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Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego

Poszukiwanie nowych form edukacji notarialnej
Dnia 15 lutego 2003 r. w nowej siedzibie Izby Notarialnej w Kato-

wicach odby³a siê inauguracja reaktywowanego Podyplomowego Stu-
dium Notarialnego1 w roku akademickim 2003/2004, zorganizowanego
we wspó³pracy z Wydzia³em Prawa i Administracji Uniwersytetu �l¹skie-
go. Uroczysto�ci tej nadano ogólnokrajowy charakter, zapraszaj¹c przed-
stawicieli w³adz i pracowników naukowych uczelni, m.in. profesorów
M. Pazdana i W. Popio³ka cz³onków Rady Programowej Rejenta, oraz
cz³onków Krajowej Rady Notarialnej i prezesów rad izb notarialnych.

W okoliczno�ciowym przemówieniu prezes Rady Izby Notarialnej w
Katowicach J. Wojdy³o podkre�li³ ogromne znaczenie tej formy szkolenia,
prowadzonego przez profesjonalnych wyk³adowców, pracowników na-
ukowych, dla realizacji ustawowego obowi¹zku ustawicznego podnosze-
nia poziomu zawodowego notariuszy. Podziêkowa³ wszystkim, którzy

1 W latach 60-tych ubieg³ego wieku z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwo�ci przy
wspó³pracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
zorganizowano podyplomowe studia notarialne, w których uczestniczyli wytypowani
w drodze administracyjnej notariusze. Zajêcia prowadzone by³y metod¹ seminaryjn¹. Z przy-
czyn obiektywnych dotyczy³y jedynie stosunkowo w¹skiej problematyki, zwi¹zanej z ogra-
niczeniami w obrocie cywilnym w ówczesnych warunkach ustrojowych. W zwi¹zku z tym
nie wywo³a³y w �rodowisku wiêkszego zainteresowania i zakoñczy³y siê po dwóch turnu-
sach szkoleniowych.
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przyczynili siê do organizacji studium, a w szczególno�ci prof. M. Pazdanowi
� jego wspó³twórcy.

Wiele trudu w³o¿ono w opracowywanie programu zajêæ szkolenio-
wych, uwzglêdniaj¹c ca³okszta³t zagadnieñ, z którymi notariusz spotyka
siê w pracy.

Bezpo�rednio po czê�ci oficjalnej odby³ siê wyk³ad w sali znajduj¹cej
siê w budynku siedziby i specjalnie przygotowanej na cele szkoleniowe.
Przy tej okazji podkre�lono du¿y wk³ad organizacyjny i finansowy w do-
konanie kapitalnego remontu zabytkowego budynku i stworzenie warun-
ków do odbywania w nim wyk³adów w doskona³ych warunkach loka-
lowych.

W pierwszych zajêciach wziê³a udzia³ grupa 25 notariuszy, wybrana
spo�ród wielu chêtnych ubiegaj¹cych siê o przyjêcie na studia podyplo-
mowe.

Zorganizowanie studium stanowi wspólny, niekwestionowany sukces
samorz¹du notarialnego oraz grona pracowników naukowych Uniwer-
sytetu �l¹skiego. Jest rezultatem dotychczasowej wieloletniej i owocnej
wspó³pracy.

Powo³anie tej formy szkolenia wywo³uje impuls do przemy�leñ nad
potrzeb¹ opracowania stabilnego i nowoczesnego programu edukacji
notarialnej, adekwatnego do bie¿¹cych i przysz³ych potrzeb notariatu.
Problem ten jest zawsze aktualny i wynika z obowi¹zku realizacji pod-
stawowych zadañ samorz¹du notarialnego. Upatrywaæ go nale¿y zarów-
no w funkcji korporacji osób wykonuj¹cy zawód zaufania publicznego,
jak równie¿ w konieczno�ci wykonania obowi¹zków ustawowych. Wy-
nikaj¹ one z postanowienia art. 17 pr. o not.2, w my�l którego notariusz
jest obowi¹zany postêpowaæ zgodnie ze z³o¿onym �lubowaniem oraz stale
podnosiæ kwalifikacje zawodowe. Obowi¹zek ten zosta³ bli¿ej sprecyzo-
wany w § 9 Kodeksu etyki zawodowej notariusza. Niezale¿nie od tego,
zgodnie z art. 29 § 3 pr. o not., notariusz jest obowi¹zany do uczest-
niczenia w walnym zgromadzeniu izby notarialnej, a tak¿e na odbywa-
j¹cych siê szkoleniach. Konsekwencj¹ niezadowalaj¹cych wyników w
pracy zawodowej mo¿e byæ odwo³anie notariusza w wyniku dwóch ujem-

2 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo notariacie, tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 369.
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nych ocen z kolejnych wizytacji, z zachowaniem procedury przewidzianej
w art. 16 § 3 pr. o not. Mo¿e równie¿ spowodowaæ odpowiedzialno�æ
dyscyplinarn¹ wynikaj¹c¹ z art. 50 tego¿ prawa. Notariusz odpowiada
bowiem za przewinienia zawodowe, a w tym za oczywiste i ra¿¹ce na-
ruszenie przepisów prawnych, wynikaj¹ce z zasady ignorantia iuris nocet
albo uchybienie powadze godno�ci zawodu.

Obowi¹zki w tej mierze adresowane s¹ do asesorów notarialnych, do
których stosuje siê odpowiednio przepisy art. 18 i 19 o odpowiedzialno�ci
dyscyplinarnej notariuszy, ze zmianami okre�lonymi w przepisach w okresie
zastêpowania notariusza. Asesorzy i aplikanci maj¹ prawo uczestniczyæ
w walnych zgromadzeniach i zabieraæ g³os w obradach, jednak¿e bez
prawa sk³adania wniosków i brania udzia³u w g³osowaniu (art. 77).

Przepisy prawa o notariacie �ci�le precyzuj¹ zadania samorz¹du no-
tarialnego w zakresie organizowania i szkolenia aplikantów notarialnych.
Obowi¹zek ten ci¹¿y, w my�l art. 35 pkt 3 pr. o not., na radzie izby
notarialnej oraz na Krajowej Radzie Notarialnej w przedmiocie ustalenia
programu aplikacji notarialnej oraz sprawowania nadzoru nad jej przebie-
giem (art. 40 § 1 pkt 9).

Nieuregulowanie problemu szkolenia notariuszy nie oznacza bynaj-
mniej, ¿e nie jest ono jednym z zasadniczych obowi¹zków samorz¹du
notarialnego i to na ogó³ sprawnie wykonywanego.

