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Notariat we Francji

I. Struktura organizacyjna notariatu

We Francji jest 8042 notariuszy, w tym 1474 kobiet. Przeciêtna wieku
wynosi 50 lat. 5832 z nich wykonuje swój zawód w formie zrzeszonej
w 2518 spó³kach SCP (Cywilne Spó³ki Zawodowe), 2007 w spó³kach
jednoosobowych. Istnieje 4525 kancelarii notarialnych, do których nale¿y
dodaæ 1269 biur aneksowych, razem 5794 punkty przyjêæ klientów na
ca³ym terytorium Francji.
8042 notariuszy zatrudnia ponad 46000 urzêdnikówadministracyjnych

i pomocników notarialnych (clerc), �rednio przypada 8 osób na jedn¹
kancelariê.
Komisja Lokalizacyjna Biur Notarialnych, urzêduj¹ca przy Ministrze

Sprawiedliwo�ci, zajmuje siê rozmieszczaniem kancelarii, które otwiera
siê w zale¿no�ci od potrzeb ludno�ci. W ostatnich 6 latach powsta³o
prawie 200 nowych kancelarii1.
Struktura organizacyjna notariatu francuskiego jest trzystopniowa.
Istniej¹ Departamentalne Rady Notarialne w liczbie 97, Regionalne

Rady Notarialne w liczbie 33 i Najwy¿sza Rada Notarialna na szczeblu
centralnym.
1. Departamentalna Rada Notarialna skupia notariuszy departa-

mentu (w naszym odniesieniu województwa), reprezentowana jest przez

1 Dane z dnia 1 stycznia 2005 r.
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zarz¹d sk³adaj¹cy siê z od 15 do 30 osób. Jest organem dyscyplinarnym
dla wszystkich notariuszy danego terytorium, reguluje relacje pomiêdzy
notariuszami oraz pomiêdzy notariuszem i klientami, pozostaje w bliskim
zwi¹zku z prokuratur¹, podejmuje sankcje dyscyplinarne w przypadku
naruszenia przepisów zawodowych b¹d� s³u¿bowych, gwarantuje dys-
cyplinê zawodow¹, czuwa nad prawid³owym stosowaniem prawa.
Rozpatruje reklamacje pochodz¹ce od osób trzecich.
Izba paryska sk³ada siê z 27 notariuszy wybranych w zgromadzeniu

ogólnym na 4 lata. Kierowana jest przez prezesa wybieranego na 1 rok.
Skupia 498 notariuszy pracuj¹cych w 214 kancelariach, zatrudnia powy-
¿ej 4757 wspó³pracowników. W 2004 r. obroty notariuszy Izby paryskiej
wynios³y 795 milionów euro.
Ka¿da izba kontroluje dostêp do zawodu, daje rekomendacje przydat-

no�ci kandydata, dysponuje inspektorami zaprzysiê¿onymi przy s¹dzie
apelacyjnym, których zadaniem jest coroczna kontrola wszystkich kan-
celarii notarialnych, z których sporz¹dzaj¹ raport kierowany do Proku-
ratora Republiki. Izba wys³uchuje i analizuje reklamacje klientów, robi
analizy, prowadzi dobrowoln¹ (w odró¿nieniu od s¹dowej z urzêdu), pu-
bliczn¹ licytacjê nieruchomo�ci w ka¿dy wtorek.
Izba prowadzi notarialn¹ informacjê telefoniczn¹ codziennie w godzi-

nach 10-13.

2. Regionalna Rada Notarialna geograficznie odpowiada terytorium
s¹du apelacyjnego. Francja posiada 33 s¹dy apelacyjne, a zatem 33 rady
regionalne. Rada reprezentuje notariuszy przed w³adzami politycznymi
i s¹dowymi s¹du apelacyjnego, spe³nia wiele funkcji dotycz¹cych orga-
nizacji zawodu na szczeblu regionalnym, w szczególno�ci koordynuje
sprawy szkolenia notariuszy.

