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Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego

Poszukiwanie nowych form edukacji notarialnej � ci¹g dalszy
W artykule na ten temat, opublikowanym w poprzednim numerze

Rejenta1, zasygnalizowa³em jedynie pogl¹dy zawarte w projekcie posel-
skim ustawy2, zawieraj¹cej zmiany modelowe prawa o notariacie w zakresie
zasad og³aszania konkursu na kandydatów na aplikacjê notarialn¹, powo-
³ywania notariuszy i przebiegu szkolenia aplikantów. W chwili jego re-
dagowania moja wiedza ogranicza³a siê do informacji podanych do publicznej
wiadomo�ci przez projektodawcê. Dopiero dog³êbna analiza tekstu pro-
jektu ustawy oraz obszernego uzasadnienia pozwalaj¹ na ca³kowit¹ ocenê
projektowanej nowelizacji przepisów. Jednak¿e dla pe³nego zobrazowania
rozmiaru zmian nale¿y równie¿ odnie�æ siê do ostatniej wersji projektu
ustawy3, w tym przypadku rz¹dowego, o sprawowaniu nadzoru nad

1 R. S z t y k, Poszukiwanie nowych form edukacji notarialnej, Rejent 2003, nr 2,
s. 158-175.
2 Projekt ustawy o zmianie ustawy � Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

przewiduje równie¿ istotn¹ zmianê prawa o notariacie. Zawiera on w niektórych sformu-
³owaniach b³êdy w nazewnictwie, np. u¿ywa nazwy okrêgowe izby notarialne.
3 Projekt IV roboczy z dnia 1 marca 2003 r. ustawy o sprawowaniu przez samorz¹dy

zawodowe pieczy nad nale¿ytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze
nad dzia³alno�ci¹ samorz¹dów zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw znacznie
odbiega od tre�ci poprzednich wersji projektu. Jedna z wcze�niejszych wersji zosta³a sko-
mentowana przez J. J a c y s z y n a  w artykule: Piecza i nadzór nad notariuszami, Rejent
2003, nr 1, s. 139-148.
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dzia³alno�ci¹ samorz¹du notarialnego, posiadaj¹cej tak¿e w¹tek przygo-
towania zawodowego notariusza do poprawnego wykonywania swych
obowi¹zków.

Projektodawcy kwestiê edukacji notarialnej potraktowali jako zagadnie-
nie uboczne i w ró¿nym kontek�cie, na u¿ytek uzasadnienia instytucjonal-
nych zmian prawa o notariacie lub funkcjonowania samorz¹du notarialnego
na odmiennych zasadach. Dla zrozumienia intencji autorów obu ustaw i
przedstawienia pe³nego stanowiska zamierzonych rozwi¹zañ prawnych,
nale¿y przedstawiæ je w szerszym zakresie, a nastêpnie skomentowaæ.

My�l¹ przewodni¹ pierwszego projektu ustawy o zmianie ustawy �
Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw jest radykalna poprawa
dostêpu do zawodów adwokata, radcy prawnego i notariusza przez:

1) swobodny dostêp do zawodu osób, które zda³y egzamin sêdziowski,
2) stworzenie nieograniczonych mo¿liwo�ci przechodzenia osób wy-

konuj¹cych zawód prawniczy pomiêdzy korporacjami,
3) umo¿liwienie nadawania uprawnieñ zawodowych osobom posia-

daj¹cym tytu³ doktora nauk prawnych, zatrudnionych w charakterze ad-
iunkta wy¿szych uczelni,

4) wprowadzenia nowych zasad organizacji konkursów na aplikacje
i egzaminów zawodowych.

