
138

Polemiki i refleksje

Rejent * rok 15 * nr 1(165)
styczeñ 2005 r.

Polemiki i refleksje

Notariusz, czyli przedsiêbiorca

Nikogo ju¿ nie dziwi¹ czêste zmiany regulacji prawnych. Czê�æ aktów
prawnych traci swoje znaczenie, pojawiaj¹ siê nowe potrzeby legislacyjne
i gospodarcze. Jak twierdz¹ teoretycy i praktycy prawa, mamy �prawo
w przebudowie�, ewoluuj¹ce w kierunku prawa unijnego, wspólnego dla
krajów Unii Europejskiej. Nic zatem dziwnego, ¿e prawo gospodarcze
i handlowe jest szczególnie wdziêcznym terenem prac legislacyjnych, jest
prawem dynamicznym, umiejscowionym w praktyce gospodarczej, aspi-
ruj¹cym do zaspokajania potrzeb i wymagañ prawnoorganizacyjnych,
stawianych podmiotom uczestnicz¹cym w obrocie gospodarczym.
Pierwsze powa¿ne zmiany wprowadzi³a nowelizacja kodeksu cywil-

nego1 w zakresie podstawowych pojêæ z dziedziny prawa handlowego,
takich jak przedsiêbiorca, przedsiêbiorstwo, firma, prokura, konsument
itp. Zosta³y one niemal¿e natychmiast dostrze¿one w doktrynie prawa
i literaturze fachowej2. By³y to znamienne symptomy nowego postrzega-
nia pojêcia przedsiêbiorcy, terminu jurydycznego, którego jednoznaczne

1 Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408).

2 M.in. S. K o r o l u k, Zmiany w kodeksie cywilnym, Przedsiêbiorca � dzia³alno�æ
zawodowa, Edukacja Prawnicza 2003, nr 8, cz. 3, s. 24 i nast.; J. F r ¹ c k o w i a k, Insty-
tucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rejent 2003, nr 6, s. 35 i nast.
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zdefiniowanie budzi³o ¿ywe dyskusje w teorii i praktyce orzeczniczej3.
Ju¿ wtedy pojawi³y siê pytania o relacje miêdzy art. 431 k.c., formu³u-
j¹cym pojêcie przedsiêbiorcy, a jego definicjami zawartymi w innych
aktach prawnych4. Oceny doktryny, jakie dotycz¹ pojêcia przedsiêbiorcy
zawartego w art. 431 k.c., by³y i s¹ diametralnie ró¿ne � od w pe³ni
akceptuj¹cych do krytycznych, a nawet uznaj¹cych obecn¹ redakcjê prze-
pisu za wadliw¹5. Co wiêcej, zauwa¿ano, ¿e w ramach pojêcia przed-
siêbiorcy mieszcz¹ siê osoby, które prowadz¹ dzia³alno�æ zawodow¹,
chocia¿ ich status prawny nie jest do koñca czytelny i jednoznaczny.
Zauwa¿ano przy tym, ¿e na tle przepisów kodeksu cywilnego notariusz
sta³ siê przedsiêbiorc¹6, mimo ¿e przepisy ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej7 wyra�nie wyklucza³y notariu-
sza z tego krêgu podmiotowego, czemu dano wyraz w art. 24a ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie8. Stawiano pytanie, do kogo
siê odnosi ta nowelizacjawkodeksie cywilnym, jakiemaznaczenie prawne,
chocia¿by wobec przepisów ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej
lub innych ustaw, które w sposób zdecydowany wy³¹cza³y z krêgu przed-
siêbiorcówm.in. bieg³ego rewidenta, lekarza, pielêgniarkê i po³o¿n¹, radcê
prawnego, komornika s¹dowego, rzecznika patentowego, a tak¿e pol-
skich notariuszy. Nie do pogodzenia by³y cechy charakterystyczne dla
wolnego zawodu ze statusemosoby prowadz¹cej dzia³alno�æ gospodarcz¹,
choæ niekiedy zauwa¿ano, ¿e delimitacjawolnego zawodu i przedsiêbiorcy
nie zawsze jest ostra i wyra�na.
Stan taki trwa³ stosunkowo nied³ugo, gdy¿ podjête i prowadzone prace

nad ustaw¹ o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej d¹¿y³y do zmiany
ówczesnego status quo. I choæ pojawia³y siê g³osy i opinie krytyczne,
to jednak pod has³em �przyjaznego prawa dla przedsiêbiorców� czy te¿

3 Zob. m.in. M. S z y d ³ o, Pojêcie przedsiêbiorcy w prawie polskim, Przegl¹d S¹dowy
2002, nr 7-8, s. 90 i nast.

4 Zob. np. R. P o t r z e s z c z, Wolne zawody w �wietle zmian przepisów traktuj¹cych
o przedsiêbiorcach, Radca Prawny 2003, nr 3, s. 129 i nast.

5 W.J. K a t n e r, Podstawowe zagadnienia prawne nowej ustawy o swobodzie dzia-
³alno�ci gospodarczej, PPH 2004, nr 12, s. 7.