3. Najwy¿sza Rada Notarialna okre�la i prowadzi politykê zawo-
dow¹, reprezentuje notariuszy wobec w³adz pañstwowych. Jest jedynym
organem upowa¿nionym do zajêcia stanowiska w imieniu wszystkich
notariuszy, prowadzi politykê generaln¹, uczestniczy w ewolucji notariatu
poprzez swoich specjalistów przysiêg³ych, prowadzi inspekcjê ksiêgowo-
�ci i zarz¹dzania ka¿dej kancelarii notarialnej. Z litery prawaposiadaw³adzê
dyscyplinarn¹, wyci¹ga konsekwencje wobec notariuszy naruszaj¹cych
regu³y zawodowe b¹d� etyczne.
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Naczelna Rada Notarialna powo³a³a instytuty specjalistyczne, których
zadaniem jest:
1) czuwanie i organizowanie szkoleñ na wszystkich szczeblach no-

tariatu,
2) utrzymywanie dialogu z w³adzami pañstwowymi.

4. Instytuty i struktury specjalistyczne
1. Instytut Studiów Prawnych czuwa nad rozwojem i ewolucj¹ prawa

w interesie obywateli. Bada projekty i propozycje ustaw przedk³adanych
parlamentowi, sugeruje wraz z przedstawicielami odpowiedniego mini-
sterstwazmiany i poprawki, które uwa¿a zakonieczne.Uczestniczy w przy-
gotowaniu tekstu reguluj¹cego zakres kompetencji notariatu.
Oprócz Instytutu Studiów Prawnych utworzono trzy instytuty zajmu-

j¹ce siê dzia³alno�ci¹ specjalistyczn¹.
2. Notarialny Instytut Prawa Obrotu Gospodarczego ma za zadanie

rozszerzenie kompetencji notarialnych na dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z prawem
spó³ek i przedsiêbiorstw.
3. Notarialny Instytut Nieruchomo�ci przyczynia siê do skonsolido-

wania ekspertyz notarialnych w tej dziedzinie. Wprowadzi³ centralny
notarialny rejestr nieruchomo�ci, który umo¿liwia notariuszom i ich klien-
tom w³a�ciwe spojrzenie na rynek nieruchomo�ci.
4. Notarialny InstytutMaj¹tku Spadkowego uczestniczywdzia³alno�ci

i zarz¹dzaniu maj¹tkiem spadkowym.
5. Centrum Badañ, Informacji i Dokumentacji Notarialnej sk³ada siê

z ekipy prawników i konsultantów wyspecjalizowanych. Centrum s³u¿y
notariuszom, dostarcza im informacji i analiz pozwalaj¹cych na znalezienie
rozwi¹zañ najbardziej odpowiednich dla klientów.

II. Notariusz jako zawód zaufania publicznego

Notariusz jest funkcjonariuszem pañstwowym zobowi¹zanym do
zachowania tajemnicy,mianowanymprzezMinistra Sprawiedliwo�ci i po-
zostaj¹cym pod jego opiek¹. Wykonuje swoje obowi¹zki wed³ug statutu
wolnego zawodu. Reprezentuje interes pañstwa, nadaj¹c sporz¹dzanym
aktom charakter dokumentu oficjalnego z dat¹ pewn¹, z moc¹ dowodow¹
równoznaczn¹ z prawomocnym wyrokiem s¹dowym. Przyjête i sporz¹-
dzone akty notarialne s¹ przechowywane i udostêpniane przez okres 100
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lat. Notariusz wykonuje swoje us³ugi prawne na ca³ym terytorium pañ-
stwa francuskiego, ³¹cznie z departamentami zamorskimi.
Jest doradc¹ rodzinnym, interweniuj¹cym w wa¿nych momentach

¿ycia, jak np. �lub, zakup mieszkania, rozwód, utworzenie spó³ki, daro-
wizna, spadek itp.
Podkre�liæ nale¿y, ¿e postêpowanie spadkowe we Francji od pocz¹tku

do koñca prowadz¹ notariusze, oni te¿ pobieraj¹ i odprowadzaj¹ podatek
od spadku do urzêdu podatkowego.
Notariusz jest uwa¿any za specjalistê prawa rodzinnego i nierucho-

mo�ci, a przede wszystkim jako ogólny znawca prawa ma szerokie
spojrzenie na problemy prawne. Poprzez znajomo�æ swoich klientów,
których jest powiernikiem, czuwa nad prawn¹ równowag¹ maj¹tkow¹
w relacjach rodzinnych. Notariusz doradza i wyja�nia klientom procedurê
prawn¹, stosuje rozwi¹zania najw³a�ciwsze dla potrzeb ka¿dego. Zada-
niem jego jest uprzedzenie konfliktu i unikniêcie rozbie¿no�ci, znalezienie
odpowiedniego rozwi¹zania oraz pogodzenie interesów wszystkich stron
umowy.