Jest przedmiotem rozwa¿añ i analiz ró¿nych gremiów, a za przyk³ad
mo¿e s³u¿yæ konferencja centralna, która odby³a siê w Zakopanem3 w dniach
13-15 wrze�nia 2001 r. W ramach prowadzonego tam seminarium omó-
wiono tematy zwi¹zane z konieczno�ci¹ kszta³cenia ustawicznego (pod
przewodnictwem A. Heringa z Holandii) oraz dokonano porównania
ró¿nych systemów kszta³cenia (pod kierunkiem E. Deckersa z Belgii).
Odby³o siê ono przy udziale szerokiego grona przedstawicieli notariatów
krajowych Europy Zachodniej oraz w³adz Miêdzynarodowej Unii Nota-
riatu £aciñskiego.
3 Szczegó³owe sprawozdanie z przebiegu konferencji sporz¹dzi³ J. Jacyszyn i zosta³o

ono opublikowane w nr 10 Rejenta z pa�dziernika 2001 r.; M. S a f j a n, Zdobywanie
wiedzy w obowi¹zuj¹cym prawie zaczyna byæ ju¿ sztuk¹, Rzeczpospolita nr 40 z dnia 17
lutego 2003 r. dochodzi do wniosku, ¿e �zdobywanie wiedzy w obowi¹zuj¹cym prawie
zaczyna byæ sztuk¹, trudn¹ nawet do opanowania dla wysoko kwalifikowanych pracow-
ników�.
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Niezale¿nie od tego, na seminarium w Krakowie w dniach 17-19 maja
2002 r. wyg³oszono referat na temat kszta³cenia aplikantów notarialnych
jako zadanie samorz¹du, opracowany przez J. Gregu³a i T. Kota4.

Do zintensyfikowania wszechstronnych i nowoczesnych form szko-
lenia zmusza aktualna sytuacja zwi¹zana z okresem przedakcesyjnym z
Uni¹ Europejsk¹. Istnieje bowiem potrzeba omówienia problematyki prawa
unijnego i zagadnieñ zwi¹zanych z miêdzynarodowym obrotem cywilnym
sensu largo. Przy tej okazji nale¿y dokonaæ obiektywnej oceny zachowañ
notariuszy z pañstw unijnych wobec innych zasad marketingu tam
obowi¹zuj¹cych i wiêkszej mo¿liwo�ci informowania o swej specjalizacji
w ramach wykonywanego zawodu, bez naruszania zakazu konkurencji.
Nowe rozwi¹zania prawne, dopuszczaj¹ce mo¿liwo�æ wykonywania
zawodów adwokata i radcy prawnego przez prawników pañstw unijnych,
stwarzaj¹ równie¿ now¹ sytuacjê w zakresie obs³ugi prawnej po�rednio
dotycz¹cej notariusza. W zwi¹zku z tym korporacje prawnicze podjê³y
odpowiednie dzia³ania daj¹ce równ¹ szansê wyj�ciow¹ dla zawodów praw-
niczych w Polsce, organizuj¹c seminaria i szkolenia w kraju, prowadzone
przez wyk³adowców zagranicznych i krajowych. Ponadto zorganizowano
przedstawicielstwa w Brukseli, w siedzibie których prowadzone s¹ rów-
nie¿ szkolenia.

Samorz¹d notarialny starannie organizuje seminaria, konferencje i szko-
lenia przy udziale wyk³adowców zagranicznych, we wspó³pracy z Miê-
dzynarodow¹ Uni¹ Notariatu £aciñskiego. S¹ one wysoko oceniane
przez uczestników.

W okresie przedakcesyjnym nale¿y oczekiwaæ w zwiêkszonym za-
kresie pomocy ze strony Komisji do Spraw Unii Europejskiej (CAUE),
która w my�l art. 13 Regulaminu przyjêtego przez Radê Sta³¹ Miêdzy-
narodowej Unii Notariatu £aciñskiego w Amsterdamie dnia 18 maja 1989 r.
i zmieniona w Meksyku dnia 1 marca 2002 r., jest obowi¹zana do �zg³ê-
biania i upowszechniania wiedzy oraz harmonizacji krajowych przepisów
prawnych dotycz¹cych notariatów Unii Europejskiej�. Komisja ta obo-
wi¹zana jest równie¿ do wspó³pracy z konferencj¹ notariatów Unii
Europejskiej (CNUE) i instytucjami Unii Europejskiej w opracowywaniu
4 Przebieg uroczysto�ci jubileuszowych z okazji X rocznicy reprywatyzacji notariatu

polskiego omówi³ R. S z t y k, w: Uroczysto�ci jubilieuszowe z okazji X rocznicy reprywaty-
zacji notariatu polskiego, Rejent 2002, nr 8, s. 198 i nast.
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prawa wspólnotowego oraz wprowadzania odpowiednich instrumentów
i us³ug prawnych.

Wzglêdy organizacyjne, merytoryczne i metodologiczne wymuszaj¹
konieczno�æ prowadzenia odrêbnych zajêæ szkoleniowych dla aplikantów,
asesorów i notariuszy. Prowadzenie wspólnych zajêæ dla aplikantów i
asesorów notarialnych przez niektóre izby notarialne nie daje zak³adanych
efektów edukacyjnych ze wzglêdu na ró¿ny poziom wiedzy i nabytej
praktyki zawodowej z tytu³u wykonywanych samodzielnie czynno�ci
notarialnych. Problem ten by³ rozwa¿any w okresie II Rzeczypospolitej
pod rz¹dem obowi¹zywania prawa o notariacie z 1933 r. Ju¿ wtedy
realizowano ró¿ne formy i metodyki szkolenia, prowadzone przez po-
szczególne izby notarialne. Zrodzi³ siê wówczas projekt ujednolicenia i
opracowania ogólnopolskich zasad kszta³cenia aplikantów wed³ug jedno-
litego regulaminu. Regulamin taki powsta³ dopiero pod koniec 1935 r. i
przewidywa³ zarówno praktykê w kancelarii oraz uczestnictwo w kur-
sach teoretycznych organizowanych trzy razy w roku i obejmuj¹cych
wyk³ady i zajêcia seminaryjne5.

Edukacja notariuszy by³a równie¿ przedmiotem wyk³adów i æwiczeñ
prowadzonych na Uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie. Propono-
wano stworzenie katedry prawa notarialnego, jednak¿e pomys³ ten nie
zosta³ zrealizowany6. W okresie upañstwowienia notariatu szkolenia by³y
prowadzone pod kontrol¹ i z inicjatywy nadzoru sprawowanego przez
prezesów s¹dów wojewódzkich i Wydzia³ Notariatu Ministerstwa Spra-
wiedliwo�ci. Aktualnie szkolenia prowadzone s¹ przez samorz¹dy nota-
rialne zarówno na szczeblu izb notarialnych, jak równie¿ centralnie, z ini-
cjatywy Krajowej Rady Notarialnej. Przebieg szkolenia, jego zakres i tematy
wymagaj¹ odrêbnego omówienia.

Aplikanci notarialni
Szkolenie aplikantów zosta³o dok³adnie uregulowane w przepisach prawa

o notariacie oraz w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia
30 kwietnia 1991 r. w sprawie aplikacji notarialnej7. Kompetencje orga-
5 Bli¿ej D. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 306.
6 D. M a l e c, przypis 5, s. 306.
7 Dz.U. Nr 42, poz. 189.



