.).
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7. Reprezentacja spó³ki

Sposób reprezentowania spó³ki partnerskiej nale¿y tak¿e do cech szcze-
gólnych tej osobowej spó³ki handlowej;w stosunkach zewnêtrznych zasad¹
jest, ¿eka¿dywspólnikmaprawo reprezentowaæ spó³kê samodzielnie, chyba
¿e umowa spó³ki stanowi inaczej.
Charakterystyczna jest dla tej spó³ki mo¿liwo�æ odebrania partnerowi

prawa do reprezentowania spó³ki. Pobawienie tego prawa mo¿e nast¹piæ
tylko z wa¿nych powodów uchwa³¹ powziêt¹ wiêkszo�ci¹ trzech czwar-
tych g³osów w obecno�ci co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby part-
nerów. Pozbawienie takiego prawa wspólnika odbywa siê poza wyrokiem
s¹du, co mo¿e niekiedy prowadziæ do naruszenia praw podmiotowych
wspólników spó³ek partnerskich (art. 96 § 2 k.s.h.).
Pozbawieniepartnera reprezentowania spó³ki staje siê skutecznezchwil¹

wpisu do rejestru.

8. Rozwi¹zanie spó³ki

Spó³ka partnerska � tak jak ka¿da inna spó³ka handlowa � mo¿e zostaæ
z mocy przepisów i woli wspólników rozwi¹zana. Mog¹ te¿ zachodziæ w
sk³adzie wspólników spó³ki partnerskiej zmiany podmiotowe, przewidzia-
ne w art. 99-100 k.s.h.
Rozwi¹zanie spó³ki partnerskiej powoduj¹:
1) przyczyny przewidziane w umowie spó³ki,
2) jednomy�lna uchwa³a wszystkich partnerów,
3) og³oszenie upad³o�ci spó³ki,
4) utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego

zawodu,
5) prawomocne orzeczenie s¹du.
Wprzypadku gdyw spó³ce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden

partner posiada uprawnienia dowykonywaniawolnego zawodu zwi¹zane-
go z przedmiotemdzia³alno�ci spó³ki, spó³ka ulega rozwi¹zaniu najpó�niej
z up³ywem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeñ (art. 98
§ 2 k.s.h.); jest to jedyny � przewidziany w k.s.h. � przypadek, gdy spó³ka
partnerska stanie siê przez okre�lony czas spó³k¹ jednoosobow¹.Takimodel
spó³ki osobowej nie jest przewidziany dla pozosta³ych osobowych spó³ek
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handlowych; �wiadczy o jednej zwielu differentia specifika spó³ki partner-
skiej wobec innych spó³ek handlowych.
Rozwi¹zanie spó³ki partnerskiej nastêpuje tak¿e w przypadku:
1) �mierci partnera,
2) og³oszenia upad³o�ci partnera, które nastêpuje na podstawie przepi-

sów prawa upad³o�ciowego (rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24 pa�dziernika 1934 r., t.j.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze
zm.). Prawoupad³o�ciowe za podstawê og³oszenia upad³o�ci uznaje trwa³e
zaprzestanie p³acenia d³ugów przez przedsiêbiorcê, ten bowiem � w my�l
tego prawa � ma tzw. zdolno�æ upad³o�ciow¹. Drug¹, niezale¿n¹ przes³an-
k¹ do og³oszenia upad³o�ci jest stan, w którym maj¹tek d³u¿nika (przed-
siêbiorcy) nie wystarcza na zaspokojenie d³ugów.
Wniosek o og³oszenie upad³o�ci powinien zawieraæ elementy wymie-

nionewart. 9 pr. upad³., nale¿y doniego do³¹czyæ odpowiednie dokumenty.
Za niezg³oszenie wniosku o og³oszenie upad³o�ci gro¿¹ przewidziane pra-
wemsankcje, podobnie za naruszenie terminówzg³oszeniawnioskuoog³o-
szenie upad³o�ci,
3) wypowiedzenia umowy spó³ki przez partnera lub wierzyciela part-

nera.Wypowiedzenie umowy spó³ki przezwspólnikamo¿e nast¹piæ zwa¿-
nych powodów le¿¹cych po stronie wspólnika. Katalog tych przyczyn nie
jest normatywnie ustalony, wymaga pewnej oceny subiektywnej i obiek-
tywnej. Do�æ czêsto jest on przedmiotem orzeczeñ s¹dowych.
Wypowiedzenie umowy spó³ki przez wierzyciela osobistego partnera

jestmo¿liwa, gdy egzekucja ruchomo�ci partnera jest bezskutecznawci¹gu
ostatnich sze�ciu miesiêcy oraz na podstawie prawomocnego tytu³u egze-
kucyjnego, w którym wierzyciel osobisty uzyska³ zajêcie roszczeñ s³u¿¹-
cych partnerowi w razie jego wyst¹pienia lub rozwi¹zania spó³ki. Wypo-
wiedzeniawierzyciel dokonuje na sze�æmiesiêcy przed zakoñczeniem roku
obrotowego spó³ki, chyba ¿e umowa spó³ki przewiduje krótszy termin.
W tychwypadkach stosuje siê przepisy art. 59-62 i art. 64-66 k.s.h. (dot.