6 Zob. np. P. M a r q u a r d t, Notariusz � przedsiêbiorca, PUG 2004, nr 11, s. 19.
7 Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zm., zwana dalej prawem dzia³alno�ci gospodarczej.
8 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm., zwana dalej prawem o notariacie.
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�przedsiêbiorczo�æ � rozwój � praca� eksponowano konieczno�æ posze-
rzenia zakresu wolno�ci gospodarczej9. Wysuwano przy tym argumenty,
¿e trzeba wzmocniæ gwarancjê swobody dzia³alno�ci gospodarczej, u³a-
twiæ jej podejmowanie, ograniczyæ liczbê i czas trwania kontroli, okre�liæ
mikroprzedsiêbiorców, zharmonizowaæ przepisy nowej ustawy z art. 431
k.c. i innymi regulacjami, a wreszcie upro�ciæ i uporz¹dkowaæ procedury
administracyjne zwi¹zane z reglamentacj¹ dzia³alno�ci gospodarczej przed-
siêbiorców polskich i zagranicznych.
Nowa ustawa o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej mia³a tak¿e

uporz¹dkowaæ pojêcie przedsiêbiorcy w polskim prawie gospodarczym,
nadaæ mu nowe brzmienie, a zw³aszcza poszerzyæ kr¹g podmiotowy, tak
aby obejmowa³ osoby, które do tej pory pozostawa³y poza zasiêgiem tej
regulacji. Zabieg nie do koñca by³ jasny, gdy¿ nie wymaga³y tego przepisy
prawa unijnego, które nie definiuj¹ pojêcia przedsiêbiorcy, a okre�leniem
tym pos³uguj¹ siê, ³¹cz¹c je z pojêciem przedsiêbiorstwa10.
Powiêkszenie zakresu znaczeniowego wyra¿enia �dzia³alno�æ gospo-

darcza� powodowa³o konieczno�æ zmian w wielu kwestiach, ekspono-
wano zw³aszcza obowi¹zek zarejestrowania prowadzonej dzia³alno�ci
w ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej, co dla osób wykonuj¹cych wolne
zawody by³o trudne do akceptacji, skoro do tej pory nie by³y one ujmo-
wane w ewidencji administracyjnej, maj¹c w³asne, odrêbne rejestry i wy-
kazy, w których by³y umieszczane.
Sugestie i interwencje przedstawicieli korporacji prawniczychwsprawie

utrzymania w mocy pozycji prawnej osób wykonuj¹cych wolne zawody
okaza³y siê nieskuteczne11, podobnie jak opinie i w¹tpliwo�ci wyra¿ane

9 Zob. np. C. K o s i k o w s k i, Wolno�æ gospodarcza w prawie polskim, Warszawa
1995, s. i nast.

10 Zob. np. K. S o b c z a k, Podmioty wolno�ci gospodarczej, [w:] Europejskie prawo
gospodarcze w dzia³alno�ci przedsiêbiorstw, praca zbiorowa pod red. K. Sobczaka, War-
szawa 2002, s. 107 i nast.

11 Zob. K. S t o g a, Udzia³ Krajowej Rady Radców Prawnych nad projektem ustawy
o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej i przepisów wprowadzaj¹cych ustawê o swobodzie
dzia³alno�ci gospodarczej, Radca Prawny 2004, nr 2, s. 125 i nast., a tak¿e Opina Pre-
zydium KRRP w sprawie projektu ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej, Radca
Prawny 2004, nr 2, s. 128, gdzie zawarte zosta³y m.in. krytyczne uwagi odnosz¹ce siê
do tego projektu.
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w prasie fachowej i literaturze prawniczej12. W trakcie prac legislacyjnych
nad ustaw¹ akcentowano miêdzy innymi to, ¿e wykre�lenie art. 24a pr.
o not. godzi w statusu zawodu notariusza jako osoby zaufania publicz-
nego, sporz¹dzaj¹cego zlecone mu przez prawo czynno�ci notarialne
o charakterze publicznoprawnym13. Niestety, i te argumenty nie znajdo-
wa³y pos³uchu u ustawodawcy, który nie dopuszcza³ zmiany swojego
stanowiska wbrew licznym g³osom doktryny i przedstawicieli korporacji
prawniczych14. W imiê rozci¹gniêcia pojêcia dzia³alno�ci gospodarczej na
osoby prowadz¹ce dzia³alno�æ zawodow¹ podjêto bataliê z osobami
wykonuj¹cymi do tej pory wolny zawód, wrzucaj¹c ich do �wspólnego
worka� legislacyjnego w ramach ustawy o swobodzie dzia³alno�ci go-
spodarczej. Zlikwidowano za jedynym zamachem status wolnego zawo-
du, odbieraj¹c wielu osobom tê pozycjê prawn¹ kszta³towan¹ przez wieki,
historiê i tradycjê. Pojawi³o siê pytanie, czymamy do czynienia ze zmierz-
chem wolnych zawodów, reliktem ubieg³ej epoki, czy te¿ dla wolnych
zawodów jest miejsce we wspó³czesnym obrocie prawnym i gospodar-
czym. Jak ma zostaæ utrzymana pozycja wolnego zawodu, skoro sam
ustawodawca nie jest zainteresowany nadaniem tym zawodom odpowied-
niego wsparcia prawnego, w³a�ciwej regulacji, w tym zw³aszcza definicji
wolnego zawodu. Podobnych w¹tpliwo�ci i zastrze¿eñ sformu³owano
znacznie wiêcej na ³amach prasy fachowej, która dostrzega rolê i zna-
czenie wolnego zawodu we wspó³czesnym obrocie prawnym i gospo-
darczym. Co wiêcej, w krajach Unii Europejskiej widzi siê szanse i per-
spektywy prawne (i gospodarcze) przed osobami wykonuj¹cymi wolne
zawody, a nie ich degradacjê i schy³ek poprzez likwidacjê tej grupy pod-
miotowej. Problem ten ma wiêc znacznie szersze znaczenie legislacyjne
ni¿ dostrzega je nasz ustawodawca.

