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Aleksander Oleszko

Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynnoœci
notarialnej

Zgodnie z art. 5 § 1 pr. o not., za dokonanie czynnoœci notarialnych
notariuszowi przys³uguje wynagrodzenie okreœlone na podstawie umowy
zawartej ze stronami czynnoœci. Jego wysokoœæ determinowana jest
maksymalnymi stawkami taksy notarialnej dla danej czynnoœci1 oraz
maksymalnymi kwotami, o które mo¿e byæ zwiêkszane wynagrodzenie
za dokonanie czynnoœci notarialnych poza kancelari¹, maj¹c na wzglêdzie
okolicznoœci bli¿ej sprecyzowane w § 3 tego artyku³u.

Zwolnienie w ca³oœci lub w czêœci od ponoszenia op³aty reguluje przepis
art. 6 pr. o not.

Trzeba przypomnieæ, ¿e obecne brzmienie omawianego przepisu jest
wynikiem wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego (TK) z dnia 10 grudnia
2003 r.2, który uzna³ treœæ art. 5 pr. o not. w poprzednim brzmieniu za
niezgodn¹ z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Na gruncie powy¿szych regulacji nale¿y w pierwszym rzêdzie roz-
wa¿yæ charakter wynagrodzenia notariusza. Chodzi mianowicie o to, czy
podstaw¹ wynagrodzenia powinna byæ wy³¹cznie umowa zawarta miê-
dzy notariuszem a stronami czynnoœci (art. 5 § 1 pr. o not.), z tym
zastrze¿eniem, ¿e z racji sprawowanej funkcji notariusz jest tak¿e insty-

1 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.

2 K 49/01, sentencja wyroku zosta³a og³oszona dnia 18 grudnia 2003 r., Dz.U. Nr 217,
poz. 2142; wyrok z uzasadnieniem ZU OTK 2003, nr 9a, poz. 101.
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tucj¹ us³ugow¹, i to w tym znaczeniu, i¿ podstaw¹ dokonywania czyn-
noœci notarialnej jest stosunek zobowi¹zaniowy notariusz – strona, po-
dobny do umowy o œwiadczenie us³ug3.

Drugi kierunek, prezentowany zw³aszcza w przytoczonym wyroku
TK, „wi¹¿e” wynagrodzenie notariusza nie tyle z zawart¹ umow¹ (art.
5 § 1 pr. o not.), co z ustrojowoprawn¹ sytuacj¹ notariusza, powi¹zan¹
i ustawowo gwarantowan¹ ochronn¹ funkcj¹ uczestników obrotu, która
zapewniæ ma wiêksz¹ dostêpnoœæ do czynnoœci notarialnych oraz prze-
ciwdzia³aæ zjawisku powstania tzw. zaporowych kosztów notarialnych
przez odpowiednie ustanowienie maksymalnej stawki notarialnej (por. § 3
art. 5 pr. o not.). Wreszcie mo¿na wyodrêbniæ trzeci kierunek, który
wynagrodzenie notariusza wi¹¿e bezpoœrednio ze sprawowanym urzêdem
i dokonywanymi przez niego czynnoœciami notarialnymi jako czynnoœcia-
mi urzêdowymi. Wed³ug B. Zdziennickiego, notariusz bêd¹cy szczegól-
nym rodzajem funkcjonariusza publicznego, powi¹zanym organizacyjnie
z wymiarem sprawiedliwoœci, za dokonane czynnoœci urzêdowe powi-
nien jako funkcjonariusz publiczny otrzymaæ wynagrodzenie oparte na
ustalonych normatywnie op³atach sta³ych4.

Zdecydowanie nale¿y odrzuciæ sprowadzenie notariusza do pe³ni¹cego
„rolê organu obs³ugi prawnej” czy te¿ „instytucji us³ugowej wobec
obywateli”. Nie znajduje te¿ ¿adnego uzasadnienia w prawie o notariacie
stanowisko, ¿e u podstaw dokonywanej czynnoœci notarialnej le¿y „sto-
sunek notariusz – strona o charakterze stosunku zobowi¹zaniowego po-
dobnego do umowy o œwiadczenie us³ug”5. Nie mo¿na równie¿ podzieliæ
pogl¹du S¹du Najwy¿szego, przyjmuj¹cego, ¿e „notariusz jest uprawnio-
ny do udzia³u w przetargu, gdy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn.: Dz.U.