one spó³ki jawnej). W przypadku utraty przez partnera uprawnieñ do
wykonywaniawolnego zawodu, powinien onwyst¹piæ ze spó³ki najpó�niej
z koñcem roku obrotowego,wktórymutraci³ prawodo jegowykonywania.
Przyczyny utraty uprawnieñwspólnika spó³ki partnerskiej okre�laj¹ odrêb-
ne przepisy, reguluj¹ce status prawny osób wykonuj¹cych wolny zawód.
Wyst¹pienie nastêpuje przez pisemne o�wiadczenie skierowane do zarz¹du
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albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spó³ki. Po bezskutecz-
nymup³ywie tego terminuuwa¿asiê, ¿epartnerwyst¹pi³ ze spó³kiwostatnim
dniu tego terminu.
Spadkobierca partnera nie wstêpuje do spó³ki w miejsce zmar³ego part-

nera, chyba ¿e umowa spó³ki stanowi inaczej; obowi¹zuje tu zastrze¿enie
z art. 87 k.s.h.
Spó³ka partnerska mo¿e okazaæ siê w praktyce atrakcyjn¹ form¹ pro-

wadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez osobywykonuj¹cewolny zawód
wPolsce, wymaga jednak pewnej promocji prawnejw tym �rodowisku. Ro-
sn¹ce zainteresowaniewkrajachUnii Europejskiej transferemosób �wiad-
cz¹cych swoje us³ugi powinno tak¿e sprzyjaæ upowszechnianiu tej spó³ki
w krajowym i miêdzynarodowym obrocie prawnym i gospodarczym.

III. Prowadzenie kancelarii notarialnej w postaci spó³ki
partnerskiej

Napodstawie art. 3 § 3 pr. o not. kilku notariuszymo¿e prowadziæ jedn¹
kancelariê na zasadach spó³ki cywilnej29 lub partnerskiej. Przepis ten stwa-
rza podstawy organizacyjnoprawne do tworzenia spó³ek partnerskich z
udzia³emnotariuszy i prowadzenia przez nich jednej kancelarii notarialnej.
Mo¿liwo�æ zak³adania spó³ek osobowych lub kapita³owych z udzia³em

notariuszy nie jest rozwi¹zaniem tak nowatorskim, jak by siê towydawa³o,
bowiem spó³ki takie znane by³y w praktyce notarialnej w okresie miêdzy-
wojennym i wystêpowa³y w postaci spó³ki jawnej, cichej b¹d� cywilnej.
Mia³y zatem odpowiednie tradycje i do�wiadczenie w tamtych czasach, a
intencje ich zawi¹zywania by³y ró¿ne. Ju¿wtedy budzi³y one ¿ywe emocje
w�rodowiskupolskichnotariuszy.Organizowaniekancelariiwformie spó³ek
by³o i jest znane w innych krajach. Wspó³czesne rozwi¹zania prawne no-
tariatów krajów Unii Europejskiej s¹ ró¿ne i niejednolite, notariusze wy-
konuj¹ swoje czynno�ci samodzielnie wzglêdnie w ramach spó³ek zawo-
dowychz innyminotariuszami,wkonkretnychkancelariach. I takweFrancji
spotkaæ mo¿na tzw. spó³kê tytularn¹ oraz spó³kê notarialn¹30. Do�æ popu-

29 Zob. A. O l e s z k o, op. cit., s. 161 wraz z podan¹ tam literatur¹.
30 Zob. np. R. S z t y k, Powstanie..., s. 172. Wed³ug prawa francuskiego, kancelaria

notarialna ma samodzielny byt prawny i organizacyjny, pomieszczenia jej i wyposa¿enie
stanowi¹ w³asno�æ notariusza i mog¹ byæ przedmiotem obrotu prawnego.
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larn¹ jest te¿ spó³ka cywilna o charakterze pomocniczym.Wspó³cze�niewe
Francji egzystuje szeroki katalog spó³ek z udzia³emnotariuszy, którzymog¹
byæ zarówno wspólnikami, jak i akcjonariuszami spó³ek kapita³owych, a
tak¿e spó³ki komandytowej. Ponadto francuski notariusz mo¿e byæ wspól-
nikiem spó³ki udzia³owej, cowyra�nie poszerza jegomo¿liwo�ci wykony-
wania czynno�ci notarialnych w ramach obecnych typów spó³ek handlo-
wych.
Na mocy art. 4 § 3 polscy notariusze mog¹ za³o¿yæ spó³kê partnersk¹

i w jej ramach prowadziæ kancelariê notarialn¹. W kwestiach nie uregu-
lowanych prawem o notariacie do spó³ki partnerskiej maj¹ zastosowanie
przepisy k.s.h., a zw³aszcza art. 86 i nast. Oznacza to, ¿e kilku notariuszy
(i tylko notariuszy) niemo¿e prowadziæ kancelarii na zasadach innej spó³ki,
chyba ¿e prowadz¹ j¹ na zasadach spó³ki cywilnej. Stan takiej wy³¹czno�ci
rodzi jednak pytanie, czymo¿liwe jest prowadzenie kancelarii na zasadach
innej spó³ki, zw³aszcza osobowej spó³ki handlowej. Skoro bowiemwspra-
wach nie uregulowanych w dziale dotycz¹cym spó³ki partnerskiej stosuje
siê odpowiednio przepisy o spó³ce jawnej, to mo¿e � przy wyk³adni roz-
szerzaj¹cej � obojêtne jest, czy bêdzie to spó³ka partnerska, czy te¿ spó³ka
jawna, obie maj¹ bowiem podobny charakter, a przepisy dotycz¹ce spó³ki
jawnej pe³niej i ca³o�ciowo reguluj¹ wszystkie kwestie zwi¹zane z proble-
matyk¹ funkcjonowania tych spó³ek. Na przeszkodzie w korzystaniu z
konstrukcji prawnej spó³ki jawnej31 stoi powo³any przepis art. 89 k.s.h., w
którymustawodawcadopuszczaodpowiednie stosowanieprzepisówospó³ce
jawnej, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.W odniesieniu do spó³ki partner-
skiej z udzia³em notariuszy na gruncie przepisów prawa o notariacie, usta-
wa ta nie przewiduje innych ni¿ wymienione w art. 4 § 3 typy spó³ek
osobowych, za pomoc¹ których notariusze mog¹ prowadziæ jedn¹ kance-
lariê notarialn¹. Oznacza to, ¿e ustawodawca, wyznaczaj¹c te dwie spó³ki
osobowe: cywiln¹ i partnersk¹,wykluczy³ � a szkoda �wszystkie inne typy
spó³ek handlowych z form organizacyjnoprawnych, umo¿liwiaj¹cych pro-

