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Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego

Konferencja samorz¹du notarialnego
W dniach 4-7 listopada 2004 r. w Jachrance k/Warszawy odby³o siê

VIII Spotkanie Samorz¹du Notarialnego, w którym uczestniczy³ Minister
Sprawiedliwo�ci Andrzej Kalwas oraz Naczelnik Wydzia³u Notariatu i Ko-
morników S¹dowych w Departamencie Organizacyjnym Ministerstwa
Sprawiedliwo�ci Stanis³aw £asocha.

Porz¹dek obrad by³ obszerny. Oprócz bie¿¹cych zagadnieñ notariatu
polskiego, omówionych bardzo szczegó³owo i wielokierunkowo przez
prezesa KRN Zbigniewa Klejmenta, z uwzglêdnieniem dzia³alno�ci nota-
riatu polskiego za granic¹ i aktywnym udziale w ostatnim Kongresie Miê-
dzynarodowego Notariatu £aciñskiego w Meksyku, przedstawiono:

1) wizerunek notariatu,
2) informacjê z przebiegu konkursów dla kandydatów na aplikantów

notarialnych w 2004 r. oraz informacjê o pracach legislacyjnych doty-
cz¹cych aplikacji notarialnej,

3) informacjê z dzia³alno�ci s¹dów dyscyplinarnych na tle orzecznic-
twa Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego,

4) sprawozdanie z dzia³alno�ci TUW �Rejent-Life� i jego sytuacjê,
5) sprawozdanie z dzia³alno�ci Fundacji Centrum Naukowe Notariatu,
6) informacje z dzia³alno�ci Stowarzyszenia Notariuszy RP,
7) informacjê z dzia³alno�ci wydawnictwa Stowarzyszenia Notariuszy

RP.
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Bie¿¹ce sprawy finansowe KRN przedstawi³ wiceprezes i skarbnik
Andrzej Urbanik.

Minister Sprawiedliwo�ci Andrzej Kalwas pozytywnie oceni³ dzia³al-
no�æ zawodow¹ notariuszy i samorz¹du notarialnego. Podkre�li³, ¿e z chwil¹
przyjêcia Polski do Unii Europejskiej znacznie wzrós³ zakres czynno�ci
notarialnych w obrocie prywatnym miêdzynarodowym. W zwi¹zku z tym
notariusz musi wykazaæ siê wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, w tym
dobr¹ znajomo�ci¹ prawa unijnego, dlatego w³a�ciwy dobór kandydatów
na aplikantów ma istotne znaczenie dla sprawnej obs³ugi spo³eczeñstwa.
Obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie o naborze aplikantów notarialnych spe³nia
wspó³czesne wymogi i jest zgodne z za³o¿eniami projektów ustaw, bê-
d¹cych przedmiotem prac legislacyjnych. Wspó³praca Ministerstwa Spra-
wiedliwo�ci z Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹ i samorz¹dem notarialnym uk³ada
siê bardzo dobrze przy rozwi¹zywaniu bie¿¹cych, niekiedy trudnych za-
gadnieñ. Samorz¹d notarialny z powodzeniem wykonuje obowi¹zki usta-
wowe, za� notariusze prawid³owo wype³niaj¹ swe zadania. Minister omówi³
równie¿ kwestiê zwi¹zan¹ z zachowaniem tajemnicy notarialnej w postê-
powaniu karnym. Wyj¹tki od tej zasady przewidzia³ ustawodawca przy
ujawnianiu tre�ci czynno�ci notarialnych sporz¹dzanych w zwi¹zku z
praniem brudnych pieniêdzy.