3 Tak zw³aszcza wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 1998 r. I ACa
697/98, OSA 1999, nr 10, poz. 46; na œwiadczenie us³ugi sporz¹dzenia czynnoœci nota-
rialnej wskazuje równie¿ wyrok NSA z dnia 4 grudnia 1997 r. I SA/Sz 2018/96, Mon. Pod.
1998, nr 11, s. 351; zob. tak¿e krytyczne glosy do tego wyroku W. Morawskiego, POP
1999, nr 5, s. 487 oraz B. Brzeziñskiego, OSP 2000, nr 1, poz. 14.

4 Zdanie odrêbne sêdziego TK Bohdana Zdziennickiego do uzasadnienia wyroku TK
z dnia 10 grudnia 2003 r. K 49/01, ZU OTK 2003, nr 9a, poz. 101).

5 Tak zw³aszcza cyt. ju¿ wyrok SA w Warszawie z dnia 17 grudnia 1998 r.
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z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.)6 –  powierzenie dokonania czynnoœci
notarialnych powinno nast¹piæ w trybie zamówienia publicznego”7.

S¹d Apelacyjny w Warszawie we wspomnianym wyroku, analizuj¹c
stosunek notariusz – strona dokonywanej przez niego czynnoœci, przyj-
muje, ¿e stosunek ten ma charakter stosunku zobowi¹zaniowego, podob-
nego do umowy o œwiadczenie us³ug. Podstaw¹ jego, wed³ug tego s¹du,
jest art. 91 pr. o not., a „zobowi¹zanie staje siê aktualne dopiero gdy strona
przysz³ej umowy zwróci siê o jej sporz¹dzenie, przy czym stronie przy-
s³uguje „prawo swobodnego wyboru notariusza” (z uzasadnienia cyt.
wyroku)8. Uzasadnieniem dla tej tezy jest  „tak¿e umowny sposób usta-
lenia jego wynagrodzenia” (z uzasadnienia wyroku).

Otó¿, stosownie do treœci przepisu art. 91 pr. o not., notariusz spo-
rz¹dza akt notarialny, je¿eli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola
stron. Jest oczywiste, ¿e przepis ten stanowi tylko tyle, ¿e obowi¹zkiem
notariusza jest sporz¹dziæ akt notarialny nie tylko wtedy, gdy nakaz ten
wynika z przepisu prawa (wymaga tego przepis prawa), ale równie¿
wówczas, gdy jest ¿yczeniem stron ¿¹danej czynnoœci notarialnej. W grun-
cie rzeczy w sformu³owaniu tego przepisu chodzi o wolê podmiotu do-
konuj¹cego okreœlonej czynnoœci prawnej w formie aktu notarialnego.
Innymi s³owy, sporz¹dzenie aktu notarialnego, „je¿eli taka jest wola stron”,
stanowi odes³anie do przepisu art. 76 k.c. co do mo¿liwoœci zawarcia
przez strony pactum de forma, ale obejmuje tak¿e mo¿liwoœæ sporz¹dze-
nia aktu notarialnego wówczas, gdy strony bez ¿adnej wczeœniej zawartej
umowy co do wyboru formy dla wybranej przez siebie czynnoœci praw-
nej, w czasie odbywania z notariuszem konferencji dochodz¹ do zgod-
nego wniosku sporz¹dzenia ¿¹danej czynnoœci prawnej w formie aktu
notarialnego. Gdzie¿ tu jest zatem jakiekolwiek uzasadnienie dla kreowania
jakiegoœ stosunku zobowi¹zaniowego notariusz – strona, podobnego do