12 Zob. np. R. S z t y k, Swoboda dzia³alno�ci gospodarczej. Wybrane zagadnienia,
Rejent 2004, nr 7, s. 33 przyp. 7; S. K o r o l u k, Pojêcie dzia³alno�ci gospodarczej. Uwagi
na tle Projektu ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej, Radca Prawny 2004, nr 2,
s. 6 i nast.

13 Tak np. R. S z t y k, Prawo zamówieñ publicznych w praktyce notarialnej, Rejent
2004 nr 5, s. 32.

14 Zob. Opiniê wyra¿on¹ we wspólnym wyst¹pieniu Porozumienia Samorz¹dów Za-
wodów Prawniczych i Organizacji Prawniczych, w tym tak¿e Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 31marca 2004 r. adresowanej do Sejmu RP, tak podaje R. S z t y k,Prawo zamówieñ
publicznych..., s. 33.
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W tej sytuacji trudno pogodziæ siê ze zmianami statusu prawnego osób
wykonuj¹cych wolne zawody, w tym tak¿e zawód notariusza, który by³
zawsze zawodem pogranicza, zawodem �rodka, lokowanym miêdzy
wolnymi zawodami a funkcjonariuszami publicznymi15.
Z chwil¹ wej�cia w ¿ycie ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospo-

darczej16 odnotowaæ nale¿y now¹ pozycjê ustrojow¹ notariusza w obrocie
prawnym i gospodarczym. Zosta³a ona na ³amach �Rejenta� zasygnali-
zowana17, jednak¿e nie wywo³a³a, co dziwne, ¿adnej widocznej reakcji
w�ród notariuszy. Nie spowodowa³a te¿ skutecznych dzia³añ ze strony
ogniw samorz¹du notarialnego, ale aby oddaæ sprawiedliwo�æ, na forum
niektórych zgromadzeñ izb notarialnych zaczêto siê zastanawiaæ, co ustawa
zmienia w statusie notariusza, czy i jakie dochodz¹ nowe obowi¹zki jako
pracodawcy, czyli osoby prowadz¹cej dzia³alno�æ gospodarcz¹. Powszech-
nie zadawano pytanie, czy notariusze (podobnie jak adwokaci i radcy
prawni), którzy wykonuj¹ swój zawód w kancelariach i zatrudniaj¹ przy
tym pracowników lub inne osoby objête obowi¹zkiem ubezpieczeñ spo-
³ecznych, musz¹ p³aciæ sk³adkê na Fundusz Gwarantowanych �wiadczeñ
Pracowniczych18.
Pojawi³o siê pytanie, czy nadal obowi¹zuje procedura powo³ywania

kandydata na notariusza wskazana w ustawie � Prawo o notariacie, czy
te¿ trzeba spe³niæ jeszcze dodatkowe wymogi, jakie nak³ada na ka¿d¹
osobê podejmuj¹c¹ prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej ustawa o swo-
bodzie dzia³alno�ci gospodarczej19. W g³ównej mierze chodzi³o tu o obo-

15 J. J a c y s z y n, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004, s. 291
i nast. wraz z podan¹ tam literatur¹.

16 Obowi¹zuje od dnia 21 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807), zwana dalej
ustaw¹ o swobodzie gospodarczej.

17 Zob. np. R. S z t y k, Swoboda dzia³alno�ci gospodarczej..., s. 31 i nast.
18 Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeñ pracowniczych

w razie niewyp³acalno�ci pracodawcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm.).
Tu jednak do�æ szybko zareagowa³ ZUS, który wyja�ni³, ¿e Fundusz Gwarantowanych
�wiadczeñ Pracowniczych musz¹ op³acaæ tak¿e notariusze wykonuj¹cy zawód w kance-
lariach i zatrudniaj¹cyw niej pracowników lub inne osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi ubez-
pieczenia. Stanowisko to jest wynikiem regulacji zawartej w art. 8 przepisów wprowadza-
j¹cych ustawê o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej, który uchyli³ art. 24a pr. o not. Jest
to zatem konsekwencja tego, ¿e w �wietle tej regulacji notariusz jest przedsiêbiorc¹.