163

Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego

nów samorz¹du notarialnego w tym zakresie s¹ �ci�le okre�lone. Szko-
lenia w zasadzie prowadz¹ rady izb notarialnych, które ustalaj¹ program
zajêæ, ich formê oraz zapewniaj¹ zespó³ wyk³adowców. Zgodnie z § 4
cytowanego rozporz¹dzenia, rady izb notarialnych mog¹ zawieraæ poro-
zumienia w sprawie wspólnego prowadzenia szkolenia aplikantów oraz
wspólnego przeprowadzenia egzaminu notarialnego. Na podstawie tego
upowa¿nienia Rada Izby Notarialnej w Warszawie opracowa³a w dniu 10
pa�dziernika 1997 r. wzór porozumienia w sprawie wspólnego szkolenia
aplikantów, przyjmuj¹c na siebie obowi¹zki jego prowadzenia i zatrud-
nienia wyk³adowców. Zosta³o ono zawarte z niektórymi radami izb
notarialnych. Zawiera podstawowe zasady szkolenia i odbywania kolo-
kwiów po zakoñczeniu ka¿dego roku szkoleniowego, poprzedzonych
7-dniowym zgrupowaniem szkoleniowym. Przyjêto formê seminaryjn¹
osobn¹ dla ka¿dego rocznika aplikantów. Porozumienie to wyzwoli³o
inicjatywê do prowadzenia wspólnych szkoleñ przez pozosta³e rady izb
notarialnych, jednak¿e na zmodyfikowanych zasadach, odbiegaj¹cych od
przedstawionego wzoru.

Rady izb notarialnych wyznaczaj¹ spo�ród cz³onków rady osoby
odpowiedzialne za organizacjê i nadzór nad przebiegiem szkolenia. Jest
to typowy schemat organizacyjny przyjêty w praktyce, wzorowany na
do�wiadczeniach z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej i rozwi¹zaniach
prawnych obowi¹zuj¹cych w innych zawodach prawniczych. Przepisy
okre�laj¹ jednocze�nie zakres wspó³pracy miêdzy korporacjami w tym
zakresie i zaliczania okresu aplikacji notarialnej. I tak, zgodnie z art. 32
ust. 3 ustawy o radcach prawnych, aplikacjê radcowsk¹, trwaj¹c¹ 3 lata
i 6 miesiêcy, odbywa siê miêdzy innymi w kancelarii notarialnej, bez
okre�lenia czasu jej trwania (w praktyce do 2 miesiêcy), na podstawie
porozumienia rady okrêgowej izby radców prawnych z izb¹ notarialn¹8.
Postanowiono te¿, ¿e organy samorz¹du radców prawnych wspó³dzia³aj¹
w sprawach zwi¹zanych z organizowaniem aplikacji radcowskiej miêdzy
innymi z kancelariami notarialnymi. Rada okrêgowej izby radców praw-
nych mo¿e aplikantom radcowskim wpisanym na listê, po odbyciu za-
koñczonej egzaminem z pozytywnym wynikiem miêdzy innymi aplikacji

8 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr
123, poz. 1059.
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notarialnej, skróciæ okres aplikacji radcowskiej do lat dwóch, a nawet
zwolniæ obowi¹zku jej odbycia (art. 25 ust. 3). Stosownie za� do art.
76 ust. 1 ustawy � Prawo o adwokaturze9, aplikacja adwokacka powinna
odbywaæ siê tak¿e w kancelarii notarialnej na podstawie skierowania
okrêgowej rady adwokackiej, bez okre�lenia czasu jej trwania. Równie¿
aplikantom adwokackim wpisanym na listê, po odbyciu m.in. aplikacji
notarialnej zakoñczonej pozytywnie zdanym egzaminem, okrêgowa rada
adwokacka mo¿e skróciæ okres aplikacji do dwóch lat.

Obowi¹zek ustawowy odbywania aplikacji przez aplikantów radcow-
skich i adwokackich w kancelariach notarialnych, poprawnie u notariu-
szy, posiada znaczenie imperatywne. Zaliczyæ nale¿y go do powinno�ci,
a nie obowi¹zku sensu scricto, z powodu braku sankcji prawnej w razie
jego niewykonania. I ta okoliczno�æ wp³ynê³a na to, ¿e ta norma prawna
nie jest w praktyce wykonywana. Jest to krytycznie oceniane, w szcze-
gólno�ci przez aplikantów radcowskich. Rady izb notarialnych w wiêk-
szo�ci nie zawar³y stosownego porozumienia z radami okrêgowych izb
radców prawnych, pomimo pozytywnego stanowiska Krajowej Rady
Notarialnej, wyra¿onego w pi�mie z dnia 27 czerwca 1997 r. Zosta³o ono
skierowane do dziekana Rady Okrêgowej Izby Radców Prawnych
w Opolu, z wiadomo�ci¹ do prezesów Rad Izb Notarialnych we Wro-
c³awiu i Katowicach. Zajêto wówczas stanowisko, które nadal jest ak-
tualne, o konieczno�ci umo¿liwienia odbywania zajêæ praktycznych w
kancelariach notarialnych przez aplikantów radcowskich. Nie narusza to
obowi¹zku zachowania tajemnicy zawodowej przez notariusza (art. 18
pr. o not.), wobec istnienia odpowiednich, prawnie zagwarantowanych
zasad umo¿liwiaj¹cych jej zabezpieczenie.

Aplikant notarialny przez okres 6-ciu miesiêcy odbywa aplikacjê
w wyznaczonym przez prezesa s¹du apelacyjnego b¹d� okrêgowego s¹dzie
rejonowym, w którym prowadzone s¹ ksiêgi wieczyste oraz sprawy
rejestrowe. W tym czasie zapoznaje siê z czynno�ciami nale¿¹cymi do
obowi¹zków sêdziego i pod jego kierunkiem sporz¹dza projekty rozstrzy-
gniêæ poszczególnych spraw. Sêdzia obowi¹zany jest przedstawiæ pi-
semn¹ opiniê o przebiegu praktyki aplikanta pod jego kierunkiem. Odby-

9 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. � Prawo o adwokaturze, tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r.
Nr 123, poz. 1058.
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wanie praktyki w s¹dzie nie wy³¹cza aplikanta z normalnego cyklu szko-
leniowego zakre�lonego przyjêtym programem zajêæ.