6 Obecnie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ publicznych, Dz.U.
Nr 96, poz. 959 ze zm.

7 Wyrok SN z dnia 26 lutego 2004 r., OSNP 2004, nr 23, poz. 411.
8 Pogl¹d ten pozostaje w oczywistej sprzecznoœci z tez¹ cyt. wy¿ej wyroku SN z dnia

26 lutego 2004 r., wed³ug którego stosownie do cyt. ustawy o zamówieniach publicznych
zamawiaj¹cy obowi¹zany jest stosowaæ wskazan¹ ustawê przy udzielaniu zamówieñ, wobec
czego wybór notariusza w zamiarze dokonania czynnoœci notarialnej z udzia³em zamawia-
j¹cego jako strony umowy nastêpuje w trybie zamówienia publicznego, „a nie swobodnego
wyboru”.
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umowy o œwiadczenie us³ug? Niedokonanie przez notariusza wymaganej
(¿¹danej) czynnoœci notarialnej b¹dŸ wadliwe jej sporz¹dzenie podlega
ocenie w ramach treœci art. 49 pr. o not. Stanowi podstawê do uznania
takiego zachowania za czyn niedozwolony w rozumieniu art. 415 k.c.9

Godzi siê w tym miejscu podnieœæ, ¿e zupe³nie inna jest podstawa
sporz¹dzenia czynnoœci notarialnej; jest ni¹ mianowicie instytucja przymu-
su notarialnego, tkwi¹ca immanentnie w ustroju notariatu jako instytucji
prawa publicznego realizuj¹cego funkcje publiczne pañstwa w ramach
ustawowo przyznanych kompetencji wykonywanych (œwiadczonych)
w postaci prywatnie zorganizowanej kancelarii notarialnej. Œwiadczenie to
nie jest ¿adnym œwiadczeniem podobnym do umowy o œwiadczenie us³ug,
tylko œwiadczeniem polegaj¹cym na obowi¹zku dokonywania czynnoœci
notarialnych o charakterze urzêdowym, a nie prywatnoprawnym. Czym
innym jest natomiast nale¿ne notariuszowi wynagrodzenie, okreœlone na
podstawie umowy przy uwzglêdnieniu taksy notarialnej.

PrzejdŸmy obecnie do poddania próbie ceny charakteru wynagrodze-
nia notariusza. Równie¿ w tej czêœci rozwa¿añ o konstrukcji wynagro-
dzenia w du¿ej mierze decyduje opowiedzenie siê za okreœlon¹ sytuacj¹
prawnoustrojow¹ notariusza. Œwiadczyæ to mo¿e o tym, ¿e wbrew li-
teralnej wyk³adni art. 5 § 1 pr. o not. podstaw¹ wynagrodzenia jest nie
tylko umowa zawarta miêdzy notariuszem a stronami czynnoœci. Trzeba
tak¿e rozwa¿yæ, czy zadawalaj¹ce jest obecne brzmienie przepisu art. 5
pr. o not., mimo jego zmiany dokonanej na skutek cytowanego wyroku
TK z dnia 10 grudnia 2003 r.

Rozwa¿enie przedstawionego problemu wymaga w pierwszym rzê-
dzie odniesienia siê do cytowanego ju¿ wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia
26 lutego 2004 r.10 Przypomnijmy w skrócie stan faktyczny sprawy.
Krajowa Rada Notarialna na podstawie art. 40 § 1 pkt 7 pr. o not. podjê³a
uchwa³ê w sprawie zakazu uczestniczenia przez notariuszy w przetargach
lub konkursach na sporz¹dzenie czynnoœci notarialnych, w której stwier-

9 Por. A. O l e s z k o, Odpowiedzialnoœæ notariusza za szkodê powsta³¹ w zwi¹zku
z b³êdn¹ wyk³adni¹ prawa (uwagi na tle wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 7 listopada
1997 r., II CKN 420/97), Rejent 1998, nr 7-8, s. 27 i nast.; t e n ¿ e, Starannoœæ notariusza
jako przes³anka odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przy wykonywaniu czynnoœci
notarialnej, Rejent 1999, nr 11, s. 115 i nast.