III. Kszta³cenie notariuszy

Kandydaci do zawodu notariusza musz¹ zdaæ egzamin wstêpny (mog¹
ubiegaæ siê o przyjêcie tylko 3 razy) i posiadaæ:
1) obywatelstwo francuskie oraz spe³niaæ wymagane warunki etyczne

i moralne,
2) dyplom uprawniaj¹cy do wykonywania zawodu notariusza,
3) ukoñczony sta¿ notarialny.
Ad 1) Kandydat nie mo¿e byæ:
a) sprawc¹ czynów poci¹gaj¹cych za sob¹ wyrok karny za naruszenie

honoru, etyki i dobrych obyczajów,
b) sprawc¹ dzia³ania przestêpczego podobnej natury, powoduj¹cego

urzêdowe przeniesienie na emeryturê, ukaranie dyscyplinarne lub admi-
nistracyjne usuniêcie ze stanowiska, skre�lenie, odwo³anie, pozbawienie
wpisu lub zezwolenia na wykonywanie zawodu;
c) bankrutem b¹d� ukaranym innymi sankcjami na podstawie prze-

pisów ustawy dotycz¹cej prowadzenia dzia³alno�ci lub przedmiotem s¹-
dowej likwidacji dzia³alno�ci gospodarczej.
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Ad 2) Mo¿e to byæ dyplom magistra prawa (b¹d� inny uznany jako
ekwiwalentny do wykonywania tego zawodu) lub dyplom ukoñczenia
wy¿szych studiów notariatu.
Z tych wymogów mog¹ byæ zwolnione w pierwszej kolejno�ci osoby

posiadaj¹ce dyplom I Pomocnika Notariusza, posiadaj¹ce wymagany sta¿
pracy i pozytywnie zdany egzamin kwalifikacyjny. W drugiej kolejno�ci
osoby z niektórych zawodów prawnych, posiadaj¹ce wymagany sta¿
pracy, po odbyciu co najmniej rocznego sta¿u notarialnego i pozytywnie
zdanym egzaminie kwalifikacyjnym.
Ad 3) Po spe³nieniu wymaganych prawem wymogów kszta³cenie

notariusza trwa 7 lat po zdaniu matury.
Istniej¹ dwa podstawowe tory kszta³cenia docelowego:
a) uniwersytecki,
b) zawodowy.
W za³¹czeniu schemat (str. 6).

1. Tor uniwersytecki okre�lony dekretem N° 73-609 z dnia 5 lipca
1973 r. wielokrotnie by³modyfikowany;wed³ug niego aplikacja notarialna
trwa 3 lata po uzyskaniu dyplomu magistra prawa.
We Francji do kszta³cenia przysz³ych notariuszy uprawnionych jest

18 wydzia³ów prawa.
Oprócz tego istnieje Pañstwowy Instytut Kszta³cenia Notarialnego.
Na I roku studiów magister prawa kontynuuje studia na wydziale

prawa, aby uzyskaæ Dyplom Studiów Specjalistycznych (DESS) z prawa
notarialnego. Drugi i trzeci rok, to zawodowy sta¿ podyplomowy w kan-
celarii notarialnej. Odbywa siê u notariusza, ale mo¿e odbyæ siê równie¿,
do 6 miesiêcy maksimum, w innym gabinecie prawnym we Francji lub
za granic¹.Absolwenci sami szukaj¹ sobie pracodawcy za po�rednictwem
Izby Departamentalnej Notariuszy lub Parytetowej Komisji Pracy, która
wydaje miesiêczny biuletyn ofert i zapytañ o pracê we wszystkich kan-
celariach notarialnych ca³ej Francji.
Centrum Kszta³cenia Zawodowego Notariuszy informuje o mo¿liwo-