31 W doktrynie dostrzegano walory spó³ki jawnej dla prowadzenia ma³ych kancelarii
notarialnych � zob. J. F l o r k o w s k i, B. Tym e c k i,Prawo o notariacie z komentarzem,
Warszawa 1993, szkoda ¿e z propozycji tej nie skorzysta³ ustawodawca. Wprowadzenie
tego typu spó³ki handlowej bez w¹tpienia poszerzy³oby mo¿liwo�ci organizacyjnoprawne
prowadzenia kancelarii notarialnej opartej na formule handlowej spó³ki osobowej.
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wadzenia kancelarii notarialnej. Nie wspominaj¹c ju¿ o spó³kach kapita-
³owych.
Na tle art. 4 § 3 pr. o not. pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce pytania32:
� co oznacza sformu³owanie, ¿e kilku notariuszymo¿e prowadziæ �jed-

n¹ kancelariê�,
� czy nie jest to odej�cie od zasady, ¿e notariusz mo¿e prowadziæ tylko

jedn¹ kancelariê, zgodnie z art. 4 § 1 pr. o not.,
� czy �jedna kancelaria� kilku notariuszy jest tak samo pojmowana i

rozumiana, jak �jedna kancelaria� jednego i tylko jednego notariusza,
� czy mo¿na dostrzec ró¿nice, a je¿eli tak, to jakie, w �jednej kance-

larii� prowadzonej przez kilku notariuszy w ramach spó³ki partnerskiej, a
w �jednej kancelarii� prowadzonej przez jednego notariusza,
� czy ustawodawcawidzi jak¹� specyfikê w �jednej kancelarii� prowa-

dzonej przez kilku notariuszy w postaci spó³ki partnerskiej, a w �jednej
kancelarii� prowadzonej przez jednego notariusza,
� czy niezale¿nie od tego, czy jest jeden, czy te¿ kilku notariuszy w

ramach spó³ki partnerskiej, to zawsze i wy³¹cznie chodzi o �jedn¹ kance-
lariê�, tak samo rozumian¹, postrzegan¹ i ocenian¹ pod wzglêdem prak-
tycznym i teoretycznym.
Próba odpowiedzi na te pytania nie jestwcale taka prosta.Gdyby jednak

pos³u¿yæ siê wypracowan¹ ju¿ w doktrynie koncepcj¹ �jednej kancelarii�
prowadzonej przez kilku wspólników-notariuszy, to wówczas argumenta-
cja o organizacyjnej (wewnêtrznej i zewnêtrznej) strukturze takiej kance-
larii notarialnej jest przydatna do zastosowania tak¿e w odniesieniu do
�jednej kancelarii� prowadzonej przez kilku notariuszy na zasadach spó³ki
partnerskiej. Je¿eliby jednakuznaæ, ¿e �jednakancelaria� prowadzonaprzez
kilku notariuszy-wspólników na zasadach spó³ki partnerskiej oznacza co�

32 Takie same lub podobne pytania stawiane by³y tak¿e w odniesieniu do spó³ki cywil-
nej, zob. A. O l e s z k o, op. cit., s. 163. Zdaniem tego autora, bardziej przekonuje twierdze-
nie, ¿e okre�lenie �jedna kancelaria�, w przypadku jej prowadzenia przez kilku notariuszy
na zasadach spó³ki cywilnej, jak i wobec �jednej kancelarii� prowadzonej przez jednego
notariusza, jest u¿yte w ró¿nych znaczeniach. Co oznacza, ¿e ka¿dy z notariuszy bêd¹cy
wspólnikiem spó³ki cywilnejma �swoj¹�, czyli jedn¹ kancelariê, stanowi ona jednak pewn¹
wspólnotê organizacyjn¹ z innymi kancelariami, które znajduj¹ siê w gestii pozosta³ych
wspólników-notariuszy. I w takim znaczeniu logistycznym stanowi ona jedn¹ kancelariê
notarialn¹, za pomoc¹ której wspólnicy (notariusze) wykonuj¹ swoje czynno�ci notarialne.
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zupe³nie innego ni¿wobec przyjêtego rozwi¹zaniaw odniesieniu do spó³ki
cywilnej, to dojedzie dokolizji z przepisemart. 10 pr. o not.,wmy�l którego
notariusza powo³uje iwyznacza siedzibê jego kancelariiMinister Sprawie-
dliwo�ci, co z kolei oznacza, ¿e notariusz ma wyznaczon¹ siedzibê kan-
celarii, która jest jednocze�niemiejscemdokonywania przez niego czynno-
�ci notarialnych.Minister Sprawiedliwo�ci, powo³uj¹c notariusza, wska-
zuje mu kancelariê poprzez okre�lenie jej siedziby, tym samym wyznacza
notariuszowi jegomiejsce �wiadczenia czynno�ci notarialnych.Ministerw
tymprzypadkuniebierzepoduwagêformyorganizacyjnoprawnej, zapomoc¹
której bêdzie prowadzi³ swoj¹ dzia³alno�æ notariusz; nie interesuje szefa
resortu sprawiedliwo�ci, czy notariusz bêdzie sam prowadzi³ kancelariê
notarialn¹, czy te¿ kilku notariuszy bêdzie prowadzi³o kancelariê na zasa-
dach spó³ki cywilnej czy partnerskiej. Istotne jest jedynie to, by �w ocenie
i decyzji Ministra Sprawiedliwo�ci � akt powo³ania notariusza by³ zgodny
z art. 10 pr. o not., w tym tak¿e by wyznaczona zosta³a siedziba jego
kancelarii notarialnej, na wniosek osoby zainteresowanej i po zasiêgniêciu
opinii rady w³a�ciwej izby notarialnej.
Je¿eli notariusz zdecyduje siê naprowadzenie kancelariiwpostaci spó³ki