Naczelnik Wydzia³u Notariatu i Komorników S¹dowych Stanis³aw
£asocha przedstawi³ istotne zagadnienia zwi¹zane z pe³nieniem nadzoru
nad notariuszami i organami samorz¹du notarialnego. Samorz¹d notarialny
na ogó³ prawid³owo wykonuje swoje obowi¹zki ustawowe i nale¿y do
przoduj¹cych w�ród innych korporacji zawodowych prawników. Wy-
stêpuj¹ jednak nieliczne przypadki prowadzenia postêpowañ karnych
przeciwko notariuszom z powodu niedope³nienia przez nich obowi¹zków,
przy sporz¹dzaniu czynno�ci notarialnych, jako funkcjonariuszy publicz-
nych. Nadal wiele kontrowersji wywo³uje postêpowanie zwi¹zane z od-
wo³aniem notariusza w razie zaistnienia przes³anek ustawowych przewi-
dzianych w art. 16 pr. o not. Postêpowanie jest sformalizowane, poniewa¿
przy dwu negatywnych ocenach z wizytacji, konieczna jest sprawdzaj¹ca
trzecia wizytacja, dokonana przez wizytatora s¹du apelacyjnego. Zanie-
pokojenie wzbudza nieterminowo�æ przeprowadzonych wizytacji z naru-
szeniem terminów okre�lonych w przepisach. Bardzo dobrze uk³ada siê
wspó³praca pomiêdzy Ministerstwem Sprawiedliwo�ci a samorz¹dem no-
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tarialnym w zakresie sprawowanego nadzoru. Przy opiniowaniu kandy-
datów na notariuszy rady izb notarialnych nie prezentuj¹ swego stano-
wiska w zakresie umiejêtno�ci zawodowych kandydata na podstawie
informacji zawartej w wymaganej dokumentacji, sk³adanej przy wniosku
z przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej. W niedostatecznym roz-
miarze uwzglêdnia siê tak¿e przestrzeganie dostêpu spo³eczeñstwa do
us³ug notarialnych, równomiernego rozmieszczenia kancelarii notarialnych,
a tak¿e ilo�æ czynno�ci i przychody notariusza z tytu³u wynagrodzenia.
Rozwi¹zanie ustawowe jest w tym zakresie niedoskona³e i dlatego nale¿y
dokonaæ szczegó³owej analizy potrzeby powo³ania notariusza ze wska-
zaniem miejsca siedziby kancelarii notarialnych. Przygotowanie do zawo-
du notariusza powinno nastêpowaæ przez szkolenie prowadzone od pocz¹tku
przez samorz¹d notarialny.

Ad 1) Piotr Lignar i Lech Borzemski przedstawili przyk³ady dobrej
budowy wizerunku notariusza i notariatu na podstawie analizy informacji
zamieszczanych w mediach. Nastêpuje to przez przedstawienie w sposób
obiektywny i prawdziwy zas³u¿onych i wybitnych notariuszy jako wzor-
ców godnych  na�ladowania (Poznañ). Do pozytywnych dzia³añ w tej
mierze nale¿y zaliczyæ rzetelne informacje o taksie notarialnej, przedsta-
wianie notariusza jako eksperta w obrocie nieruchomo�ciami oraz jako
osobê zaufania publicznego, gwarantuj¹c¹ bezpieczny obrót prawny. Na
wizerunek notariusza korzystnie wp³ywa równie¿ przedstawienie zakresu
jego czynno�ci oraz rangi aktu notarialnego jako podstawowego doku-
mentu przes¹dzaj¹cego o w³asno�ci lub innej czynno�ci notarialnej. Nie-
korzystne wra¿enie wywiera³y natomiast publikacje o ograniczeniu do-
stêpu do zawodu notariusza, wysoko�ci maksymalnej stawki taksy
notarialnej oraz informacje o procesach karnych przeciwko notariuszom
i nieprzestrzeganiu przez nich zasady szczególnej staranno�ci.