19 Zwraca na to m.in. uwagê R. S z t y k, Swoboda dzia³alno�ci gospodarczej..., s. 51,
wyja�niaj¹c przekonuj¹co tê kwestiê.
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wi¹zkowy wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej w gminie, nie-
zbêdny do tego, by osoba mog³a jako przedsiêbiorca podj¹æ i prowadziæ
tak¹ dzia³alno�æ. Zw³aszcza ta kwestia sta³a siê szczególnie intryguj¹ca
dla zawodów prawniczych, takich jak adwokat, radca prawny i notariusz.
Zwróci³y na to uwagê korporacje prawnicze, podnosz¹c w¹tpliwo�æ
podwójnej rejestracji osób wykonuj¹cych zawód w formie kancelarii
indywidualnych i spó³ek cywilnych. Problem dotyczy tak¿e notariuszy,
których dzia³alno�æ zawodowa wymaga równie¿ wpisu do ewidencji
dzia³alno�ci gospodarczej, gdy¿, zgodnie z art. 67 ustawy � Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej20, przed-
siêbiorcy, którzy przed dniemwej�cia w ¿ycie ustawy niemieli obowi¹zku
wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej, w terminie 6 miesiêcy od
dnia wej�cia w ¿ycie tej regulacji (tj. do dnia 21 lutego 2005 r.) winni
z³o¿yæ we w³a�ciwym organie ewidencyjnym zg³oszenie o dokonanie
wpisu w ewidencji. W tej sytuacji prawnej zasadna staje siê odpowied�
na pytanie, co z tego obowi¹zku wynika dla notariuszy, jakie s¹ skutki
niewykonania tej powinno�ci, co grozi notariuszowi, który nie uczni tego,
wychodz¹c z za³o¿enie, ¿e, po pierwsze, przed wej�ciem w ¿ycie ustawy
o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej wcale nie by³ jeszcze przedsiê-
biorc¹ (obowi¹zywa³ go przecie¿ jeszcze art. 24a pr. o not.), a po drugie,
notariusze (w chwili obowi¹zywania ustawy o swobodzie dzia³alno�ci
gospodarczej) nie pojawili siê znik¹d, prowadz¹ dzia³alno�æ zawodow¹
w oparciu o obowi¹zuj¹ce prawo o notariacie, ono za� nie przewiduje
¿adnego obowi¹zku wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej przed
rozpoczêciem pracy przez notariusza. Dotychczasowy tryb uruchamiania
kancelarii notarialnej nie wymaga³ dodatkowej procedury administracyj-
nej, której spe³nienie by³obywarunkiem sine qua non dla powo³ania osoby
zainteresowanej na notariusza i wyznaczenia przez Ministra Sprawiedli-
wo�ci siedziby na kancelariê. Przepisy ustawy o swobodzie dzia³alno�ci
gospodarczej taki wymóg wprowadzi³y zarówno wobec notariuszy, jak
i innych osób wykonuj¹cych zawody prawnicze.
Przeprowadzona w doktrynie próba odpowiedzi na pytania odno�nie

do skutków niedochowania tych obowi¹zków przez notariusza dowodzi
braku konsekwencji prawnych, bowiem ustawodawca nie przewidzia³

20 Dz.U. Nr 173, poz. 1808.
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odpowiednich przepisów, które by takie przypadki regulowa³y. Oznacza
to, ¿e niedope³nienie obowi¹zku zg³oszenia do ewidencji dzia³alno�ci
gospodarczej nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych negatywnych nastêpstw, gdy¿
utrzymane w mocy przepisy prawa dzia³alno�ci gospodarczej nie zosta³y
zast¹pione przepisami przej�ciowymi, które w tym wypadku powinny
dotyczyæ sytuacji, w jakich znalaz³y siê osoby niemaj¹ce obowi¹zku do-
konywania wpisów do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej, a do takich
nale¿¹ przecie¿m.in. notariusze21. Trudno zatemby³oby zrealizowaæ któr¹�
ze wskazanych opcji, czyli utraty statusu przedsiêbiorcy, utraty mo¿li-
wo�ci dalszego prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej (zawodowej) czy
te¿ pozbawienie notariusza w inny sposób statusu osoby wykonuj¹cej
swój zawód, co stanowi � w moim przekonaniu � dowód, ¿e ustawo-
dawcy zabra³o inwencji lub wyobra�ni prawnej, by uregulowaæ tê kwestiê
w³a�ciwie i spójnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Kolejny problem na tle ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej

pojawi³ siê w zwi¹zku z tym, ¿e próbuje siê notariuszy zaliczyæ do
przedsiêbiorcówwykonuj¹cych dzia³alno�æ regulowan¹.Ta za�mamiejsce
wtedy, gdy dotyczy dzia³alno�ci gospodarczej, której wykonywanie wy-
maga spe³nienia szczególnych warunków okre�lonych przepisami prawa
(art. 5 pkt 5 w zw. z art. 64 ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospo-
darczej).
Próba analizy jurydycznej wpisu notariusza do dzia³alno�ci regulowa-

nej zosta³a ju¿ przeprowadzona22, dowodzi ona, ¿e z obowi¹zuj¹cych
przepisów (art. 15 w zw. z art. 75 ustawy o swobodzie dzia³alno�ci
gospodarczej) wynika, i¿ nie ma w�ród katalogu regulowanej dzia³alno�ci
gospodarczej ��wiadczenia us³ug notarialnych�, brakuje te¿ innego typu
us³ug, których charakter prawny wi¹za³by siê z czynno�ciami notarial-
nymi, do których zgodnie z art. 1 § 1 pr. o not. powo³any jest notariusz.

21 Szerzej, P. M a r q u a r d t, Notariusz..., s. 21.
22 P. M a r q u a r d t, tam¿e, s. 22, zwraca uwagê na liczne w¹tpliwo�ci, które wi¹zaæ

siê bêd¹ z now¹ form¹ reglamentacji dzia³alno�ci gospodarczej, jak¹ jest regulowana dzia-
³alno�æ gospodarcza. Podziela te zastrze¿enia W.J. K a t n e r, Podstawowe zagadnienia...,
s. 8 i nast. Ogóln¹ charakterystykê reglamentowanej dzia³alno�ci gospodarczej przepro-
wadza M. S z y d ³ o, Dzia³alno�æ gospodarcza regulowana, Prawo Spó³ek 2004, nr 12,
s. 14 i nast.
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Zakwalifikowanie notariuszy do dzia³alno�ci regulowanej, a nie do
zwyk³ej, czyli ewidencyjnej, powoduje dodatkowe komplikacje i wrêcz
karko³omne interpretacje23, co nie u³atwia przejrzysto�ci przepisów usta-
wy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej, odnosz¹cej siê do notariuszy,
jak i do innych zawodów prawniczych.
Pojawi³o siê te¿ wiele pytañ i w¹tpliwo�ci o charakterze techniczno-