partnerskiej wraz z innymi notariuszami, to niezbêdnewydaje siê � oprócz
zawarcia odpowiedniej w tym przypadku umowy spó³ki partnerskiej �
okre�lenie wspólnej siedziby oraz adresu tej spó³ki. Oznacza to, ¿e nota-
riusze-partnerzy, zawieraj¹c umowê spó³ki partnerskiej, bêd¹ zobowi¹zani
do wype³nienia tre�ci tej umowy zgodnie z art. 91 k.s.h.
Prowadzenie jednej kancelarii przez kilku notariuszy-wspólników na

zasadach spó³ki partnerskiej nastêpuje w wyniku zawartej miêdzy nimi
umowy. Musi byæ ona � w my�l art. 92 k.s.h. � zawarta w formie aktu
notarialnego. Umowa ta reguluje sprawy wewnêtrzne i zewnêtrzne spó³ki
partnerskiej. Stosuje siê w tych kwestiach przepisy k.s.h. o spó³ce partner-
skiej, aw sprawach nie uregulowanych obowi¹zuje art. 89 k.s.h.Okre�lenie
tre�ci w umowie spó³ki partnerskiej nie mo¿e odnosiæ siê do spraw ustroju
notariatu oraz statusu notariusza jako osoby zaufania publicznego, bêd¹-
cego osob¹wykonuj¹c¹wolny zawód. Pozycja i cechy osóbwykonuj¹cych
wolny zawód s¹ szeroko opisywane w doktrynie33 i literaturze fachowej,

33 Zob. np. J. J a c y s z y n, Spó³ka partnerska..., s. 45 i nast. wraz z powo³an¹ tam
literatur¹.
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odnosz¹ siê w oczywisty sposób do notariusza, reprezentuj¹cego tê grupê
zawodow¹ na tle innych zawodów prawniczych.
Powstanie �jednej kancelarii� na zasadach spó³ki partnerskiej z punktu

widzenia przepisów o ustroju notariatu oznacza, ¿e ka¿dy z notariuszy
(partnerów) prowadzi jedn¹ �swoj¹� kancelariê, lecz stanowi¹c¹ lokaliza-
cyjnie organizacyjn¹ ca³o�æ i funkcjonuj¹c¹ jako �jedna kancelaria� pro-
wadzona przez kilku notariuszy.
Konstrukcja ³¹czenia kancelarii notariuszy (partnerów)w jedn¹ wspól-

notê i jednostkê organizacyjn¹ prowadzon¹ na zasadach spó³ki partnerskiej
jest prób¹ powi¹zania przepisówonotariacie z przepisami k.s.h.w zakresie
ustroju spó³ki partnerskiej. Taka koncepcja prowadzenia kancelarii przez
kilku notariuszy na zasadach spó³ki partnerskiej jest do�æ skomplikowana
z punktu widzenia zarówno przepisów k.s.h., jak i prawa o notariacie,
doznaje jednak wsparcia w tre�ci art. 4 § 3 zd. drugie, który stanowi, ¿e
w takimwypadku, czyli gdy kilku notariuszy prowadzi jedn¹ kancelariê na
zasadach spó³ki partnerskiej, ka¿dy z notariuszy (wspólników) dokonuje
czynno�ci notarialnychwew³asnym imieniu i ponosi odpowiedzialno�æ za
czynno�ci przez siebie dokonane34. Nastêpuje wiêc swoistego rodzaju dy-
wersyfikacja odpowiedzialno�ci notariuszy (partnerów), którzy we w³a-
snym imieniu dokonuj¹ czynno�ci notarialnych, a tak¿e ponosz¹ za to kon-
sekwencjê w sferze odpowiedzialno�ci cywilnoprawnej czy te¿ w ramach
innych re¿imów odpowiedzialno�ci35.
Wpraktycenotarialnejwykonywanie czynno�ci notarialnychprzezkilku

notariuszy prowadz¹cych jedn¹ kancelariê na zasadach spó³ki partnerskiej
oznacza, ¿e klient korzysta nie z us³ug kancelarii notarialnej spó³ki part-
nerskiej, lecz notariusza (wspólnika) jako osoby wykonuj¹cej wolny za-
wód, który dokonuje czynno�ci notarialnych w kancelarii mieszcz¹cej siê
w lokalu spó³ki partnerskiej. Lokal tej spó³ki oznaczamiejsce dokonywania
czynno�ci notarialnych w ramach jednej kancelarii przez kilku wspólni-
ków-notariuszy.