Ad 2) Jacek Wojdy³o pozytywnie oceni³ zespó³ opracowuj¹cy pytania
egzaminacyjne. Do jego sk³adu dokooptowano samodzielnego pracow-
nika naukowego. W roku 2004 wnioski o przyjêcie na aplikacjê notarialn¹
z³o¿y³o 571 osób, a do egzaminu przyst¹pi³y 402 osoby. Pomy�lny wynik
uzyska³o 40 kandydatów i tylu zosta³o przyjêtych na aplikacjê. Pochodz¹
oni z okrêgów izb notarialnych: z Warszawy � 14, £odzi � 8, Poznania
6, Katowic � 5, Wroc³awia 4, Lublina � 2, Krakowa � 1.
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Wymaganej ilo�ci punktów nie uzyskali kandydaci z Bia³egostoku,
Gdañska i Rzeszowa. Ilo�æ osób przyjêtych na aplikacjê jest podobna jak
w latach poprzednich. W opinii dyskutantów temat pisemny by³ zbyt
trudny i kandydaci nie byli w stanie udzieliæ prawid³owych odpowiedzi.
Krytycznie odniesiono siê równie¿ do projektu ustawy o z³agodzonych
formach przyjmowania na aplikacjê (adwokack¹ i radcowsk¹), bêd¹cego
przedmiotem aktualnych prac legislacyjnych. Rozs¹dniejsze propozycje
s¹ zawarte w projekcie poselskim, zbli¿onym do przepisów obowi¹zu-
j¹cych w prawie o notariacie.

Ad 3) Ma³gorzata Gromek w informacji z dzia³alno�ci s¹dów dyscy-
plinarnych oraz Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego wymieni³a przyk³ady
nieprzestrzegania przez notariuszy podstawowych przepisów. Zaliczyæ
nale¿y do nich nagminne pobieranie wynagrodzenia notarialnego w wy-
soko�ci 1 z³, maj¹cego charakter nieuczciwej konkurencji, nieprzesy³anie
wypisów aktów notarialnych wraz z wnioskami do ksi¹g wieczystych
w obowi¹zuj¹cym terminie, niewp³acanie danin publicznych i op³aty s¹dowej
na konta dysponentów oraz wykorzystanie czê�ci kwot z depozytu klientów
dla w³asnych potrzeb. Podkre�li³a, ¿e przepisy o postêpowaniu dyscy-
plinarnym nie reguluj¹ kwestii prowadzenia biurowo�ci, za� w niektórych
sytuacjach s¹ nieprecyzyjne.

Ad 4) Maria Kuchlewska i Andrzej Micorek z³o¿yli krótk¹ informacjê
z aktualnej sytuacji finansowej i rentowno�ci Towarzystwa. Jest ona ko-
rzystna i gwarantuje wyp³acanie nale¿no�ci emerytom i rencistom. Istnieje
jednak potrzeba zmiany wysoko�ci sk³adek z tytu³u ubezpieczeñ indywi-
dualnych. �rodki finansowe uleg³y zwiêkszeniu i s¹ odpowiednio zabez-
pieczone, w tym przez w³a�ciwe lokaty i zakup nieruchomo�ci na siedzibê
zarz¹du Towarzystwa i nieruchomo�ci jako lokaty gwarancyjnej.

Ad 5) Informacjê o dzia³alno�ci Fundacji Centrum Naukowe Notariatu
przedstawi³ Krzysztof £aski. Zwróci³ uwagê na niekorzystne rozwi¹zania
legislacyjne dotycz¹ce statutu zawodowego notariusza z zakresu wyko-
nywania czynno�ci notarialnych. W zwi¹zku z tym powo³ano komisjê
legislacyjn¹, której obowi¹zkiem bêdzie aktywne uczestnictwo w procesie
prawotwórczym, dotycz¹cym dzia³alno�ci notariatu. Zamierza siê rów-
nie¿ podejmowaæ próby wprowadzenia do zakresu obowi¹zków notariu-
szy nowych czynno�ci notarialnych, jak np. po�wiadczenia dziedziczenia.
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Ad 6) Prezes zarz¹du Anna Ewa Dañko-Roesler przedstawi³a przebieg
Zjazdu Krajowego Stowarzyszenia, nowe w³adze oraz przyjêty tam pro-
gram dzia³ania. Jest on aktualnie rozszerzony i konsekwentnie realizowa-
ny. Wiêkszo�æ zadañ jest zbie¿na z dzia³alno�ci¹ samorz¹du notarialnego,
dlatego te¿ istnieje potrzeba �cis³ej i bie¿¹cej wspó³pracy dla dobra no-
tariatu. Stowarzyszenie zamierza tak¿e uczestniczyæ w pracach legisla-
cyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwo�ci. Minister
Sprawiedliwo�ci zapewni³ o udzieleniu w tym zakresie wszelkiej pomocy.
W planach jest równie¿ nawi¹zanie kontaktów ze stowarzyszeniami za-
granicznymi notariatów europejskich. Prezes podkre�li³a pozytywn¹ rolê
wydawnictwa w zakresie publikacji materia³ów dotycz¹cych presti¿u
i ochrony wizerunku notariusza.