Powracaj¹c za� do meritum rozwa¿añ nale¿y podkre�liæ, ¿e Krajowa
Rada Notarialna poza wykonaniem obowi¹zku ustawowego ustalenia
programu aplikacji notarialnej i sprawowania nadzoru nad szkoleniem
aplikantów organizuje corocznie kilkudniowe ogólnokrajowe kursy szko-
leniowe wszystkich aplikantów. Ich zadaniem jest ujednolicenie praktyki
zawodowej. Stanowi¹ tak¿e platformê wymiany pogl¹dów w�ród s³ucha-
czy oraz integruj¹ �rodowisko. Przedstawiane s¹ na nich informacje o
bie¿¹cych zagadnieniach dotycz¹cych notariatu polskiego i podejmowa-
nych dzia³añ w skali kraju i za zagranic¹. Spe³niaj¹ zatem w pe³ni zamie-
rzone cele. W zasadzie zajêcia szkoleniowe prowadzone s¹ w formie
wyk³adów teoretycznych po³¹czonych z dyskusj¹, a tak¿e jako seminaria.
W czasie ich trwania aplikanci otrzymuj¹ do samodzielnego opracowania
casusy przygotowane przez wyk³adowców i obejmuj¹ce hipotetyczne
czynno�ci notarialne. Po ich sporz¹dzeniu, pod nadzorem wyk³adowcy
s¹ nastêpnie, niekiedy komisyjnie, oceniane i anonimowo ex cathedra
omawiane. Na szkoleniach regionalnych casusy s¹ opracowywane poza
zajêciami i oceniane przez wyk³adowców na kolejnym spotkaniu szko-
leniowym. Zajêcia prowadzone w dwóch formach, a wiêc jako wyk³ady
teoretyczne i seminaria w przyjêtej konwencji nawzajem siê uzupe³niaj¹
i s¹ pozytywnie oceniane. Wybór formy zale¿y od programu zajêæ wzglêdnie
od inwencji wyk³adowców.

Aplikacja notarialna trwa dwa lata i sze�æ miesiêcy. Odbywa siê u
notariusza, z którym aplikant zawar³ umowê o pracê. W wypadku jego
zatrudnienia przez radê izby, odbywa siê ona u notariusza przez ni¹ wy-
znaczonego. Notariusz ten jednak musi wyró¿niaæ siê wysokimi kwali-
fikacjami i umiejêtno�ciami dydaktycznymi. Tych walorów nie musi
posiadaæ notariusz, który zawar³ umowê o pracê z w³asnej inicjatywy.
Wystêpuje tu wyra�na niekonsekwencja, któr¹ nale¿y oceniæ negatywnie.
Kryteria powinny byæ zaostrzone i w równej mierze dotyczyæ obu przy-
padków. Oczekiwaæ mo¿na, ¿e najbli¿sza nowelizacja przepisów uwzglêdni
ten postulat.

Ilo�æ aplikantów oscyluje w graniach 150 osób. W 1999 r. ogó³em
by³o zatrudnionych 146 aplikantów, w 2000 r. � 159, a w 2001 r. � 144.
Okoliczno�æ ta determinuje przyjêt¹ formê szkolenia i jego czêstotliwo�æ.
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Zajêcia szkoleniowe prowadzone s¹ samodzielnie przez rady izb notarial-
nych, ewentualnie w wyniku zawartych porozumieñ wspólnie z radami
innych izb notarialnych. O sposobie wyboru organizacji szkolenia prze-
s¹dza zwykle ilo�æ aplikantów objêtych szkoleniem, a tak¿e wzglêdy dy-
daktyczne. Niekiedy aplikanci notarialni na zasadzie porozumienia z pre-
zesami s¹dów apelacyjnych odbywaj¹ wspólne szkolenia z aplikantami
s¹dowymi, ale tylko na zajêciach po�wiêconych prawu cywilnemu
materialnemu i procesowemu. Jest to tak¿e reaktywowana praktyka,
pochodz¹ca z poprzedniego okresu. Analiza przeprowadzonych szkoleñ
w przekroju ca³ego kraju wskazuje, ¿e w latach 1999-2001 przeprowa-
dzono ³¹cznie w przyjêtej kolejno�ci 98, 120 i 89 przewa¿nie jednodnio-
wych zajêæ w czasie roku szkoleniowego. Czêstotliwo�æ zajêæ jest zró¿-
nicowana. Najwiêcej przeprowadzono ich w omawianych okresach w
Warszawie, Katowicach i Gdañsku, a najmniej w Bia³ymstoku, £odzi i we
Wroc³awiu. Problem ten wymaga szczegó³owych badañ i podjêcia dzia³añ
zmierzaj¹cych do usprawnienia rytmiczno�ci cyklu szkoleniowego.

Szkolenia aplikantów s¹ na ogó³ prowadzone poprawnie i spe³niaj¹
przyjête za³o¿enia ustawowe. W stopniu dobrym przygotowuj¹ do samo-
dzielnego wykonywania zawodu notariusza. Szeroki zakres obowi¹zków
i specyfika tego zawodu wymagaj¹ prowadzenia odrêbnego szkolenia,
a wspólnego z aplikantami innych zawodów w wyj¹tkowych sytuacjach.

W sposób obiektywny i szczegó³owo przedstawiono przebieg szko-
lenia aplikantów notarialnych dla wykazania osi¹gniêæ, a tak¿e braków,
w celu ich usuniêcia. Uczyniono to tak¿e w tym celu, by przeciwstawiæ
siê ró¿nym niedopracowanym i subiektywnym projektom nag³o�nianym
w ró¿nej formie o potrzebie likwidacji takiego szkolenia, i przyjêcia zasady,
i¿ aplikacja s¹dowa stwarza mo¿liwo�æ przechodzenia do ka¿dego innego
zawodu prawniczego. Jeden z projektów nowelizacji przepisów opraco-
wany przez Prawo i Sprawiedliwo�æ we wspó³pracy z zespo³em Fair
Play10 � stowarzyszeniem osób, które nie dosta³y siê na aplikacje, prze-
10 M. B e d n a r e k, Podgryzanie korporacji, Rzeczpospolita nr 55 z dnia 6 marca