prawnym, co zwykle wi¹¿e siê z procedur¹ podejmowania dzia³alno�ci
gospodarczej przez osoby, które do tej pory, z tego trybu by³y � ex lege
� wy³¹czone. Warto te¿ dodaæ, ¿e sama ustawa o swobodzie dzia³alno�ci
gospodarczej (a tak¿e jej przepisy wprowadzaj¹ce) nie wywo³a³a entu-
zjazmu, co wiêcej, przynios³a rozczarowania wszystkim, którzy powa¿nie
traktuj¹ deklaracje rz¹du i doniesienia medialne24. Nowa ustawa o swo-
bodzie dzia³alno�ci gospodarczej nie uniknê³a b³êdów legislacyjnych,
odnosi³y siê one do pojêcia ma³ego i �redniego przedsiêbiorcy, odchodz¹c
w tym zakresie od wymogów unijnych. Do�æ szybko okaza³o siê, ¿e
wymaga ona natychmiastowych nowelizacji i korekt terminologicznych.
W tej sytuacji dziwi, ¿e dyskusje nad obecnym statusem notariusza

s¹ � wmojej ocenie � generalnie niemrawe i ma³o znacz¹ce, choæ zdarzaj¹
siê tak¿e wypowiedzi skrajne i kontrowersyjne25. W tej sytuacji mocno
i zdecydowanie zabrzmia³y s³owa not. L. Zabielskiego o swego rodzaju
rewolucji w statusie notariusza, zw³aszcza o nieaktualno�ci w pewnym
sensie przepisów korporacyjnych w postaci ustawy � Prawo notarialne.
Wypowied� ta spowodowa³a potrzebê spojrzenia na ustawê o swobodzie
dzia³alno�ci gospodarczej g³êbiej i szerzej, zw³aszcza, ¿e trudno by³o
podwa¿yæ tezê o konieczno�ci dyskusji miêdzy ustawodawc¹ a samo-
rz¹dem notarialnym na temat statusu prawnego polskiego notariusza.
W tym stanie rzeczy pojawia siê obawa, ¿e wielu polskich notariuszy

nie wie, co takiego siê sta³o, ¿e warto o tym pisaæ i nag³a�niaæ, a co
najmniej uprzedzaæ i prognozowaæ skutki nowego rozwi¹zania prawnego.
Oczywi�cie, na pog³êbion¹ ocenê tego stanu prawnego jeszcze jest za
wcze�nie, ale ju¿ � jak s¹dzê � warto zwracaæ uwagê i monitorowaæ stan

23 R. S z t y k, Swoboda dzia³alno�ci gospodarczej..., s. 51.
24 Tak jak m.in. ocenia C. K o s i k o w s k i, Nowe regulacje prawne w zakresie swo-

body dzia³alno�ci gospodarczej, PiP 2004, z. 10, s. 20.
25 Notariusze. Nowe zasady wykonywania zawodu. Przedsiêbiorca zaufania publicz-

nego. Rozmowa z L. Zabielskim, notariuszem, Gazeta Prawna 2004, nr 178, s. 29.
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prawny w tym zakresie. Nale¿y te¿, co wa¿niejsze, przygotowaæ nota-
riuszy do obecnego stanu prawnego, jaki wi¹¿e siê z wej�ciem w ¿ycie
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej26,
która zast¹pi³a ustawê � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej. Wypada dla
utrwalenia powtórzyæ jeszcze raz, ¿e z now¹ regulacj¹ ukaza³y siê prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej27,
w�ród których znajduje siê przepis (art. 8) uchylaj¹cy art. 24a ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie, stanowi¹cy, ¿e notariusz
nie jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu przepisów prawa o dzia³alno�ci go-
spodarczej. Tym samym wykre�lono przepis gwarantuj¹cy notariuszom
pozycjê prawn¹ inn¹ ni¿ osobom prowadz¹cym dzia³alno�æ zawodow¹,
któr¹ kwalifikowano jako dzia³alno�æ gospodarcz¹. Jednym s³owem, wy-
rzucono do kosza bogaty dorobek my�li prawniczej, który podkre�la³ rolê
i funkcjê notariusza jakoosoby zaufania publicznegoo specyficznej pozycji
ustrojowej, niebêd¹cego przedsiêbiorc¹ ani te¿ osob¹ wykonuj¹c¹ wolny
zawód. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e wokó³ tej grupy zawodowej, a zw³asz-
cza tzw. wolnych zawodów prawniczych, nie ustawa³y dyskusje o ich
predyspozycjach do bycia przedsiêbiorcami28. Chocia¿ moje zdanie by³o
odmienne29, to jednak na ³amach prasy pada³y wa¿kie argumenty optuj¹ce
za traktowaniem dzia³alno�ci prowadzonej przez adwokatów i radców
prawnych jako dzia³alno�ci gospodarczej, gdy¿ wype³ni³y one wszelkie
cechy, jakie s¹ charakterystyczne dla tego typu aktywno�ci gospodar-
czej30. Mimo do�æ skrajnych stanowisk w tej kwestii, wyra�nie jednak
oddzielano zawód notariusza, tak¿e wobec innych profesji prawniczych,
podkre�laj¹c trudno�æ w jednoznacznej ocenie jego statusu prawnego na
tle funkcji, jak¹ pe³ni w obrocie prawnym i gospodarczym. Nie posuwano
siê jednak do stwierdzenia, ¿e notariusz jest przedsiêbiorc¹, choæ niekiedy
ustawodawca podatkowy kusi³ opodatkowaniem dochodów notariusza

26 Dz.U. Nr 173, poz. 1807. Ustawa ta obowi¹zuje od dnia 21 sierpnia 2004 r.,
z wyj¹tkiem niektórych przepisów, które roz³o¿one s¹ na kolejne lata.