34 Zob. uwagi w tej sprawie dotycz¹ce prowadzenia kancelarii notarialnej na zasadach
spó³ki cywilnej, np. A. O l e s z k o,Kancelaria notarialna..., s. 67-85; S. S e r a f i n, Jeszcze
o kancelariach � spó³kach prawa cywilnego, Rejent 1992, nr 5.

35 A. O l e s z k o, Ustrój..., s. 212 i nast. wraz z bogat¹ literatur¹.
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Prowadzi to do wniosku, ¿e w jednej kancelarii mo¿e pracowaæ kilku
notariuszy zachowuj¹cych swój status prawny i ustrój, którego ramy i formy
organizacyjnoprawne wyznacza prawo o notariacie, korzystaj¹c jednak �
w przypadku spó³ki partnerskiej � z zasad spó³ki partnerskiej.
Prowadzenie jednej kancelarii przez kilku notariuszy-wspólników na

zasadzie spó³ki partnerskiejmusi odpowiadaæ tak¿ewymogomoznaczania
kancelarii notarialnych. Ichokre�leniemzajmuje siê �Regulaminwewnêtrz-
nego urzêdowania kancelarii notarialnej�36. Regulamin ten formu³uje zasa-
dy i sposób identyfikacji kancelarii notarialnej jako miejsca urzêdowania
notariusza.
Niezwykle wa¿n¹ kwesti¹ jest sposób i forma oznakowania kancelarii

notarialnej. Czynno�ci notarialne dokonywane s¹ przez notariusza w jego
kancelarii, ona za� stanowi odpowiednie miejsce, w którym notariusz spo-
tyka siê z klientami, uczestniczy w podpisywaniu kontraktów, przyjmuje
o�wiadczenia woli, podejmuje czynno�ci faktyczne i prawne, zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem o notariacie.
Notariusz urzêduje z regu³y w swojej kancelarii. By jednak móg³ w³a-

�ciwie funkcjonowaæ, winienwynaj¹æ lub kupiæ odpowiedni lokal, zatrud-
niæ personel, zadbaæ owystrój iwyposa¿enie biurowe (sprzêt komputerowy
wraz z oprogramowaniem) oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce do przechowywania
dokumentów i depozytów itp.
Obowi¹zuj¹ce prawo o notariacie nie opisuje jak ma wygl¹daæ lokal,

w którym mie�ci siê kancelaria notarialna, czy te¿ budynek, w którym siê
on znajduje. Istotne jest jednak, by zarówno lokal kancelaryjny, jak i bu-
dynek sprawia³y dobre wra¿enie, by³y funkcjonalne, bezpieczne, dba³y o
zachowanie powagi urzêdu i tworzy³y atmosferê zaufania do notariusza
jako osoby wykonuj¹cej wolny zawód i jego personelu.
Wpraktyce notarialnej sposób oznaczenia kancelarii notarialnejwywo-

³uje pewne kontrowersje. Rodz¹ siê te¿ pytania, w jaki sposób dokonywaæ
oznaczeñ kancelarii notarialnych, by nie byæ pos¹dzonym o reklamowanie
us³ug notarialnych, co jest naruszeniem zasad deontologii profesji notariu-
sza.Autoreklama lubkryptoreklamakancelarii notarialnej jest bardzosurowo

36 Zob. za³¹cznik Nr 1 do Regulaminu, Rejent 1991, nr 7-8, s. 135. Ogólnie jest on
omówiony w: R. S z t y k, Powstanie..., s. 181; A. O l e s z k o, Ustrój..., s. 164.
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traktowana w tym �rodowisku jako pogoñ za wszelk¹ cenê za klientem, co
godzi w presti¿ zawodu i powagê us³ug notarialnych.
Regu³y oznakowania kancelarii notarialnych opracowane zosta³y przez

Krajow¹ Radê Notarialn¹ i w formie uchwa³y przekazane �rodowisku pol-
skich notariuszy. Generalnie rzecz bior¹c, regu³y te s¹ przestrzegane, choæ
zdarzaj¹ siê przypadki umieszczania w siedzibie kancelarii tablic informa-
cyjnych przekraczaj¹cych te zasady. Pojawiaj¹ siê przyk³ady dezinformacji
lub nachalnej oferty korzystania z us³ug notariuszy, spotkaæ mo¿na �agre-
sywne� informacje o pracy notariuszy.Nie uwzglêdnia siêwdostatecznym
stopniu po³o¿enia kancelarii notarialnej, dotyczy to przypadkówusytuowa-
nia kancelarii i tablic informacyjnych na budynkach stanowi¹cych zabytki.
Nie zawsze przestrzegane s¹ wymogi estetyczne i plastyczne zwi¹zane z
wystrojem zewnêtrznym budynku. Nic nie odstrasza bardziej ni¿ umiesz-
czenie informacji o kancelarii notarialnej na obskurnym budynku czy te¿
w okolicy podejrzanego lokalu lub obiektu rozrywki czy gastronomii.
Do�æ w¹ska jest te¿ granica miêdzy tablic¹ (napisem) informacyjn¹ a

plansz¹ reklamow¹. Tu regu³y ustala wypracowywany zwyczaj notarialny
oraz zasady uczciwej konkurencji, które w ramach wolnego zawodu obo-
wi¹zuj¹ tak¿e notariuszy.
Oznaczenie kancelarii notariusza coraz czê�ciej interesuje w³adze sa-

morz¹du notarialnego, a tak¿e inne statutoweorgany korporacji notarialnej,
w tym zw³aszcza Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny, powo³any do orzekania w
sprawach dyscyplinarnych jako s¹d drugiej instancji. Zdaniem tego s¹du,
nale¿a³obywezwaæ rady izb notarialnych do uporz¹dkowania nieprawid³o-
wo oznaczonych kancelarii notarialnych, w celu usuniêcia wadliwych na-
pisów, informacji, oznaczeñ, by unikn¹æ konieczno�ci wszczynania postê-
powañ dyscyplinarnych.
Bez w¹tpienia nad tym problemem powinna czuwaæ Krajowa Rada