Wprowadzenie nowych rozwi¹zañ prawnych uzasadnia siê przede
wszystkim dynamicznym wzrostem w ostatnich latach ilo�ci spraw
rozpatrywanych przez s¹dy i konieczno�ci¹ zwiêkszenia liczby osób wy-
konuj¹cych zawody prawnicze, w celu sprawnego i bie¿¹cego wykony-
wania us³ug prawniczych. Dla uwiarygodnienia przyjêtej hipotezy pos³u-
¿ono siê liczb¹ tych zawodów w niektórych pañstwach Europy Zachod-
niej, wskazuj¹c na dysproporcje miêdzy nimi a Polsk¹. Prawd¹ jest, ¿e
w tych pañstwach, i nie tylko, ilo�æ osób tych profesji zawodowych jest
wielokrotnie wy¿sza. Przyk³adowo, we W³oszech przy liczbie ludno�ci
57,72 mln jest oko³o 5700 notariuszy, czyli jeden notariusz obs³uguje oko³o
10.000 mieszkañców, we Francji, gdzie liczba ludno�ci wynosi 59,77 mln,
jest ich oko³o 7500 i na jednego notariusza przypada 8.000 mieszkañców,
w Republice Federalnej Niemiec przy liczbie ludno�ci 83,25 mln zawód
ten wykonuje oko³o 6.000 notariuszy, czyli jeden z nich obs³uguje 13.875
mieszkañców, natomiast w Polsce, i te dane s¹ bardziej aktualne ni¿
w innych pañstwach, w 2001 r. by³o 38,63 mln obywateli, a notariuszy
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4 A. P i ñ s k i i J. P i ñ s k i, Notariusze i adwokaci obdzieraj¹ nas ze skóry, Wprost z
dnia 6 kwietnia 2003 r., nr 14, s. 39-41 w sposób wybiórczy i nieobiektywny przedstawiaj¹
pewien niezwykle kontrowersyjny problem wysoko�ci wynagrodzenia notariusza i dzia-
³alno�ci samorz¹du notarialnego.

1510, zatem na jednego przypada³o 25.584 mieszkañców. Jest to magia
liczb i nie mo¿e s³u¿yæ jako zasadniczy argument fundamentalnych zmian
ustrojowych notariatu. Trzeba bowiem wyja�niæ, ¿e w wymienionych
pañstwach zakres czynno�ci notariusza jest bardzo szeroki, nieporów-
nywalny z czynno�ciami notariusza w Polsce. Równie¿ inaczej kszta³tuje
siê zakres obs³ugi spo³eczeñstwa w innych zawodach prawniczych. Pewne
zmiany nast¹pi¹ z chwil¹ wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, ale nie
w takim stopniu, ¿eby by³y identyczne, jak w wymienionych pañstwach.

Niezgodne z rzeczywisto�ci¹ jest stwierdzenie, ¿e z powodu zbyt ma³ej
ilo�ci notariuszy zmniejszona jest us³ugowo�æ i utrudniony powszechny
dostêp do us³ug notarialnych. Niepodwa¿alnym i historycznie ukszta³to-
wanym walorem tego zawodu jest przestrzeganie zasady pe³nej gotowo�ci
do �wiadczenia us³ug w ka¿dym czasie i w przypadkach okre�lonych przez
przepisy. Na stra¿y tego obowi¹zku stoj¹ wzglêdy etyczne wpisane w
zawód i gwarancje ustawowe. Zosta³ on sprecyzowany w art. 20 pr. o
not., który przewiduje, ¿e kancelarie notarialne powinne byæ czynne w dni
powszednie co najmniej 6 godzin dziennie, a w wypadkach nie cierpi¹cych
zw³oki albo w razie szczególnych potrzeb tak¿e w niedziele i �wiêta.

Mo¿na, niekiedy w sposób nieobiektywny, przypisywaæ ró¿ne uchy-
bienia4 w pracy, bo takie jest prawo demokracji i niekwestionowane prawo
mediów do spo³ecznej kontroli sposobu wykonywania zawodu publicz-
nego, obdarzonego zaufaniem publicznym, ale nie w zakresie gotowo�ci
notariusza do spe³nienia swych obowi¹zków, poniewa¿ s¹ one dobrze
realizowane i pozytywnie oceniane.