2003 r. Przedstawia projekt nowelizacji przepisów o korporacjach zawodowych prawni-
czych przy og³aszaniu konkursów dla aplikantów, prowadzenia ich szkolenia oraz prze-
mieszczania pomiêdzy zawodami prawniczymi; tak¿e R. T u p i n, Projekt PiS o dostêpie
do zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza. Brak zaufania do zawodów zaufania
publicznego, Rzeczpospolita nr 62 z dnia 14 marca 2003 r. Autor równie¿ w konkluzji
przedstawia subiektywne propozycje zmiany dotychczasowych rozwi¹zañ prawnych.
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widuje przejêcia przez uczelnie czê�ci szkoleñ oraz rozszerzenie mo¿li-
wo�ci przemieszczania siê miêdzy zawodami prawniczymi. Zak³ada siê
tak¿e zwolnienie z obowi¹zku odbywania aplikacji adwokackiej, radcow-
skiej i notarialnej osób, które zda³y egzamin sêdziowski oraz dla doktorów
prawa. Dalsze propozycje dotycz¹ innych form konkursów na aplikacje
i przeprowadzania ich przez komisje egzaminacyjne przy Ministrze Spra-
wiedliwo�ci, jednak mimo wszystko dla ka¿dego rodzaju aplikacji odrêb-
nie. Minister Sprawiedliwo�ci mia³by okre�laæ limit przyjêæ osób, bez
mo¿liwo�ci odmowy przyjêcia tych, którzy zdali egzamin. Projekt ten,
jak równie¿ inne, zmierzaj¹ce do nieuzasadnionych zmian przebiegu szko-
lenia notariuszy, godz¹ bezpo�rednio w suwerenne konstytucyjne prawa
korporacji zawodowych osób zaufania publicznego (art. 17 Konstytucji
RP). Propozycje te maj¹ charakter partykularny i s¹ sprzeczne z zasadami
naboru i przebiegu szkolenia, przyjêtymi w pañstwach Unii Europejskiej.
Wprawdzie w niektórych z nich, jak na przyk³ad w Republice Federalnej
Niemiec czy we Francji, istniej¹ odmienne sposoby przygotowania do
okre�lonych zawodów prawniczych, jednak¿e ich celem podstawowym
jest utrzymanie i podnoszenie wysokiego poziomu edukacyjnego. Pod-
sumowuj¹c tê czê�æ rozwa¿añ, nale¿y przedstawiæ wnioski usprawnia-
j¹ce proces szkolenia aplikantów notarialnych. Nale¿y przede wszystkim
zabezpieczyæ lepsze warunki lokalowe, wzbogaciæ formy szkoleñ regio-
nalnych i centralnych. Powinny one odbywaæ w odpowiednio przygo-
towanych salach czy te¿ o�rodkach dydaktyczno-szkoleniowych, dys-
ponuj¹cych dostatecznymi urz¹dzeniami logistycznymi. Biblioteki izb
notarialnych powinne byæ wyposa¿one w bogatszy ksiêgozbiór, obejmu-
j¹cy podstawowe publikacje niezbêdne w szkoleniu aplikantów. Dotych-
czasowe do�wiadczenia upowa¿niaj¹ do przedstawienia propozycji wpro-
wadzenia w szerszym zakresie rejonizacji miejsca szkoleñ na podstawie
zawartych porozumieñ pomiêdzy radami izb notarialnych. O�rodki te nie
powinny skupiaæ wiêcej jak do 20 s³uchaczy, poniewa¿ liczba ta stwarza
optymalne warunki do prowadzenia zajêæ seminaryjnych.

Asesorzy notarialni
Do chwili obecnej pozycja zawodowa asesora notarialnego nie zosta³a

bli¿ej zdefiniowana. Nie zosta³ równie¿ sprecyzowany obowi¹zek samo-
rz¹du notarialnego w przedmiocie programu i form prowadzenia jego
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szkolenia. Asesor notarialny zosta³ ustanowiony moc¹ art. 60 § 1 pr. o not.
z 1933 r. Stawa³ siê nim z mocy prawa aplikant notarialny po z³o¿eniu
egzaminu notarialnego, a tak¿e dotychczasowy substytut notarialny, ist-
niej¹cy na terenie obowi¹zywania ustawy austriackiej z 1871 r. Na podstawie
ich wniosków mogli byæ wpisani na listê asesorów notarialnych, z pro-
wadzonymi równolegle przez rady notarialne listami notariuszy i aplikan-
tów notarialnych. Wpis na listê nastêpowa³ w zasadzie po podjêciu
zatrudnienia u notariusza. Nie by³ to jednak obowi¹zek ustawowy, po-
niewa¿ zdarza³o siê, ¿e wpisany asesor nie by³ zatrudniony. Okres od-
bywania asesury by³ uzale¿niony od pozycji wpisu na li�cie. Asesor móg³
byæ mianowany notariuszem przez Ministra Sprawiedliwo�ci wed³ug obo-
wi¹zuj¹cej kolejno�ci z listy. Asesorzy notarialni zastêpowali zwykle no-
tariuszy w czasie ich urlopów oraz w innych przypadkach okre�lonych
przez ustawê11. W okresie miêdzywojennym nie stanowili oni licznej grupy
zawodowej, niemniej wykazywali du¿¹ inicjatywê w zakresie samokszta³-
cenia. Aktywno�æ swoj¹ wykazali przy organizowaniu pocz¹wszy od
roku 1935 stowarzyszenia asesorów i aplikantów notarialnych, przy
poszczególnych izbach notarialnych. Na szczególne wyró¿nienie zas³u-
guje dzia³alno�æ stowarzyszenia przy Izbie w Krakowie, gdzie w poro-
zumieniu z miejscowym samorz¹dem prowadzili pod nadzorem notariu-
szy kursy szkoleniowe aplikantów notarialnych. Podejmowali równie¿
tzw. akcje urlopowe, maj¹ce na celu zastêpowanie notariuszy nie zatrud-
niaj¹cych asesorów w czasie urlopów.

Aktualnie obowi¹zuj¹ce prawo o notariacie tak¿e nie zdefiniowa³o bli¿ej
pozycji zawodowej asesora. Stwierdzono jedynie, ¿e asesora notarialnego
powo³uje Minister Sprawiedliwo�ci na wniosek zainteresowanej osoby,
po zasiêgniêciu opinii rady w³a�ciwej izby notarialnej (art. 76 § 1). Asesorem
za� mo¿e byæ aplikant notarialny, który zda³ egzamin notarialny i przed-
stawi³ o�wiadczenie notariusza o gotowo�ci zawarcia z nim umowy o
pracê. Minister Sprawiedliwo�ci mo¿e odwo³aæ asesora w razie ustania
jego zatrudnienia lub w razie skre�lenia go z wykazu asesorów notarial-
11 Zagadnienia te omawiane by³y miêdzy innymi w informacjach zamieszczanych w

Przegl¹dzie Notarialnym w nr 5-6, maj-czerwiec 1949, s. 533-535 oraz w nr 9-10, wrze-
sieñ-pa�dziernik 1949, s. 366-368; ponadto D. M a l e c, jak przypis 5, s. 378; M. A l -
l e r h a n d, Prawo o notariacie, Lwów 1934, s. 92 przedstawia charakterystykê zawodu
asesora notarialnego w drodze wyk³adni obowi¹zuj¹cych przepisów.
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nych na podstawie orzeczonej kary dyscyplinarnej. Asesura trwa co najmniej
trzy lata. W okoliczno�ciach opisanych w art. 21 i 22 pr. o not. mo¿e
byæ zastêpc¹ notariusza i pe³niæ jego obowi¹zki.

Obowi¹zki samorz¹du notarialnego w zakresie prowadzenia szkolenia
asesorów mo¿na wywie�æ w drodze wyk³adni rozszerzaj¹cej z postano-
wienia art. 35 pkt 2 pr. o not., mówi¹cego o dzia³aniu rady izby notarialnej
w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem obowi¹zków przez
notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych.

Przedstawione rozwa¿ania upowa¿niaj¹ do sprecyzowania statusu zawo-
dowego asesora. Asesorem notarialnym jest powo³any przez Ministra Spra-
wiedliwo�ci pracownik, spe³niaj¹cy na podstawie upowa¿nienia okre�lone
przez prawo czynno�ci notarialne.