Notarialna, by monitorowaæ lub aktualizowaæ pewne wspólne standardy
oznaczenia kancelarii notarialnych na terenie ca³ego kraju37.Nale¿y tak¿e
wprowadziæ zasadê informowania radê izby notarialnej o ka¿dym odstêp-
stwie od regu³ postêpowania, w chwili tworzenia lub przeniesienia kance-
larii wzglêdnie o propozycji zmiany jej oznakowania.

37 Zob. uwagi w tej sprawie m.in. R. S z t y k, Powstanie..., s. 187.
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Walka o klienta nie mo¿e odbywaæ siê za pomoc¹ szyldów, chwytów
reklamowych czy te¿ t³umu naganiaczy, nie przystoi to bowiem ¿adnemu
�rodowisku jurystów, powoduje wiêcej szkód ni¿ korzy�ci, a w efekcie
godzi w presti¿ polskiego prawnika.

Kwestie oznaczenia miejsc pracy (us³ug) polskich jurystów s¹ spraw¹
wspóln¹, tak samo istotn¹ dla �rodowiska adwokatów, radców prawnych,
po�redników obrotu nieruchomo�ciami, jak i wielu innych profesji quasi-
prawniczych.Mo¿e dobrze by by³o, aby rozwa¿yæ pewnewspólne dla ca³ej
korporacji prawniczej rozwi¹zania organizacyjnoprawne. Skonsolidowa³o-
by to te �rodowiska, a tak¿e da³o impuls do dalszych prac integracyjnych.
Prowadzenie jednej kancelarii przez kilku notariuszy-wspólników na

zasadach spó³ki partnerskiej ³¹czyw sobie elementy umowy cywilnopraw-
nej, musi byæ zgodne z przepisami ustawy � Prawo o notariacie orazwinno
odpowiadaæ istocie i charakterowi prawnemu spó³ki partnerskiej, uregulo-
wanejwprzepisachk.s.h. Przypomnienie tej zasady jest konieczne, bowiem
taki typ spó³ki z udzia³em notariuszy stanowi do�æ skomplikowany model
jurydyczny osobowej spó³ki handlowej, który jest proponowany praktyce
notarialnej, a zw³aszcza notariuszom, którzy s¹ zainteresowani prowadze-
niem jednej kancelarii na zasadach spó³ki partnerskiej.

IV.Oddzia³y spó³ki partnerskiej jakodywersyfikacja us³ug
notarialnych

Notariusz niemo¿ewykonywaæ czynno�ci notarialnychw ramachkilku
kancelarii. Zakaz takiej dzia³alno�ci jest wyra�nie umocowany w prawie
o notariacie, a tak¿e w przepisach korporacyjnych. Niemniej jednak zda-
rzaj¹ siê w praktyce notarialne przypadki omijania tej zasady i pojawiaj¹
siê przyk³ady �wiadczenia us³ug notarialnych poza kancelari¹, nie miesz-
cz¹ce siê jednakwdyspozycji art. 3 § 2 pr. o not., stanowi¹cym, i¿ czynno�æ
notarialnamo¿e byæ dokonywana tak¿ew innymmiejscu, je¿eli przemawia
za tym charakter czynno�ci lub szczególne okoliczno�ci38.
W razie gdy kilku notariuszy podejmie siê prowadzenia jednej kance-

larii na zasadach spó³ki partnerskiej, problem oddzia³u tej spó³ki staje siê

38 Zob. w tej sprawie A. O l e s z k o, op. cit., s. 166 i nast. wraz z powo³an¹ tam lite-
ratur¹.
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szczególnie widoczny, jako ¿e nie mo¿na pozbawiæ spó³ki partnerskiej
gwarantowanej prawnie mo¿liwo�ci prowadzenia dzia³alno�ci poprzez
oddzia³ spó³ki partnerskiej.
Oddzia³ spó³ki handlowej nie zosta³ zdefiniowany w k.s.h. w przeci-

wieñstwie do dawnego k.h., gdzie przepisy regulowa³y jego status prawny.
Pojawia³y siê te¿ w doktrynie coraz liczniejsze opracowania na ten temat.
W obowi¹zuj¹cym k.s.h. pojêcie normatywne oddzia³u spó³ki handlo-

wej w ogóle nie wystêpuje, co nie oznacza, ¿e nie ma ono odpowiedniej
wspó³czesnej regulacji prawnej. Pozycja prawna oddzia³u przedsiêbiorcy
� a do takiej kategorii nale¿y ka¿da spó³ka handlowa, w my�l art. 2 ust.
2 p.d.g.39 � zosta³a zdefiniowana w art. 4 pkt. 6 tej ustawy, w my�l której
oddzia³ stanowiwyodrêbnion¹ i samodzieln¹ organizacyjnie czê�æ dzia³al-
no�ci gospodarczej wykonywan¹ przez przedsiêbiorcê poza g³ównym
miejscemwykonywania dzia³alno�ci (zak³ademg³ównym).Zak³adg³ówny,
oddzia³ oraz inne sta³emiejsce wykonywania przez przedsiêbiorcê dzia³al-
no�ci gospodarczej powinny byæ oznaczone na zewn¹trz (art. 11 ust. 1
p.d.g.).
W tej sytuacji nasuwaj¹ siê pytania:
� czy jestmo¿liwe stosowanie przepisów o oddziale spó³ki partnerskiej