27 Dz.U. Nr 173, poz. 1808. Ustawa ta obowi¹zuje od dnia 21 sierpnia 2004 r. z wy-
³¹czeniem niektórych przepisów.

28 Tak np. M. S z y d ³ o, Osoby wykonuj¹ce wolne zawody prawnicze jako przedsiê-
biorcy, Przegl¹d S¹dowy 2004, nr 2, s. 17 i nast.

29 Zob. J. J a c y s z y n, Wykonywanie wolnych zawodów..., s. 277 i nast. wraz z po-
wo³an¹ tam literatur¹.

30 M. S z y d ³ o, tam¿e, s. 37.
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jedn¹ stawk¹ w wysoko�ci 19%, która w ocenie ekspertów podatkowych
oznacza dochody z dzia³alno�ci gospodarczej w rozumieniu prawa po-
datkowego31. Jak powszechnie wiadomo, wielu notariuszy z aplauzem
przyjê³o taki sposób rozliczeñ z fiskusem, nie zastanawiaj¹c siê, ¿e staj¹
siê na tle prawa podatkowego osobami prowadz¹cymi dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, czyli przedsiêbiorcami.
Wmiêdzywojennej iwspó³czesnej doktryniewiele rozwa¿añ, dyskusji,

polemik i refleksji dotyczy³o notariusza, a zw³aszcza jego statusu praw-
nego. Obecnie � co warto podkre�liæ � pojawiaj¹ siê pierwsze oceny
i stanowiska doktryny, które zwracaj¹ uwagê na zmiany, jakie wobec
pozycji notariusza wprowadza ustawa o swobodzie dzia³alno�ci gospo-
darczej32. Stawiane s¹ ciekawe i intryguj¹ce pytania, pojawiaj¹ siê dotych-
czas nieznane w¹tpliwo�ci, rodz¹ siê problemy i poszukuje siê odpowie-
dzi, które sprowadzaj¹ siê do zasadniczych pytañ: jak w obecnej sytuacji
prawnej kszta³tuje siê status notariusza, kim on w³a�ciwie jest, jak ma
wykonywaæ swoje funkcje i zadania jako przedsiêbiorca o szczególnych
kwalifikacjach, czy nadal zachowuje status osoby zaufania publicznego.
Czy zasadne jest uznawanie notariusza za takiego przedsiêbiorcê, jaki
zosta³ opisany w ustawie o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej, czy te¿
jest to przedsiêbiorca specyficzny lub quasi-przedsiêbiorca? Czy mo¿e
wykreowany zosta³ notariusz nowej generacji, ³¹cz¹cy w sobie cechy
przedsiêbiorcy i wolnego zawodu? Byæmo¿emamy do czynienia z przed-
siêbiorc¹ zaufania publicznego, który stanowi swoistego rodzaju hybrydê
zawodow¹, czyli notariuszem wykonuj¹cym w³adztwo publiczne w gra-
nicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Przy mno¿¹cych siê w¹tpliwo�ciach odnosz¹cych siê do ustroju no-

tariusza w obecnych regulacjach prawnych warto postawiæ dalej id¹ce
pytania, czy nie nale¿a³oby w ustawie � Prawo o notariacie pokusiæ siê
o jednolit¹ i uniwersaln¹ definicjê notariusza, okre�liæ jego status prawny
iwyposa¿yæ gowniezbêdne atrybuty pozwalaj¹ce na spe³nianie roli i zadañ

31 Takie stanowisko by³o publikowane w Rzeczypospolitej z dnia 15 stycznia 2004 r.,
nr 12, dodatek �Dobra Firma�, s. F6.

32 Zob. np. W. B o æ, Wokó³ statusu notariusza, [w:] Przegl¹d Prawa i Administracji.
Tom LXIV. Rozprawy z prawa handlowego, pod red. J. Fr¹ckowiaka, Wroc³aw 2004, s. 22
i nast., a tak¿e P.M a r q u a r d t, Notariusz..., s. 18; R. S z t y k, Swoboda dzia³alno�ci
gospodarczej..., s. 31 i nast.
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publicznoprawnych. Wypada siê zastanowiæ, czy nie nadszed³ czas na
podjêcie odpowiednich krokównowelizuj¹cych prawoonotariaciew szer-
szym zakresie, wyznaczaj¹c sobie za cel ochronê zawodu notariusza, jego
ustroju prawnego jako osoby wykonuj¹cej w³adztwo publiczne, gwaran-
tuj¹cej bezpieczeñstwo prawne i gospodarcze.
Jest to te¿ odpowiednimoment, by przejrzeæ na nowonotarialn¹ ustawê

ustrojow¹, wykorzystaæ zgromadzony baga¿ do�wiadczeñ, publicystykê
naukow¹ i fachow¹, praktykê notarialn¹ w tym zakresie, przemodelowaæ
czynno�ci notarialne (znacznie je poszerzyæ) i wyposa¿yæ w elektroniczne
instrumenty dzia³alno�ci notarialnej, zweryfikowaæ formy dokonywania
czynno�ci notarialnych, w tym zw³aszcza oddzieliæ kancelariê od osoby
notariusza, tak aby móg³ on wykonywaæ czynno�ci notarialne poza
wyznaczon¹ siedzib¹, dopu�ciæ mo¿liwo�æ tworzenia oddzia³ów, filii i in-
nych instrumentów umo¿liwiaj¹cych �wiadczenie us³ug notarialnych.
Zakres proponowanych zmian jest znacznie szerszy i dotyczy zarówno
kwestii ustroju notariusza, jak i ogniw samorz¹du notarialnego. Jest to
� jak s¹dzê � w³a�ciwy czas, by zastanowiæ siê nad nowymi metodami
pozyskiwania i utrzymywania klientów, którzy poszukuj¹ informacji
o notariuszach i us³ugach notarialnych33.
£¹czy siê z tym kwestia reklamy i marketingu us³ug notarialnych,