W tych warunkach ilo�æ czynno�ci notarialnych wystêpuj¹cych w
danym czasie i miejscu (obszarze) jest obiektywnym wska�nikiem (ocen¹)
zapotrzebowania na w³a�ciwe ustalenie liczby notariuszy i rozmieszczenia
siedzib kancelarii notarialnych.

Z danych statystycznych wynika, ¿e ilo�æ czynno�ci notarialnych nie
wykazuje zasadniczego wzrostu, a nawet w 2001 r. ilo�æ aktów nota-
rialnych by³a mniejsza. W 2000 r. sporz¹dzono ich 1.216.000, a w 2001 r.
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5 Bli¿ej R. S z t y k, Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego, Rejent 2002, nr 7, s. 225
i 226.
6 Quo Vadis Iustitia, Stan i perspektywy wymiaru sprawiedliwo�ci w Polsce, Instytut

Wymiaru Sprawiedliwo�ci, s. 124. W opracowaniu tym zamieszczono propozycjê przy-
wrócenia notariuszom kompetencji przekazanych s¹dom, z wy³¹czeniem spraw wieczy-
stoksiêgowych. Wysuniêto sugestie rozwa¿enia propozycji poszerzenia kompetencji no-
tariuszy o sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w które niepotrzebnie anga¿uj¹ siê s¹dy.
Uwa¿a siê tak¿e, ¿e w przypadkach bezspornych sprawy o dzia³ spadku lub zniesienie
wspó³w³asno�ci w razie zgodnego projektu spadkobierców oraz wspó³w³a�cicieli powinny
nale¿eæ do wy³¹cznej kompetencji notariusza. Istnieje jednak potrzeba ustalenia odpowied-
niego wynagrodzenia notariusza celem zniesienia ró¿nic w wysoko�ci op³aty s¹dowej i
taksy notarialnej.

� 1.198.6625. Bli¿sza analiza wskazuje, ¿e w roku 2000 notariusz spo-
rz¹dzi³ rocznie 832 akty notarialne, czyli miesiêcznie 69,3; w roku 2001
� 794, czyli 66 miesiêcznie. Nie jest on zatem nadmiernie obci¹¿ony.
Okoliczno�æ ta, jak równie¿ rozszerzenie kompetencji notariusza i tym
samym odci¹¿enie od niektórych czynno�ci s¹dów spowodowa³y, ¿e od
szeregu lat z ró¿nym natê¿eniem przedstawiane s¹ projekty poszerzaj¹ce
katalog czynno�ci przez niego wykonywanych. Wymieniane s¹ przy tym
te czynno�ci, które maj¹ charakter nieprocesowy, jak na przyk³ad po-
�wiadczenie dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku, a ponadto otwar-
cie i og³oszenie testamentu6.

Wprowadzenie ich w ¿ycie spowoduje znaczny wzrost ilo�ci czyn-
no�ci zleconych notariuszowi, co bêdzie wzmaga³o presjê na zwiêkszenie
ilo�ci notariuszy. I z tak¹ ewentualno�ci¹ musz¹ siê godziæ autorzy tych
zamierzeñ. Jest to naturalne zjawisko zwi¹zane ze wzrostem obowi¹zków.