(z udzia³em notariuszy) do kancelarii notarialnej prowadzonej przez kilku
notariuszy na zasadach spó³ki partnerskiej,
� czy �jedna kancelaria� notarialna prowadzona przez kilku notariuszy

(wspólników) mo¿e posiadaæ swoje oddzia³y jako spó³ka partnerska,
� czy �jedna kancelaria� prowadzona przez kilku notariuszy (wspólni-

ków) na zasadzie spó³ki partnerskiej jest pozbawiona takich mo¿liwo�ci,
skoro przepisy o ustroju notariatu takiej struktury (formy organizacyjno-
prawnej) nie przewiduj¹.
Problemoddzia³u�jednejkancelarii�notarialnej prowadzonejprzezkilku

notariuszy na zasadach spó³ki partnerskiej pojawi³ siê ju¿ w praktyce
notarialnej.Wypowiedzi na ten temat s¹ rozbie¿ne i jak do tej poryKrajowa
Rada Notarialna nie zajê³a w tej sprawie wyra�nego i jednolitego stano-
wiska. Niemniej jednak, nie przes¹dzaj¹c ostatecznej wyk³adni, przewa¿a
opinia, i¿ o tym decyduje dyspozycja art. 4 § 1 pr. o not., w my�l której

39 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U. Nr 101,
poz. 1178 ze zm.).
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notariusz mo¿e prowadziæ tylko jedn¹ kancelariê. Przytaczaj¹c argumenty
zaprzyjêciem takiejwyk³adni,KrajowaRadaNotarialnazauwa¿a, ¿eprzepis
prawa o notariacie posiada charakter lex specialiswobec przepisów k.s.h.,
maj¹cych znaczenie lex generalis. Taka kolejno�æ i gradacja przepisów
prawa pozwala na przyjêcie tezy, ¿e skoro przepisy prawa o notariacie nic
nie mówi¹ o zmodyfikowanej konstrukcji �jednej kancelarii� notarialnej
prowadzonej przez kilku notariuszy na zasadach spó³ki partnerskiej, to nie
ma podstaw prawnych, by wychodziæ poza koncepcjê �jednej kancelarii�
postrzeganej i ocenianej z punktu widzenia przepisów ustrojowych o no-
tariacie. Taka wyk³adnia �jednej kancelarii� prowadzonej przez kilku no-
tariuszy na zasadach spó³ki partnerskiej wyklucza mo¿liwo�æ tworzenia
oddzia³ów tej¿e spó³ki, któr¹ natomiast dopuszczaj¹ generalnie wobec
wszystkich spó³ek handlowych przepisy p.d.g.
Ponadto powa¿nym, jak s¹dzê, argumentem przemawiaj¹cym za pre-

zentowanym, lecz jeszcze nie ostatecznym stanowiskiem Krajowej Rady
Notarialnej w tej sprawie jest niebezpieczeñstwo dominacji kancelarii zor-
ganizowanej w ten sposób nad innymi, dzia³aj¹cymi indywidualnie kance-
lariami notarialnymi. Supremacja ta prowadzi do monopolizacji obs³ugi
prawnej, co pozbawia klientów mo¿liwo�ci swobodnego wyboru notariu-
sza. Narusza tak¿e podstawowe zasady etyczne wykonywania zawodu
notariusza. Nie jest te¿ znana w zasadach ustrojowych notariatów Europy
Zachodniej40.
Zasygnalizowane na wstêpie tych uwag rozbie¿no�ci wokó³ problemu

oddzia³u spó³ki partnerskiej, w której uczestnicz¹ notariusze jest � jak siê
wydaje � jeszcze spraw¹ otwart¹. Po¿¹dana jest w tej kwestii szersza
konsultacje ze �rodowiskiempolskich notariuszy, ogniwami samorz¹dowy-
mi i korporacyjnymi, a tak¿e pewna polemika na ³amach prasy fachowej,
w tym zw³aszcza �Rejenta�. Nie powinno zabrakn¹æ g³osów notariuszy
wypowiadanych na ³amach �Nowego Przegl¹du Notarialnego� czy te¿ in-
nych pismkorporacyjnych.Wdyskusji na ten temat nie powinno zabrakn¹æ
przedstawicieli doktryny krajowej. Dobr¹ okazj¹ mog¹ byæ obchody X �
lecia obowi¹zywania prawa o notariacie i tocz¹ce siê dyskusje wokó³ do-
�wiadczeñ i perspektywy notariatu polskiego.