Niedoskona³o�æ rozwi¹zania prawnego, okre�laj¹cego jego pozycjê
zawodow¹, wp³ynê³a na wyst¹pienia pewnych mankamentów w orga-
nizowaniu i przebiegu szkolenia. Ma ono istotne znaczenie, jako ¿e ase-
sorzy stanowi¹ podstawowe zaplecze kadrowe notariuszy. Stan zatrud-
nienia wynosi³ w 1999 r. � 127, w 2000 r. � 88, a w roku 2001 � 115.

Szkolenie prowadzone jest zarówno przez rady izby notarialnych, jak
i Krajow¹ Radê Notarialn¹. Rady izb notarialnych zorganizowa³y w 1999 r.
8 zajêæ szkoleniowych, w 2000 r. � 24 oraz w 2001 r. � 25. Zajêcia te
systematycznie odbywa³y siê przy radach izb notarialnych w Katowicach,
Warszawie, Bia³ymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Przeciêtnie po 3 szkolenia
w roku kalendarzowym. Mniej ich by³o we Wroc³awiu i £odzi � tylko
po 1 w 2001 r. W tych warunkach zasadnicze znaczenie posiada kilku-
dniowy (do 3 dni) centralny kurs organizowany przez KRN. Program zajêæ
przewidywa³ wybrane aktualne problemy z ostatnich rozwi¹zañ legislacyj-
nych i praktyki notarialnej. Zajêcia by³y prowadzone w formie seminaryjnej
i wyk³adów teoretycznych, ilustrowanych przyk³adami z praktyki notarial-
nej.

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e konieczne jest opracowanie pro-
gramu systematycznego i ustawicznego szkolenia asesorów notarialnych.
Wzglêdy natury organizacyjnej i metodycznej nakazuj¹, by odbywa³y siê
one w kilku wytypowanych rejonach posiadaj¹cych odpowiednie zaple-
cze lokalowe i do�wiadczony zespó³ wyk³adowców. Same zajêcia powin-
ny byæ prowadzone w formie seminaryjnej i odbywaæ siê przynajmniej
co dwa miesi¹ce. Wskazane jest, by by³y po³¹czone z obowi¹zkiem opra-
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cowania przez s³uchaczy na pi�mie trudnych przyk³adów z praktyki
notarialnej, wybranych przez wyk³adowców. Podjêcie takiej decyzji wy-
maga odpowiednich przemy�leñ i przygotowañ. Zorganizowanie szkole-
nia i jego przebieg powinny odbywaæ siê pod auspicjami Krajowej Rady
Notarialnej przy pomocy Centrum Naukowego Notariatu. Jest to zadanie
priorytetowe przy realizacji jednych z wa¿niejszych zadañ samorz¹du
notarialnego.

Notariusze
We wcze�niejszych rozwa¿aniach omówiono przepisy prawa o no-

tariacie, traktuj¹ce o obowi¹zku samorz¹du notarialnego prowadzenia
szkoleñ notariuszy i podnoszenia przez nich kwalifikacji zawodowych.
Zagadnieniami szkolenia notariuszy zajmuje siê tak¿e Stowarzyszenie
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. W § 7 pkt 7 statutu uznano, ¿e
celem Stowarzyszenia jest doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji
zawodowych cz³onków, czyli notariuszy. Obowi¹zek ten Stowarzyszenie
wykonuje poprzez w³asne wydawnictwo Rejent w publikacjach eduka-
cyjnych oraz aktywne uczestnictwo w organizowaniu ró¿nych form szko-
lenia. Zadania w tej mierze zyskuj¹ na szczególnej aktualno�ci w zwi¹zku
z okresem przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. Istnieje bowiem po-
trzeba zapoznania notariuszy z przepisami unijnymi i zasadami miêdzy-
narodowego obrotu prywatnego z chwil¹ przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej. Publikowane w Rejencie materia³y edukacyjne przybli¿aj¹
ten problem i sygnalizuj¹ zagadnienia, z którymi notariusz bêdzie siê spotyka³
w przysz³ej pracy zawodowej12. Nadto celem Stowarzyszenia jest pro-
12 Edukacja notarialna by³a obszernie omawiana w czasopismach i biuletynach. Semi-

naria notarialne zosta³y miêdzy innymi przedstawione w Przegl¹dach Notarialnych nr 5-
6, maj-czerwiec 1947, s. 523-526; nr 11, listopad 1947 r., s. 446-447. Analizy problemów
praktyki notarialnej publikowane by³y w Zeszytach Problemowo-Analitycznych Mini-
sterstwa Sprawiedliwo�ci, np. w nr 23/1972, opracowanie T. S z a w ³ o w s k i e g o, Z prak-
tyki pañstwowych biur notarialnych w zakresie umów o dzia³ spadku i o zniesienie wspó³-
w³asno�ci gospodarstw rolnych, s. 60-65; M. P a z d a n w artykule Notariat po przyst¹pieniu
Polski do Unii Europejskiej, Rejent 2002, nr 6, s. 28-38 przedstawi³ problemy przysz³ej
pracy notariusza z chwil¹ przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Z referatów wyg³o-
szonych na seminariach nale¿y wymieniæ wyk³ad S. W ó j c i k a, Obrót nieruchomo�ciami
rolnymi, Zagadnienia wybrane, który, niestety, nie doczeka³ siê publikacji w ogólnie
dostêpnym czasopi�mie.
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wadzenie dzia³añ w przedmiocie popularyzacji prawa i rozwijania �wia-
domo�ci oraz kultury prawnej spo³eczeñstwa. Realizacja tego celu nabiera
wyj¹tkowego znaczenia wobec potrzeby uregulowania stanu prawnego
gospodarstw rolnych, jako warunku uzyskania dop³at dla rolników w ra-
mach funduszy unijnych. Notariusze powinny aktywnie uczestniczyæ w
akcji informacyjnej, tym bardziej ¿e sprawy te dotycz¹ ewentualnych
czynno�ci notarialnych, reguluj¹cych w³asno�æ gospodarstw rolnych.
Kolejn¹ instytucj¹ zobowi¹zan¹ na podstawie statutu jest fundacja Cen-
trum Naukowe Notariatu. W my�l § 5, fundacja ma realizowaæ swoje
cele, miêdzy innymi, przez organizowanie prac naukowo-badawczych i
opracowywanie analiz w sprawach istotnych dla praktyki zawodowej.
Ustawiczne i systematyczne szkolenie notariuszy jest i by³o zawsze przed-
miotem troski samorz¹du notarialnego, a wcze�niej w pewnym zakresie
Wydzia³u Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwo�ci. Notariat wyró¿nia³ siê
w�ród innych korporacji prawniczych bogatym programem szkolenia,
ró¿nymi jego formami i korzystnymi efektami, podnosz¹cymi poziom za-
wodowy notariuszy.

W przekroju historycznym prowadzone by³y ró¿ne formy szkolenia.
W pewnym okresie eksponowano zajêcia seminaryjne, szczególnie gdy
zaistnia³a potrzeba zapoznania s³uchaczy z bogat¹ problematyk¹ rozwi¹zañ
prawnych. Wyk³adowcami byli pracownicy nauki, a wiêkszo�æ referatów
na nich wyg³oszonych stanowi istotny dorobek naukowy. We wspó³cze-
snym okresie tego rodzaju formê wykorzystano przy prowadzeniu zajêæ
z kodeksu spó³ek handlowych. Równolegle te¿ prowadzone s¹ zajêcia w
formie wyk³adów teoretycznych, w których jest akcentowany w¹tek
praktyki notarialnej.