Wbrew pogl¹dom projektodawcy, ilo�æ notariuszy od chwili uczynie-
nia z notariatu wolnego zawodu wzros³a prawie 3-krotnie, a mianowicie
od liczby 529 w 1992 r. do liczby 1510 na koniec 2001 r. Ruch kadrowy
ilustruje do³¹czona tabela. Prezentowane tam dane daj¹ podstawê do
zaprzeczenia hipotezie o stosowaniu zró¿nicowania sytuacji prawnej osób
posiadaj¹cych te same kwalifikacje oraz stosowaniu ustawowego nieuza-
sadnionego ograniczenia w dostêpie do zawodu przez naganne dzia³anie
samorz¹du notarialnego. Powo³anie przy tym dyspozycji art. 31 ust. 3
i 32 Konstytucji RP jest chybione. Z przedstawionej w tabeli informacji
wynika, ¿e przy powo³ywaniu kandydatów na stanowisko notariuszy
tylko przeciêtnie 50% stanowili asesorzy notarialni, a pozostali przeszli
z innych zawodów prawniczych. Najwiêksz¹ grupê stanowi¹ sêdziowie
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i radcowie prawni. Dokonana analiza podwa¿a tak¿e sugestiê, ¿e nie s¹
przestrzegane zasady swobodnego wyboru zatrudnienia okre�lone w art.
1 ust. 1 ratyfikowanej przez Polskê Konwencji Rady Europy nr 122, doty-
cz¹cej polityki zatrudnienia7, oraz w art. 6 ratyfikowanego przez Polskê
Paktu praw gospodarczych, spo³ecznych i kulturalnych8.

Przepisy prawa o notariacie nie upowa¿niaj¹ organów samorz¹du
notarialnego do wydawania przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych,
w tym tak¿e reguluj¹cych rozmieszczenie kancelarii notarialnych. Takiej
legitymacji prawnej nie stwarza równie¿ brzmienie § 11 pkt 4 rozporz¹-
dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie
trybu wykonywania nadzoru nad dzia³alno�ci¹ notariuszy i organów
samorz¹du notarialnego w zakresie ustalania planu siedzib kancelarii
notarialnych, wydanego w tej czê�ci z naruszeniem upowa¿nienia usta-
wowego i maj¹cego inny kontekst9. Problem ten jest przedmiotem troski
samorz¹du notarialnego; nie znalaz³ do tej pory ustawowego uregulowa-
nia10. W wiêkszo�ci pañstw Europy Zachodniej obowi¹zuj¹ przepisy usta-
wowe precyzyjnie reguluj¹ce zasady powo³ywania notariuszy i rozmiesz-
czania siedzib kancelarii notarialnych11.

Przedstawione cele maj¹ byæ osi¹gniête w wyniku nowelizacji prze-
pisów reguluj¹cych wymienione zawody, a w stosunku do notariatu przez
zmiany prawa o notariacie w nastêpuj¹cych obszarach:

1) w art. 10 dodanie § 2 stwierdzaj¹cego, ¿e niewyra¿enie przez radê
w³a�ciwej izby notarialnej opinii o powo³aniu notariusza i asesora nota-
rialnego (art. 76 § 1) w ci¹gu 30 dni od dnia otrzymania wniosku Ministra
Sprawiedliwo�ci uwa¿ane jest za wyra¿enie opinii pozytywnej,

2) zwolnienie z wymogów odbycia aplikacji notarialnej, z³o¿enia eg-
zaminu notarialnego i odbycia co najmniej 3-letniego okresu asesury (art. 11
pkt 4-6) doktorów nauk prawnych zatrudnionych na stanowisku adiunkta
na wydziale prawa, za� sêdziów, prokuratorów i radców prawnych
wykonuj¹cych przez co najmniej trzy lata swój zawód,

7 Dz.U. z 1967 r. Nr 8, poz. 31.
8 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
9 Wyrok NSA z dnia 14 lipca 1997 r. II SA 633/96, ONSA 1998, nr 2.
10 Dz.U. Nr 42, poz. 188.
11 Bli¿ej R. S z t y k, Zasady ustalania siedzib i ilo�ci kancelarii notarialnych, Rejent