40 Zob. R. S z t y k, Z dzia³alno�ci..., s. 180.
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V. Podsumowanie

Dzia³alno�æ kancelarii notarialnej zorganizowanej na zasadzie spó³ki
partnerskiej jest mo¿liwa i dopuszczalna na tle prawa o notariacie oraz
przepisów k.s.h., bowiem kilku notariuszy mo¿e prowadziæ jedn¹ kance-
lariê opart¹ na konstrukcji spó³ki partnerskiej. Jednak¿e wymaga to pew-
nego zorganizowania zarównow sferzewewnêtrznej, jak i zewnêtrznej.W
obu jednak p³aszczyznach pomocne i niezbêdne jest korzystanie z przepi-
sów prawa o notariacie, bowiem przepisy te maj¹ charakter lex specialis
wobec przepisów k.s.h., maj¹cych znaczenie lex generalis.
Mo¿liwo�æ organizowania siê kilku notariuszyw ramach jednej kance-

larii notarialnejwpostaci spó³ki partnerskiej jest obecnie spraw¹ now¹, bez
w¹tpienia wymaga ona nowatorskiego spojrzenia na tê formê organizowa-
nia us³ug notarialnych. Niezbêdne wydaje siê tak¿e wypracowanie w tej
sprawie stanowiska Krajowej Rady Notarialnej, która zajmuje obecnie
pozycjê interpretatoraobowi¹zuj¹cychprzepisówodnosz¹cychsiêdoustroju
notariatu i próbuje przetransferowaæ ten typ osobowej spó³ki handlowej do
praktyki notarialnej.
Bezw¹tpienia samorz¹d notarialny powinien byæ tak¿e zainteresowany

uruchamianiem takiej kancelariiw swoim �rodowisku;winien obserwowaæ
sposób, styl, efekty funkcjonowaniakancelarii notarialnej prowadzonejprzez
kilku notariuszy na zasadach spó³ki partnerskiej. Byæmo¿e, dobrze by by³o
zorganizowaæ debatê �rodowiskow¹, która pozwoli³aby oceniæ, w jakim
stopniu spó³ka partnerska, jako nowy typ prowadzenia przez kilku notariu-
szy jednej kancelarii, interesuje polskich notariuszy. Wydaje siê bowiem,
¿e zachowuj¹c i doceniaj¹c tradycje indywidualnego prowadzenia kance-
larii notarialnej, a tak¿e korzystaj¹c z ich do�wiadczeñ, nale¿y siêgn¹æ do
nowych rozwi¹zañ organizacyjnoprawnych, pozwalaj¹cych na prowadze-
nia przez kilku notariuszy jednej kancelarii opartej na regu³ach spó³ki
partnerskiej.W takim jednak przypadku niezbêdne by³oby przemodelowa-
nie dotychczasowych form organizowania us³ug notarialnych w kierunku
nowych rozwi¹zañ jurydycznych, ³¹cz¹c je z nowelizacj¹ prawa o notaria-
cie. Istnieje bowiem potrzeba poszerzenia form prawnych organizowania
pracy notariuszy we wspólnej kancelarii, zgodnie z rozwi¹zaniami przy-
jêtymi w innych zawodach prawniczych w Polsce i krajach Unii Europej-
skiej. Natomiast od nowego prawa notarialnegomo¿na by by³o oczekiwaæ
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nowatorskich rozwi¹zañorganizacyjnoprawnych, dotycz¹cychm.in.wyko-
nywania us³ug notarialnych.
Drug¹metod¹ jest droga formu³owaniawyk³adni obowi¹zuj¹cych prze-

pisów, zajmowanie odpowiedniego stanowiskakorporacyjnegowsprawach
m.in. charakteru i sposobu dzia³ania spó³ki partnerskiej z udzia³em nota-
riuszy jakowspólników tej¿e spó³ki. Celem tejmetodyma byæ umo¿liwie-
nie �wt³aczania� nowych rozwi¹zañ prawnych w obowi¹zuj¹ce przepisy
prawa o notariacie. Ta droga nie wydaje siê zbyt przysz³o�ciowa, mo¿e
bowiem konserwowaæ stare rozwi¹zania pod szyldem nowych form orga-
nizacyjnoprawnych wykonywania czynno�ci notarialnych.
Istnieje wreszcie trzeci sposób ³¹cz¹cy wspomniane metody, pozwala-

j¹cy zajmowaæ stanowisko w³adz korporacji notarialnej w bie¿¹cych spra-
wach prowadzenia jednej kancelarii przez kilku notariuszy opartej na
zasadach spó³ki partnerskiej, interesuj¹cych to �rodowisko, z pog³êbionym
spojrzeniem teoretycznym i praktycznym, wyra¿aj¹cym siê w postulatach
de lege lata i de lege ferenda41.
My�lê, ¿e ka¿da z tych metod ma swoje zadanie i cele do spe³nienia,

a model organizacji i prowadzenia przez kilku notariuszy jednej kancelarii
zorganizowanej w postaci spó³ki partnerskiej jest interesuj¹cym rozwi¹za-
niem dla �rodowiska notarialnego, w³adz samorz¹dowych i korporacyj-
nych. Ka¿de z nich bowiem znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce do
zajêcia stanowiska wobec spó³ki partnerskiej, za pomoc¹ której kilku no-
tariuszy prowadzi jedn¹ kancelariê notarialn¹.

41 Zg³oszonywniosek, bywprzysz³ych pracach legislacyjnych precyzyjnie zdefiniowaæ
pojêcie �kancelaria notariusza�, okre�liæ jej kryteria i sposób ich sprawdzania, zachowuje
nadal sw¹ aktualno�æ na tle prowadzenia przez kilku notariuszy jednej kancelarii na zasa-
dach spó³ki partnerskiej. Zob. R. S z t y k,Powstanie..., s. 187. Nie zabraknie, cowydaje siê
pewne, praktycznych i teoretycznych pytañ stawianych wobec spó³ki partnerskiej z udzia-
³em notariuszy � wypada po prostu do tego siê przygotowaæ.