Inn¹ form¹ szkolenia, obecnie zaniechan¹, by³y analizy niektórych
czynno�ci notarialnych, w których wystêpowa³y sprawy kontrowersyjne,
jak na przyk³ad w zakresie umów o dzia³ spadku i zniesienie wspó³w³asno�ci
nieruchomo�ci czy te¿ problemy prawne na tle umów zawieranych w trybie
art. 6 ustawy wyw³aszczeniowej. Korzy�ci z tych opracowañ by³y wie-
lokierunkowe, jako ¿e s³u¿y³y praktyce notarialnej, a jednocze�nie wska-
zywa³y na konieczno�æ nowelizacji obowi¹zuj¹cych przepisów. Unikaln¹
form¹ szkolenia s¹ odpowiedzi udzielane na pytania notariuszy. Jest ona
kontynuowana na ³amach Rejenta i spotyka siê z wielkim zainteresowa-
niem czytelników.
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W niedostatecznym rozmiarze dla celów szkoleniowych wykorzysty-
wane s¹ spostrze¿enia uczynione w czasie wizytacji i lustracji notariuszy.
Materia³y te by³y w przesz³o�ci przedmiotem specjalnych szkoleñ i po-
zwala³y na ujednolicenie praktyki notarialnej. Na podkre�lenie zas³uguj¹
konferencje notarialne organizowane z inicjatywy poszczególnych orga-
nów samorz¹du notarialnego. Referaty tam wyg³oszone przez pracow-
ników naukowych i notariuszy wyró¿nia³y siê wysokim poziomem me-
rytorycznym. By³y one zwykle publikowane w odrêbnych pozycjach wyda-
wniczych wzglêdnie na ³amach Rejenta.

Bardzo obfity materia³ szkoleniowy przynios³y tak¿e kongresy nota-
riuszy. Materia³y z nich zosta³y opublikowano w odrêbnych ksiêgach. S¹
one przedmiotem szkoleñ i wyzwalaj¹ dalsze badania naukowe w tym
zakresie.

W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e ró¿norodno�æ form szkolenia i bogata
problematyka prawna s¹ trwa³ym i niezaprzeczalnym sukcesem prowa-
dzonych prac edukacyjnych w�ród notariuszy. Nale¿y równie¿ podkre�liæ
du¿y wysi³ek rad izb notarialnych w organizowaniu szkoleñ w poszcze-
gólnych izbach. Prowadzone s¹ one w ró¿nej formie i po³¹czone z walnymi
zgromadzeniami notariuszy. Niezale¿nie od tego organizowane s¹ samo-
dzielne szkolenia, na których dokonuje siê wyk³adni nowych regulacji
prawnych i problemów zwi¹zanych z ich wdra¿aniem w ¿ycie. Jest to
praktycznie podstawowa forma szkolenia, dostêpna dla ka¿dego notariu-
sza, stwarzaj¹ca mo¿liwo�æ aktywnego w nim uczestnictwa. Równie¿
na tych zajêciach wyk³adowcami s¹ pracownicy naukowi oraz notariusze
i sêdziowie. Poziom merytoryczny jest wysoki, za� dyskusje i przedsta-
wiane problemy �wiadcz¹ o dobrym przygotowanie s³uchaczy do pro-
wadzonych zajêæ. Do nielicznych uchybieñ nale¿y zaliczyæ rezygnacjê
z poprzedniej praktyki przygotowywania przez wyk³adowców na pi�mie
swych wyst¹pieñ i przesy³ania z odpowiednim wyprzedzeniem czaso-
wym do wiadomo�ci uczestnikom szkolenia. W wyniku tego zajêcia mia³y
charakter seminaryjny i w zasadzie ogranicza³y siê do wyja�nienia pro-
blemów przedstawianych na pi�mie. Odst¹pienie od tej formy spowo-
dowa³o, ¿e zajêcia maj¹ charakter wyk³adów teoretycznych, za� ilo�æ
przesy³anych pytañ jest znikoma. Odrêbnym zagadnieniem jest program
zajêæ. Opracowuje siê go dora�nie i okazjonalnie. Brak natomiast tema-
tycznego programu i planu zajêæ szkoleniowych na dany rok kalendarzowy.



173

Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego

Program szkolenia pozwoli³by tak¿e na lepszy dobór wyk³adowców, którzy
mogliby z wiêkszym wyprzedzeniem czasowym przyj¹æ ofertê wyg³oszenia
referatu. W³a�ciwe przygotowanie zajêæ pozwoli³oby równie¿ na skrócenie
czasu ich trwania do jednego dnia, jako ¿e ograniczy³yby siê jedynie do
przedyskutowania i zajêcia stanowiska w sprawach wymagaj¹cych wy-
ja�nienia. Rady izb notarialnych powinny nadto korzystaæ w wiêkszym
stopniu z udzia³u wyk³adowców pochodz¹cych w krajów Unii Europej-
skiej przy omawianiu zagadnieñ prawa unijnego.

Pracownicy kancelarii notarialnej
Truizmem jest podkre�lanie znaczenia wysokich kwalifikacji zawodo-

wych pracowników zatrudnianych przez notariuszy w kancelariach nota-
rialnych. Oczywist¹ prawd¹ jest równie¿ to, ¿e sk³adaj¹ siê na nie
wykszta³cenie, predyspozycje osobowe, przebieg prawid³owej praktyki
oraz szkolenia prowadzone obecnie samodzielnie przez notariuszy i zwykle
ad hoc. Prawid³owe wykonywanie obowi¹zków wp³ywa na kszta³towa-
nie wizerunku notariatu. Pracownicy kancelarii nawi¹zuj¹ zwykle pierw-
szy kontakt z klientem, udzielaj¹ wstêpnych informacji, wykonuj¹ czyn-
no�ci administracyjne zwi¹zane ze sporz¹dzeniem czynno�ci notarialnej,
³¹cznie z obs³uga finansow¹. Na nich spoczywa obowi¹zek prowadzenia
dokumentacji notarialnej i jej archiwizowanie. Niestety, ich pozycja za-
wodowa nie zosta³a okre�lona w przepisach prawa o notariacie. Usta-
wodawca ograniczy³ siê do lakonicznego stwierdzenia w art. 4 § 2, ¿e
notariusz zatrudnia pracowników kancelarii oraz zapewnia warunki lo-
kalowe i wyposa¿enie kancelarii stosowne dla notariatu. Nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e nie wszystkie kancelarie spe³niaj¹ podstawowe warunki socjalne
i higieniczne dla pracowników i klientów. Nie zawsze zapewniono
mo¿liwo�æ korzystania z pomieszczeñ kancelarii przez inwalidów i osoby
starsze o ograniczonej sprawno�ci fizycznej, lokuj¹c je na wy¿szych kon-
dygnacjach budynków nie posiadaj¹cych wind ani przystosowanych ci¹-
gów komunikacyjnych. Osoby te stanowi¹ znacz¹c¹ grupê wszystkich
klientów. Obecne niedostateczne warunki lokalowe bêd¹ weryfikowane
w przysz³o�ci przez wy¿sze standardy obowi¹zuj¹ce w prawie unijnym.