1996, nr 4-5, s. 114-143.
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3) istotne zmiany zaproponowano w przedmiocie konkursu kandy-
datów na aplikanta notarialnego, odbywania aplikacji i egzaminu notarial-
nego. Proponuje siê, by konkurs na aplikacjê notarialn¹ przeprowadza³a
komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji przy Ministrze Sprawiedliwo�ci
(art. 71a). Celem konkursu, w my�l za³o¿eñ projektu, jest sprawdzenie
i ocena poziomu przygotowania prawniczego kandydata. Konkurs ma
odbywaæ siê raz w roku kalendarzowym, przed rozpoczêciem roku
szkoleniowego, jako centralny konkurs ogólnopolski, przeprowadzany w
formie pisemnej. Cz³onków komisji ma powo³ywaæ Minister Sprawiedli-
wo�ci spo�ród osób, których wiedza, do�wiadczenie i autorytet daj¹
rêkojmiê prawid³owego jego przebiegu. Komisja sk³adaæ siê ma z 15 osób
i w jej sk³ad ma wchodziæ:

a) 2 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwo�ci w randze nie ni¿szej ni¿
dyrektor departamentu lub dyrektor jednostki równorzêdnej w Minister-
stwie Sprawiedliwo�ci,

b) 2 przedstawicieli I Prezesa S¹du Najwy¿szego bêd¹cymi sêdziami
S¹du Najwy¿szego,

c) 3 przedstawicieli Prezesa Naczelnego S¹du Administracyjnego,
sêdziów tego¿ s¹du,

d) 3 cz³onków Krajowej Rady Notarialnej,
e) 3 przedstawicieli nauki prawa posiadaj¹cych stopieñ naukowy

doktora habilitowanego w zakresie prawa lub tytu³ naukowy profesora nauk
prawnych,

f) przedstawiciel Prokuratora Krajowego, bêd¹cy prokuratorem pro-
kuratury krajowej.

Minister Sprawiedliwo�ci powo³uje spo�ród cz³onków komisji prze-
wodnicz¹cego i sekretarza, którym mo¿e byæ jedynie przedstawiciel Ministra
Sprawiedliwo�ci. W stosunku do cz³onków komisji bêd¹cych cz³onkami
Krajowej Rady Notarialnej zastosowano zaostrzone wymogi dyscyplinu-
j¹ce. Przewidziano bowiem, ¿e niedelegowanie przez KRN przedstawicieli
nie wstrzymuje prac komisji. A priori zak³ada siê, ¿e organ ten bêdzie
w opozycji wobec zaprojektowanego rozwi¹zania prawnego.

Przewidziano ponadto wydanie przez Ministra Sprawiedliwo�ci roz-
porz¹dzenia okre�laj¹cego szczegó³owy tryb przeprowadzania konkursu
na aplikantów notarialnych, w tym tak¿e ukazania siê w prasie og³oszenia
o przeprowadzeniu konkursu, tre�ci og³oszenia, terminie sk³adania zg³o-
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szeñ, zadaniach komisji oraz kryteriach oceniania. Zasady te maj¹ uwzglêdniæ
wymogi równego dostêpu do zawodu notariusza, ograniczone jedynie
poziomem wiedzy prawniczej. Przewidziane rozporz¹dzenie ma ponadto
okre�laæ zasady publikacji wyników konkursu, wysoko�æ wynagrodzenia
cz³onków komisji oraz koszty egzaminu, nie wy¿sze ni¿ równowarto�æ
minimalnego miesiêcznego wynagrodzenia za pracê.

Na szczególne podkre�lenie zas³uguje nowa i nierozs¹dna propozycja,
nie poparta ¿adnymi badaniami, przewiduj¹c¹ dla Ministra Sprawiedliwo�ci
upowa¿nienie do okre�lania limitu aplikantów notarialnych przyjmowanych
w danym roku kalendarzowym w wysoko�ci nie mniejszej ni¿ 1/3 liczby
cz³onków korporacji, czyli notariuszy. Aktualnie stanowi to liczbê 500
aplikantów rocznie (1500 cz³onków korporacji). Brak uzasadnienia i kon-
sekwencji w tre�ci tego przepisu jest ewidentny, jako ¿e przewiduje on,
¿e Minister Sprawiedliwo�ci mo¿e skorzystaæ z tego upowa¿nienia, ale
wcale nie musi, za� z drugiej strony nakazuje okre�lenie bardzo wysokiego
limitu aplikantów. Dla osób znaj¹cych podstawowe zasady dzia³ania nota-
riatu w przekroju historycznym, bezzasadno�æ tej propozycji nie wymaga
szczegó³owego uzasadnienia. Jest ona wyra�na i mo¿na j¹ wyt³umaczyæ
jedynie omy³k¹ w ocenianiu skutków wprowadzenia tego przepisu w ¿ycie.
Zastosowanie takiej zasady przyjmowania aplikantów przez kilka kolejnych
lat doprowadzi³by do pauperyzacji zawodu, obni¿enia jego statusu jako
gwaranta bezpiecznego obrotu cywilnego.