które tak¿e wymagaj¹ zmienionego podej�cia ze strony korporacji nota-
rialnej i samych notariuszy. Nadchodzi bowiem czas rosn¹cej walki kon-
kurencyjnej, rywalizacji i nieuczciwych praktyk zawodowych. Uwzglêd-
niæ przy tym nale¿y powiêkszaj¹cy siê miêdzynarodowy obrót notarialny,
zw³aszcza w obrêbie pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Mo¿e
wreszcie warto zastanowiæ siê nad wprowadzeniem np. formy kontraktu
notarialnego jako odrêbnej umowy bêd¹cej podstaw¹ prawn¹ ³¹cz¹c¹
notariusza z jego klientem. Je¿eli ju¿ notariusz ma byæ przedsiêbiorc¹, to
niech bêdzie przedsiêbiorc¹ nowoczesnym, na miarê obecnych potrzeb
gospodarczych. Skoro i tak w doktrynie jest sygnalizowana nieuchron-
no�æ zmian prawa o notariacie34, to powinny byæ to zmiany szerokie,
wybiegaj¹ce naprzeciw wyzwaniu prawa i spo³eczeñstwa XXI w.

33 Zob. szerzej S. C i u p a,Poszukiwanie prawnika � z punktuwidzenia klienta, dodatek
do Monitora Prawniczego 2004, nr 18, s. 1 i nast., wraz z bogat¹ literatur¹.

34 Zob. m.in. A. R e d e l b a c h, Konieczno�æ i kierunki zmian ustawy � Prawo o no-
tariacie, Rejent 2003, nr 3, s. 34 i nast.
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Analiz¹ potrzeb i diagnoz¹ mo¿liwo�ci oraz perspektywami wykony-
wania zawodu notariusza powinna zaj¹æ siê doktryna i literatura fachowa.
Zw³aszcza organy samorz¹du notarialnego winny wyraziæ swoje opinie
i stanowisko w tak wa¿nych sprawach o strategicznym charakterze
i znaczeniu dlawszystkich polskich notariuszy.Byæmo¿e nale¿a³oby prze-
prowadziæ ogóln¹ dyskusjê korporacyjn¹, a co najmniej podj¹æ ten temat
w ramach prac Centrum Naukowego Notariatu, które zamierza zinten-
syfikowaæ dzia³ania komisji ds. nowelizacji prawa o notariacie. Jest tu
tak¿e miejsce dla analiz i diagnoz teoretycznoprawnych. Mo¿e warto
rozwa¿yæ mo¿liwo�æ powierzenia opracowania koncepcji zmian w pra-
wie o notariacie przedstawicielom nauki, o�rodkom uniwersyteckim czy
te¿ wybranym grupom osób � specjalistom w tym zakresie, tak aby
wypracowaæ gotowe projekty, na bazie których mo¿liwe by³oby prowa-
dzenie dalszych prac legislacyjnych. Rozwi¹zañ jest wiele, warto siê nad
nimi zastanowiæ. Nie ucieknie siê bowiem od problemu wizji nowocze-
snego polskiego notariatu we wspó³czesnym obrocie prawnym i gospo-
darczym.
Jest to wa¿ny okres w ¿yciu korporacji notarialnej, oznacza poszu-

kiwanie w³asnej to¿samo�ci zawodowej i organizacyjnoprawnych form
wykonywania zawodu. Obecny status �wiadczy o ewolucji prawnej tego
zawodu, jego dynamicznym charakterze, a tak¿e o obronie tradycji, war-
to�ci i cech, jakie wyró¿niaj¹ zawód notariusza na tle innych zawodów
prawniczych.
Jedno wydaje siê pewne, ustawa o swobodzie dzia³alno�ci gospodar-

czej nie uregulowa³a w sposób przejrzysty statusu polskich notariuszy,
wprowadzi³a w grupie zawodów prawniczych ogromne zamieszanie,
wyeliminowa³a z krêgu terminologicznego pojêcie wolnego zawodu, choæ
w innych aktach prawnych z niego niezrezygnowa³a (np. k.s.h.). Pozo-
stawi³a wiele kwestii nierozstrzygniêtych lub od³o¿y³a je w czasie legi-
slacyjnym35. Powa¿nym jednak b³êdem ustawodawcy jest manipulacja
prawna szerokim ujêciem dzia³alno�ci gospodarczej, które doprowadzi³o
do powiêkszenia katalogu przedsiêbiorców miêdzy innymi o adwokatów,
radców prawnych i notariuszy (art. 8 ustawy wprowadzaj¹cej). Choæ