Problem ustawicznego szkolenia prowadzonego w sposób perfekcyj-
ny uzmys³awia ilo�æ zatrudnionych pracowników. I tak w roku 1999
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zatrudniano ich we wszystkich kancelariach w kraju 3381, w 2000 r. �
3718, a w roku 2001 � 3608, czyli mniej o 110 ni¿ w roku poprzednim.
Wynika z tego, ¿e na jednego notariusza przypada³o nieca³ych 3 pracow-
ników. Z tej ogólnej liczby prawie 80% by³o zatrudnionych na podstawie
umowy o pracê, za� 20% na zasadzie umowy zlecenia. W tej mierze nie
prowadzi siê bli¿szej analizy, w zwi¹zku z tym brak jest danych okre-
�laj¹cych ilo�æ pracowników obs³ugi (sprz¹taczki, ochrona, konwój).

Notariusz jako pracodawca, na mocy art. 94 pkt 2 k.p., obowi¹zany
jest do organizowania czasu pracy w sposób zapewniaj¹cy pe³ne jego
wykorzystanie, jak równie¿ stworzenia warunków do osi¹gania przez
pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnieñ i kwalifikacji, wysokiej
wydajno�ci i nale¿ytej jako�ci pracy. Do obowi¹zków jego nale¿y równie¿
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 94 pkt
4 k.p.). Jest ponadto zobowi¹zany do u³atwienia pracownikom podno-
szenia kwalifikacji zawodowych (art. 17 w zwi¹zku z art. 94 pkt 6 k.p.).
Nie jest to obowi¹zek sensu stcricto, poniewa¿ ma charakter ogólnej
powinno�ci i brak jest sankcji za jego naruszenie13.

W tym kontek�cie nale¿y, mimo wszystko, rozwa¿aæ obowi¹zek pro-
wadzenia szkolenia pracowników przez notariusza, za� z drugiej strony
obowi¹zek uczestnictwa w nim pracowników, który powinien byæ za-
znaczony w umowie o pracê. Tematyka szkolenia winna obejmowaæ nie
tylko wykonywane przez niego czynno�ci, ale tak¿e wiadomo�ci z za-
kresu wspó³czesnych technik elektronicznych wykorzystywanych w pracy
biurowej i podstawowych wiadomo�ci psychologii, niezbêdnych przy
obs³udze klienta. Brak okre�lenia nomenklatury stanowisk pracowników
administracyjnych nie jest czynnikiem mobilizuj¹cym do podnoszenia kwa-
lifikacji maj¹cych znaczenie w uzyskiwaniu odpowiedniego wynagrodze-
nia. W zwi¹zku z tym czê�æ notariuszy pos³uguje siê hierarchi¹ stanowisk
obowi¹zuj¹c¹ w by³ych pañstwowych biurach notarialnych, a mianowi-
cie: radca, referendarz i podreferendarz, którzy mogli zastêpczo pe³niæ
obowi¹zki notariusza w my�l art. 59 § 1 pkt c pr. o not. z dnia 25 maja
1951 r.14

13 Bli¿ej M. G e r s d o r f, K. R ¹ c z k a, J. S k o c z y ñ s k i, Kodeks pracy, Komentarz,
wyd. 3, Warszawa 2002, s. 51. Obowi¹zek prowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy przewidziany jest tak¿e w dyspozycji art. 2373 § 2 k.p.
13 Tekst jedn.: Dz.U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106 z pó�n. zm.
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15 D. F l i s a k, Ró¿nice na starcie, Rzeczpospolita nr 12 z dnia 15-16 sierpnia 2000 r.
omawia zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez prawników w Niemczech;
M. B e d n a r e k, w artykule Po studiach zaczynaj¹ siê schody, Rzeczpospolita nr 59 z dnia
11 marca 2003 r. dokonuje oceny mo¿liwo�ci zatrudnienia absolwentów studiów prawni-
czych. Twierdzi, ¿e znaczna ich czê�æ szuka zatrudnienia w ró¿nych kancelariach praw-
niczych; ponadto P. N o s o w s k i, Aplikacja � tak czy nie, Gazeta Wyborcza � Sto³eczna
nr 181 z dnia 5 sierpnia 2002 r. uwa¿a, ¿e do�wiadczenie najlepiej zdobywaæ ju¿ na studiach.

Nale¿y oczekiwaæ, ¿e absolwenci uniwersyteckich studiów prawni-
czych bêd¹ w wiêkszym rozmiarze ubiegaæ siê o zatrudnienie w kan-
celariach notarialnych w charakterze pracowników, traktuj¹c to jako okres
przej�ciowy do uzyskania na zasadach ogólnych zatrudnienia w charak-
terze aplikanta notarialnego. Okoliczno�æ ta bêdzie wyzwala³a inicjatywê
dotychczasowych pracowników do uzyskiwania w drodze szkolenia
i samokszta³cenia umiejêtno�ci zawodowych na wy¿szym poziomie. No-
tariusz jako pracodawca powinien u³atwiæ zdobywanie wiêkszej wiedzy,
przez co poziom pracy w kancelarii siê podniesie. Ju¿ obecnie w nie-
których wypadkach pracownicy ci, posiadaj¹cy wy¿sze wykszta³cenie
prawnicze, niekiedy uzyskane w trakcie pracy w kancelarii, w obowi¹-
zuj¹cym trybie, staj¹ siê bardzo dobrymi aplikantami, a nastêpnie nota-
riuszami. Nie mo¿na zatem obojêtnie przej�æ obok tego zjawiska, wystê-
puj¹cego tak¿e w wiêkszo�ci notariatów pañstw krajów Unii Europejskiej15.

Inaczej nale¿y prowadziæ szkolenia zawodowe pracowników zatrud-
nionych na podstawie umów zlecenia. Zakres ich i tematyka powinny
zale¿eæ od wykonywanej pracy.

Powy¿sze rozwa¿ania prowadz¹ do generalnego wniosku o bezzw³ocznej
potrzebie podjêcia przez izby notarialne systematycznego i ustawicznego
szkolenia pracowników administracyjnych na koszt samorz¹du notarial-
nego, w ramach p³aconych przez notariusza sk³adek na jego utrzymanie.

Program szkolenia powinien uwzglêdniaæ wymienione zadania wyko-
nywane przez pracowników, zmodyfikowane wymogami prawa unijnego.
Podjêcie i wykonywanie tego obowi¹zku przez izby notarialne mie�ci siê
w zakresie dyspozycji art. 30 § 1 pkt 7 pr. o not.

Romuald Sztyk