Problem ten, jak równie¿ dotychczas przedstawione, wymaga skomen-
towania, co zostanie uczynione w nastêpnej czê�ci rozwa¿añ. Wracaj¹c
natomiast do przedstawionego projektu ustawy, nale¿y stwierdziæ, ¿e po
przeprowadzeniu konkursu komisja ustala i og³asza jego wyniki. Minister
Sprawiedliwo�ci za� zawiadamia ka¿dego z kandydatów oraz Krajow¹ Radê
Notarialn¹ o wyniku egzaminu oraz publikuje protokó³ z postêpowania
konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej, przewidzianym w usta-
wie z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej12.

Krajowa Rada Notarialna w terminie 30 dni od dnia otrzymania za-
wiadomienia mo¿e zg³osiæ Ministrowi Sprawiedliwo�ci zastrze¿enia w sto-
sunku do kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik, lecz nie spe³niaj¹
kryteriów z art. 11 pkt 1-3 pr. o not. Po up³ywie tego terminu Minister Spra-

12 Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z pó�n. zm.
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wiedliwo�ci wydaje decyzjê o wpisie na listê aplikantów i przesy³a j¹ za-
interesowanemu oraz do KRN. Na tê decyzjê kandydatowi i KRN przy-
s³uguje skarga do s¹du administracyjnego. Zaproponowano tak¿e upraw-
nienia KRN-owi wyznaczenie izby notarialnej, w której aplikant bêdzie
odbywa³ aplikacjê. Przy podejmowaniu tej decyzji w pierwszym rzêdzie
bêd¹ uwzglêdnione wskazania kandydata, a nastêpnie miejsce jego za-
mieszkania. Wiele kontrowersji wywo³uje zakaz, by patronem aplikanta
by³ ma³¿onek, osoba spokrewniona do drugiego stopnia lub powinowac-
twa pierwszego stopnia oraz z tytu³u przysposobienia, opieki lub kurateli.
Domniemywaæ mo¿na, ¿e u podstaw tej propozycji le¿y troska zapew-
nienia w³a�ciwego przebiegu aplikacji i sprawowania opieki przez osobê
o wysokich kwalifikacjach. Walory te mo¿e jednak posiadaæ osoba spo-
krewniona lub spowinowacona. W takim wypadku brak jest podstaw do
dyskwalifikacji jej jako patrona. W razie niewyznaczenia patrona przez
prezesa izby notarialnej w ci¹gu 30 dni od dokonania wpisu na listê,
wyznacza go Minister Sprawiedliwo�ci. Zaproponowano tak¿e aplikacjê
pozaetatow¹, sprzeczn¹ z art. 71 pr. o not. i z trybem procesu szkolenia
i odbywania praktyki. Aplikant notarialny jest bowiem mianowany przez
radê izby notarialnej po przeprowadzeniu przez ni¹ konkursu. Powinien
byæ zatrudniony w pe³nym wymiarze czasu przez notariusza lub radê izby
notarialnej.

W wypadku przyjêcia na aplikacjê pozaetatow¹, zgodnie z projektem
pracownikowi wpisanemu na listê aplikantów przys³uguje, z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia, zwolnienie od pracy w celu uczestnictwa
w obowi¹zkowych szkoleniach. Minister Sprawiedliwo�ci po zasiêgniêciu
opinii KRN mo¿e wprowadziæ obowi¹zek wnoszenia przez aplikanta op³aty
stanowi¹cej czê�æ kosztów aplikacji. Mo¿e on równie¿ okre�liæ wysoko�æ
tej op³aty oraz warunki zwolnienia od jej uiszczenia.