�ciach odbycia sta¿u w jednej z podleg³ych mu kancelarii. Tak¿e O�rodki
Szkolenia Zawodowego Notariuszy robi¹ wszystko, aby pomóc znale�æ
kancelarie mog¹ce zatrudniæ sta¿ystów podyplomowych.
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Kandydat (sta¿ysta) po ukoñczeniu I roku studiów na Uniwersytecie
i uzyskaniu dyplomu jest zapisany podwójnie: dalej na wydziale prawa,
maj¹cym prawo kszta³cenia notariuszy na podstawie konwencji podpi-
sanej z Pañstwowym Instytutem Kszta³cenia Notariuszy, w którym kon-
tynuuje studia, i jednocze�nie w Rejestrze Sta¿u w Centrum Kszta³cenia
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Zawodowego Notariuszy, któremu terytorialnie podlega kancelaria nota-
rialna, w której kandydat zosta³ zatrudniony jako notariusz sta¿ysta.
Posiada on status pracownika zatrudnionego na pe³nym etacie i tak

jestwynagradzany, podlega ubezpieczeniu pracowniczemu, nale¿ydoKasy
Emerytalnej Pomocników Notariuszy (Clercs), jest zobowi¹zany do za-
chowania tajemnicy zawodowej. Szkolenie sta¿ysty trwa 4 semestry,
z których ka¿dy koñczy siê zaliczeniami i egzaminami.
Kandydaci (sta¿y�ci) aktywnie uczestnicz¹ w zajêciach organizowa-

nych wspólnie przez uniwersytet i Pañstwowe Centrum Szkolenia No-
tariuszy w formie æwiczeñ i seminariów. Na koniec broni¹ przygotowan¹
pracê i uzyskuj¹DyplomUkoñczeniaWy¿szychStudiówNotariatu (DSN).
Jest to dyplom wspólny, uniwersytecki i zawodowy, który daje im

prawo wykonywania zawodu notariusza.

2. Tor zawodowy trwa 3 lata, wymaga od kandydatów posiadaj¹cych
ju¿ dyplom magistra jednego roku studiów, zakoñczonych egzaminem
koñcowym i dwóch lat praktyki zawodowej.
Kandydat jest zarejestrowany w O�rodku Kszta³cenia Zawodowego

Notariuszy, któremu podlega kancelaria, gdzie jest zatrudniony jako no-
tariusz-sta¿ysta. Posiada status pracownika zatrudnionego na pe³nym eta-
cie, nale¿y doKasyUbezpieczeñNotariuszy.Uczestniczyw6 seminariach
w O�rodku i jest na bie¿¹co oceniany z posiadanych wiadomo�ci. Pisze
raport ze sta¿u i broni go przed komisj¹ egzaminacyjn¹.
W przypadku niezaliczenia, sta¿ mo¿e byæ przed³u¿ony dodatkowo

o rok lub dwa b¹d� zobowi¹zuje siê sta¿ystê do napisania i obrony nowego
raportu ze sta¿u i obrony przed komisj¹ egzaminacyjn¹.
Po obronie O�rodek wydaje mu za�wiadczenie ukoñczenia sta¿u wraz

z dyplomem uprawniaj¹cym do wykonywania zawodu notariusza.
Absolwenci musz¹ odbyæ dwuletni¹ praktykê zawodow¹.

3. Trzecia droga do zawodu notariusza zarezerwowana jest dla osób
legitymuj¹cych siê do�wiadczeniem w zawodzie prawnym. Umo¿liwia
ona dostêp do zawodu notariusza, ale w ograniczonej ilo�ci.
Rekrutacja odbywa siê na podstawie artyku³u 4 dekretu z dnia 5 lipca

1973 r. dla kandydatów z tytu³em magistra, z wieloletnim sta¿em pracy
na stanowiskach:
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1) sêdziów i prokuratorówNaczelnego S¹duAdministracyjnego i Ape-
lacyjnego, S¹du Obrachunkowego itp.,
2) profesorów prawa,
3) wyk³adowców i starszych asystentów,
4) adwokatów, komorników s¹dowych itp.
Kandydaci musz¹ spe³niæ dwa wymagane dekretem warunki:
1. Odbyæ sta¿ zawodowy w kancelarii notarialnej, którego czas jest

okre�lony przezMinistra Sprawiedliwo�ci, ale niemo¿e byæ krótszy ani¿eli
rok.
2. Zdaæ egzamin z przygotowania zawodowego, organizowany przez

O�rodek Kszta³cenia Zawodowego Notariuszy (jedna sesja w roku),
okre�lony przez Ministra Sprawiedliwo�ci po konsultacji z Biurem Kra-
jowej Rady Notarialnej.