35 Zob. m.in. C. K o s i k o w s k i,Nowe regulacje prawne..., s. 8 i nast.,W.J. K a t n e r,
Podstawowe zagadnienia prawne..., s. 6 i nast.
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i w tym zakresie wyra¿ane s¹ ró¿ne opinie, w doktrynie prawa spotyka
siê m.in. przekonanie, ¿e dobrze siê sta³o, i¿ nast¹pi³o w³¹czenie do
dzia³alno�ci gospodarczej osóbwykonuj¹cychwolne zawody36.Moje zdanie
jest diametralnie odmienne, nie widzê bowiem przekonuj¹cych powodów,
dla których dodanie dzia³alno�ci zawodowej do definicji dzia³alno�ci
gospodarczej, zawartej w art. 2 ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospo-
darczej, mia³oby uzdrowiæ poprzedni¹ sytuacjê prawn¹ osób wykonuj¹-
cych wolny zawód, nie bêd¹cych przedsiêbiorcami, o których jest mowa
w art. 431 k.c. Pro�ciej jest po prostu uznaæ, ¿e ustawodawca nie wiedzia³
co zrobiæ z t¹ grup¹ zawodow¹, nie potrafi³ bowiem nie tylko zdefiniowaæ
pojêcia wolnego zawodu, ale kluczy³ legislacyjnie, szuka³ pó³�rodków
prawnych, raz wyodrêbniaj¹c te osoby z krêgu przedsiêbiorców, innym
razem traktuj¹c ich jako przedsiêbiorców37. Zdarza³o siê tak¿e, ¿e niektó-
rym z tych osób trudno by³o przyznaæ status wolnego zawodu lub
przedsiêbiorcy, dotyczy³o to tak¿e notariusza. Pojawi³o siê zjawisko
hybrydalnych wolnych zawodów czy te¿ wolnych zawodów postrzega-
nych tradycyjnie, a nie prawnie, za wolne zawody38.
Podobne wra¿enia braku konsekwencji ustawowej mo¿na odnie�æ

w stosunku do pojêcia przedsiêbiorcy, wokó³ którego naros³o u nas wiele
w¹tpliwo�ci oraz kontrowersji jurydycznych i praktycznych. Choæ warto
tak¿e odnotowaæ pozytywne opinie odnosz¹ce siê do terminu przedsiê-
biorcy zawartego w art. 4 ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej,
wobec jego definicji ujêtej w art. 431 k.c.39 Panuje jednak przekonanie,
¿e w ustawie o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej nie zrobiono ocze-
kiwanego kroku naprzód, którego celemmia³oby byæ usuniêcie wszelkich
rozbie¿no�ci, jakie naros³ywokó³ tego pojêciewpolskiej doktrynie, prawie
i orzecznictwie40. Nie ujednolicono tego pojêcia w skali ca³ego prawa, a co

36 Tak np. W. P o p i o ³ e k, Kodeks cywilny, komentarz, suplement, Warszawa 2003,
s. 16; E.M a z u r, Definicja nie tylko w rozumieniu ustawy, Rzeczpospolita z dnia 27
sierpnia 2004 r., nr 201 Pogl¹d ten wydaje siê podzielaæ tak¿e J. K a t n e r, Podstawowe
zagadnienia prawne..., s. 7.

37 Zob. szerzej, K.Wo j t c z a k, Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z za-
kresu materialnego prawa administracyjnego, Poznañ 1999, wraz z bogat¹ literatur¹.

38 Zob. szerzej J. J a c y s z y n, Wykonywanie wolnych zawodów..., s. 288 i nast.
39 Tak np. P. M a r q u a r d t, Notariusz..., s. 22.
40 Tak np. uwa¿a m.in. C. K o s i k o w s k i, Nowe regulacje prawne..., s. 8.
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gorsza, nie uzyskano pe³nej akceptacji doktryny na nowe terminy jury-
dyczne wi¹¿¹ce siê z definicj¹ przedsiêbiorcy, zawarte w ustawie o swo-
bodzie dzia³alno�ci gospodarczej41. Oznacza to, ¿e ustawa o swobodzie
dzia³alno�ci gospodarczej zamiast uporz¹dkowaæ to pojêcie w skali uni-
wersalnej, utrzyma³a jego niezbyt chlubn¹ przesz³o�æ prawn¹ i tradycje
ba³aganiarskie, w co zosta³ jeszcze wmontowany polski notariusz jako
osoba zaufania publicznego. Niedobrze to wró¿y powadze i godno�ci
zawodu notariusza, gwarantuj¹cego pewno�æ obrotu prawnego i gospo-
darczego, bêd¹cego przy tym swoistego rodzaju funkcjonariuszem pu-
blicznym, którego status wymaga troski ustawodawczej, a nie banalizacji
prawnej, nieprzemy�lanej konstrukcji, zrównuj¹cej jego pozycjê prawn¹
z przedsiêbiorc¹, wraz ze wszystkimi skutkami, jakie wi¹¿¹ siê z pro-
wadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹,w tym tak¿e zdolno�ci¹ upad³o�ciow¹.
Imimo¿ew�wietle ustawyoswobodziedzia³alno�ci gospodarczej notariusz
jest przedsiêbiorc¹, to jednak jest przedsiêbiorc¹ nietypowym, o specjal-
nych predyspozycjach i kwalifikacjach, dzia³aj¹cym jako osoba zaufania
publicznego, korzystaj¹c z ochrony przys³uguj¹cej funkcjonariuszom pu-
blicznym.Wszystko to sytuuje notariusza jako szczególnego przedsiêbior-
cê, którego pozycja, zadania i funkcje prawne wychodz¹ poza zakres
ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej, nadaj¹c mu specyficzny
charakter prawny i nietypow¹ rolê, jak¹ ma pe³niæ w krajowych i unijnych
stosunkach prawnych.

Jerzy Jacyszyn

41 Tak np. S. K o r o l u k, Pojêcie dzia³alno�ci gospodarczej..., s. 6 i nast.