Projekt reguluje równie¿ zasady egzaminu notarialnego, który mo¿e
byæ powtórzony tylko jeden raz, w terminie okre�lonym przez komisjê.
Niezw³ocznie po jego zakoñczeniu komisja zawiadamia Ministra Sprawie-
dliwo�ci o wynikach, który publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz zawiadamia zainteresowanego i izbê notarialn¹, w której aplikant
odbywa³ szkolenie. Przewiduje on ponadto wydanie przez Ministra Spra-
wiedliwo�ci rozporz¹dzenia okre�laj¹cego organizacjê aplikacji oraz szcze-
gó³owy tryb przeprowadzania egzaminu notarialnego z uwzglêdnieniem
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zasady równego dostêpu do zawodu notariusza, ograniczonego jedynie
poziomem wiedzy. Zastrze¿enie to ma podtekst oryginalny i z góry dys-
kwalifikuj¹cy obiektywizm i rzetelno�æ postêpowania komisji egzamina-
cyjnej.

Druga ustawa, potocznie nazwana jako traktuj¹ca o szczególnym
nadzorze nad dzia³aniem samorz¹du notarialnego, zajmuje siê tak¿e za-
gadnieniami szkolenia zawodowego. Zgodnie z propozycj¹ zawart¹ w art. 8,
samorz¹d zawodowy ma sprawowaæ miêdzy innymi pieczê nad nale¿y-
tym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego przez zapewnienie
szkolenia zawodowego lub doskonalenia zawodowego osób wykonuj¹-
cych ten zawód. Niezale¿nie od tego, zgodnie z dyspozycj¹ art. 9, piecza
ta mo¿e obejmowaæ równie¿ okre�lenie standardu wiedzy i umiejêtno�ci
do wykonywania zawodu oraz sprawdzenia tej wiedzy i umiejêtno�ci u
osób, które wyst¹pi³y o dopuszczenie do wykonywania tego zawodu.
Propozycja ta nie mie�ci siê w pozytywnych normach prawnych, w
przeciwieñstwie do zniesienia tych wymogów w pierwszym projekcie
ustawy. Projektodawca nak³ada na samorz¹d zawodowy obowi¹zek or-
ganizowania przygotowania zawodowego osób, które maj¹ byæ dopusz-
czone do wykonywania zawodu, oraz obowi¹zek podejmowania rozstrzy-
gniêæ w sprawach indywidualnych o zakwalifikowaniu do takiego
przygotowania. Jednak¿e i w tym wypadku projektodawca zamie�ci³
klauzulê, ¿e samorz¹d zawodowy ma wykonywaæ te obowi¹zki w sposób
zapewniaj¹cy równe traktowanie �na ca³ym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej� zarówno w zakresie sprawdzania wiedzy, umiejêtno�ci, jak równie¿
kwalifikowania do przygotowania zawodowego.

Z analizy omawianych projektów ustaw mo¿na wysnuæ generalny
wniosek o konieczno�ci podjêcia w trybie pilnym prac legislacyjnych
przez resort sprawiedliwo�ci przy udziale samorz¹du notarialnego nad
kszta³tem przysz³ego prawa o notariacie. Powinno ono zawieraæ nowy
model notariatu i nowoczesny status notariusza, zgodny z jego aktualnymi
i przysz³ymi zadaniami. Proponowane rozwi¹zania ustawowe inspiruj¹ do
oceny dotychczasowego stanu prawnego i wysnucia wniosku o potrzebie
precyzyjnego uregulowania podstawowych instytucji w prawie o notaria-
cie, a nie w przepisach wykonawczych. W my�l zasady lex prospicit, non
respicit.
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