III. Dziedziny dzia³alno�ci notariuszy

1. Nieruchomo�ci, sprzeda¿, umowy wynajêcia: 50,1%.
2. Akty rodzinne, spadki: 23,3%.
3. Akty zwi¹zane z kredytem: 13,2%.
4. Negocjacje i licytacje nieruchomo�ci: 4,2%.
5. Prawo spó³ek, doradztwo i ekspertyzy: 9,2%.
Ogó³em rocznie notariusze francuscy obs³uguj¹ ponad 20 milionów

osób, przerabiaj¹c kapita³ 305 miliardów euro, sporz¹dzaj¹ ponad 4,2
miliony aktów, osi¹gaj¹c obrót 4,8 miliarda euro.

IV. Wynagrodzenie notariuszy

Jak ju¿ wspomniano, notariusz jest funkcjonariuszem publicznym
mianowanym przez Ministra Sprawiedliwo�ci, pozostaj¹cym pod jego
opiek¹, jest delegatem w³adzy publicznej, wykonuj¹cym sw¹ funkcjê we-
d³ug statutu wolnego zawodu.
Na koszty notarialne sk³adaj¹ siê:
1) taksy i op³aty (podatki) na rzecz Skarbu Pañstwa,
2) wp³aty zaliczkowe na op³aty bie¿¹ce,
3) wynagrodzenia,
Stawki notarialne s¹ ustalone w oparciu o dekret z dnia 8marca 1978 r.

i zapewniaj¹ równo�æ klientów wobec publicznych us³ug notarialnych.
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Na wynagrodzenie notariusza sk³adaj¹ siê:
1) dochody z op³at notarialnych, sta³ych dla aktów tej samej natury

na ca³ym terytorium pañstwa,
2) dochody z op³at proporcjonalnych, które s¹ ustalone wed³ug de-

gresywnego wska�nika procentowego w stosunku do kapita³u b¹d� war-
to�ci wymienionej w akcie, np. umowie sprzeda¿y, po¿yczce hipotecznej,
darowi�nie, postêpowaniu spadkowym, umowie ma³¿eñskiej itp.
3) honoraria.
Dla pozosta³ych aktów, �wiadczeñ, us³ug i konsultacji dekret przewi-

duje wynagrodzenie wed³ug uznania ustalonego pomiêdzy notariuszem
i klientem, np. umowy wynajêcia lokali handlowych, umowy spó³ek,
konsultacje prawne, itp.
Zarówno sta³e op³aty notarialne, jak i proporcjonalne oraz honoraria

podlegaj¹ podatkowi WAT, którego stawka wynosi 19,60%.
Notariusz jest zobowi¹zany przed podpisaniem aktu do pobrania od

klienta sumy wyznaczonej szacunkowo, uwzglêdniaj¹cej op³aty taks sta-
³ych, zaliczki na koszty zwi¹zane z aktem (op³aty na rzecz SkarbuPañstwa,
hipoteki itp.) i honorarium oraz kwotê bêd¹c¹ przedmiotem aktu, np.
kupna-sprzeda¿y.
Tylko notariusz wystawia czek opiewaj¹cy na kwotê, za jak¹ sprzedaje

siê nieruchomo�æ bêd¹c¹ przedmiotem aktu i wrêcza sprzedaj¹cemu.
Po op³aceniu wszystkich �wiadczeñ zwi¹zanych z aktem, zobowi¹-

zany jest w okresie od 1 do 3 miesiêcy z urzêdu przes³aæ dok³adne roz-
liczenie wraz z czekiem na kwotê, jaka pozosta³a do zwrotu. Kupuj¹cy
nie przekazuje kwoty bêd¹cej przedmiotem sprzeda¿y sprzedaj¹cemu,
tylko notariuszowi.
Ksiêgowo�æ i rachunkowo�æ notariuszy podlega �cis³ym regu³om

prawnym, które zapewniaj¹ bezpieczeñstwo zdeponowanym przez klien-
tów kwotom pieniê¿nym.
Wszystkie kancelarie notarialne maj¹ konto w specjalnej Pañstwowej

Kasie Depozytowej (Caisse des Dépôts et des Consignations).