Ad 7) W informacji z dzia³alno�ci wydawniczej stowarzyszenia, a w
szczególno�ci czasopisma notariatu polskiego �Rejent�, redaktor naczelny
Romuald Sztyk scharakteryzowa³ dotychczasow¹ dzia³alno�æ organiza-
cyjn¹ i finansow¹. Podkre�li³ wysoki poziom merytoryczny, dobr¹ wspó³-
pracê z autorami oraz wielkie zaanga¿owanie Rady Programowej, doko-
nuj¹cej systematycznej oceny dzia³alno�ci redakcyjnej i okre�laj¹cej kierunek
jej dzia³ania. Wspó³praca Redakcji z czytelnikami uk³ada siê bardzo dobrze.
Publikacje zamieszczane w �Rejencie� uwzglêdniaj¹ zagadnienia zwi¹zane
z praktyk¹ notarialn¹, czego przyk³adem jest prowadzony dzia³ �Pytania
i odpowiedzi�. W ostatnim czasie z tej formy wspó³pracy korzysta mniej
autorów co budzi powa¿ne zaniepokojenie, jako ¿e odpowiedzi s³u¿¹ nie
tylko ujednoliceniu praktyki notarialnej, ale tak¿e stanowi¹ znacz¹cy dorobek
naukowy. Na ³amach czasopisma zamieszczane s¹ materia³y dotycz¹ce
prawa unijnego i obrotu prywatnego miêdzynarodowego. Podkre�lane s¹
tak¿e pozytywne zdarzenia dotycz¹ce notariuszy i notariatu polskiego. Ma
to istotne znaczenie w budowaniu prawdziwego i obiektywnego wizerunku
notariusza, szczególnie w okresie nasilenia siê subiektywnych publikacji
krytycznie oceniaj¹cych dzia³alno�æ notariatu. Istnieje potrzeba nawi¹zania
bie¿¹cej i �cis³ej wspó³pracy zarówno z Centrum Naukowym Notariatu, jak
równie¿ Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹ i radami izb notarialnych wobec powta-
rzaj¹cych siê zadañ okre�lonych w programie dzia³ania.

W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e kolejne ju¿ � VIII Spotkanie Samo-
rz¹du Notarialnego spe³ni³o swe zadanie. Na trwale wpisa³o siê w dzia-
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³alno�æ korporacyjn¹ jako jedna z form pozaustawowego konsultowania
bie¿¹cych zagadnieñ. Brak legitymacji ustawowej powo³uj¹cej tê insty-
tucjê powoduje, ¿e uchwa³y Spotkañ Samorz¹du nie posiadaj¹ odpowied-
niej rangi prawnej. Wywieraj¹ jednak wp³yw na normy postêpowania
notariusza i kszta³towanie prawid³owej praktyki notarialnej. W zwi¹zku
z tym rodzi siê wniosek de lege ferenda uwzglêdnienia ich w nowelizacji
prawa o notariacie, jako formy ustawowej dzia³alno�ci korporacyjnej.

Nale¿a³oby tak¿e w przysz³o�ci przekazywaæ uczestnikom materia³y
ze spotkañ, a w opracowaniach przedstawiaæ konstruktywne wnioski czy
te¿ uwagi zmierzaj¹ce do usuniêcia zaistnia³ych nieprawid³owo�ci.

Romuald Sztyk