V. Odpowiedzialno�æ gwarancyjna wobec klientów

W celu ochrony klientów notariusze wyposa¿eni s¹ w mechanizmy
ubezpieczenia i odpowiedzialno�ci kolektywnej przez Regionaln¹ Kasê
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Gwarancyjn¹, dzia³aj¹c¹ w ka¿dym regionie, do której wszyscy p³ac¹
sk³adki.
W przypadku b³êdu, przeoczenia b¹d� czynów naruszaj¹cych prawo,

pope³nionych przez notariusza, np. zaginiêcia lub zniszczenia akt, nieza-
le¿nie od ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej, któr¹ winien po-
siadaæ ka¿dy notariusz, istnieje druga struktura, jak¹ jest Centralna
Kasa Gwarancyjna, która zabezpiecza ewentualne szkody poniesione
przez klientów.
Na szczeblu pañstwowym istnieje Centralna Kasa Gwarancyjna.
Notariat jest jedynym zawodem, którego cz³onkowie s¹ solidarnie

odpowiedzialni za ca³o�æ praw swoich klientów.
Instancje zawodowe, wojewódzkie, regionalne i ogólnonarodowe sku-

piaj¹ notariuszy, którzy uczestnicz¹ kilka razy w roku w walnych zgro-
madzeniach, wybieraj¹ swoich przedstawicieli, zabezpieczaj¹ jedno�æ
i solidarno�æ zawodow¹. Zadaniem ich jest czuwanie nad �cis³ym prze-
strzeganiem etyki zawodowej, gwarantuj¹cej zaufanie klientów korzysta-
j¹cych z us³ug prawnych notariuszy.
Ka¿dego roku odbywa siê ogólnokrajowy Kongres notariuszy fran-

cuskich, który gromadzi znaczn¹ ich liczbê, a tak¿e prawników wspó³-
pracuj¹cych z notariatem i notariuszy zagranicznych. W 2004 r. odby³
siê 100., jubileuszowy Kongres notariuszy francuskich z udzia³em dele-
gacji wielu krajów Europy, miêdzy innymi i Polski.
Refleksje, wnioski oraz propozycje z jego obrad kierowane s¹ do

w³adzy publicznej i maj¹ bardzo du¿y wp³yw na ewolucjê i rozwój prawa.
Notariat jest to oryginalna forma zarz¹dzania, przekazania us³ug pu-

blicznych �wiadczonych przez wolny zawód. Obecny jest na ca³ym
kontynencie europejskim, w Ameryce ³aciñskiej i Afryce frankofoñskiej.
IstniejeEuropejskiZwi¹zekNotariuszy£aciñskich, skupiaj¹cy15krajów,

który liczy oko³o 33 000 notariuszy.
Zauwa¿a siê rozwój instytucji notarialnych w niektórych krajach

anglosaksoñskich, jak Malta i Afryka Po³udniowa. Tak¿e w krajach za
oceanem, w Stanach Zjednoczonych dyskutuje siê i rozwa¿a utworzenie
nowego typu zawodu prawnego celemwyj�cia naprzeciw krzy¿uj¹cym siê
sporom.
Etyka notarialna ma swoje korzenie w warto�ciach humanizmu, w po-

szukiwaniu sprawiedliwo�ci i ochronie najs³abszych. Notariusz doradza
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i wyja�nia klientom procedurê prawn¹, stosuje rozwi¹zania najw³a�ciwsze
dla potrzeb ka¿dego.
Francuski notariusz nie przystêpuje do sporz¹dzania aktu zanim nie

otrzyma od wszystkich instytucji, których akt mo¿e dotyczyæ, zapew-
nieñ, za�wiadczeñ i potwierdzeñ wykluczaj¹cych przeszkody wszelkiej
natury w jego podpisaniu.
Jako prawnik mediacyjny i ugodowy jest tak¿e stró¿em harmonii

spo³ecznej, zapewniaj¹cymbezpieczeñstwoprawne. Z tego powodu cieszy
siê autorytetem, szacunkiem i pe³nym zaufaniem klientów.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e francuski notariat posiada ponad

100-letni¹ tradycjê i do�wiadczenie, jest bardzo dobrze zorganizowany,
a zakres jego dzia³ania jest bez porównania szerszy ni¿wRzeczypospolitej.
Nie ma ograniczonego dostêpu do zawodu, wszyscy maj¹ jednakowe

szanse, mimo ¿e notariat jest hierarchicznie kierowany, tworzy siê nowe
kancelarie w zale¿no�ci od potrzeb ludno�ci. W konkurencji na rynku
pracy zwyciê¿aj¹ wiedza i zdolno�ci.