10 III SZ 4/03, OSNP 2004, nr 23, poz. 411.
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dzi³a, ¿e „uczestniczenie przez notariusza w przetargu lub konkursie na
sporz¹dzenie czynnoœci notarialnej stanowi naruszenie zasad etyki zawo-
dowej notariusza, gdy¿ poddaje w w¹tpliwoœæ jego bezstronnoœæ jako
osoby zaufania publicznego oraz uchybia powadze i godnoœci zawodu
notariusza. Za udzia³ w powy¿szym przetargu lub konkursie notariusz
ponosi odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹ na zasadach okreœlonych w prawie
o notariacie”.

Odnosz¹c siê do zaskar¿onej uchwa³y Krajowej Rady Notarialnej, S¹d
Najwy¿szy podnosi³, ¿e w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych czynnoœci notarialne nale¿y traktowaæ jako
us³ugi prawnicze (art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 4 cyt.
ustawy), które co do zasady podlegaj¹ przepisom tej ustawy, o ile
œwiadczone s¹ na rzecz zamawiaj¹cego, czyli podmiotu obowi¹zanego
stosowaæ tê ustawê przy udzielaniu zamówieñ (art. 2 ust. 1 pkt 5 w zw.
z art. 4 i art. 2 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy), je¿eli ich wartoœæ w przypadku
danego zamówienia publicznego przekracza wyra¿on¹ w z³otych kwotê
6.000 euro (art. 6 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 2 ust. 2 tej ustawy).

Powy¿sza ocena prawna, zdaniem S¹du Najwy¿szego, zachowuje nadal
sw¹ aktualnoœæ tak¿e pod rz¹dem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówieñ publicznych, która wesz³a w ¿ycie z dniem 2 marca
2004 r. Równie¿ ta ustawa nie przewiduje wy³¹czenia us³ug prawniczych,
w tym tak¿e czynnoœci notarialnych, z zakresu jej stosowania. Co do
zamówieñ publicznych na us³ugi prawnicze (w tym tak¿e czynnoœci
notarialne) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 7 nowej ustawy, zamawiaj¹cy
mo¿e nie stosowaæ przepisów ustawy dotycz¹cych og³oszeñ informa-
cyjnych, terminów, wadium, zakresu ustalania kryteriów ocen ofert na
podstawie w³aœciwoœci wykonawcy oraz innych ni¿ wartoœæ zamówienia
przes³anek wyboru trybu negocjacji z og³oszeniem, negocjacji bez og³o-
szenia, zapytania o cenê, [...] równie¿ przes³anek wyboru trybu zamó-
wienia z wolnej rêki oraz obowi¹zku zatwierdzenia w tych przypadkach
tylko przez Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych”.

S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu omawianego wyroku stwierdza nadto,
¿e „[p]rawo o notariacie okreœla zasady œwiadczenia us³ug w zakresie
dokonywania czynnoœci notarialnych oraz obowi¹zki notariuszy” (art. 1-
9 oraz art. 17-25 pr o not.). Wed³ug S¹du Najwy¿szego oznacza to, ¿e:



10

Aleksander Oleszko

1) notariusz przy sporz¹dzaniu swych czynnoœci jest zwi¹zany obo-
wi¹zuj¹cym prawem, a wiêc równie¿ ustaw¹ o zamówieniach publicz-
nych, która okreœla zasady i tryb udzielania zamówieñ publicznych tak¿e
w zakresie œwiadczenia us³ug prawniczych, w tym zamówieñ na doko-
nanie czynnoœci notarialnych;

2) w ustawie o zamówieniach publicznych ustawodawca nie tylko
okreœla tryb lub tryby udzielania zamówieñ publicznych, lecz tak¿e prze-
s¹dza o tym, czy i w jakim zakresie o wyborze stosownego trybu udzielania
zamówienia publicznego decydowaæ mog¹ okreœlone w samej ustawie
(apriori) okolicznoœci, czy te¿ i w jakim zakresie jego wybór zale¿ny jest
od woli zamawiaj¹cego;

3) w konsekwencji nale¿y stan¹æ na stanowisku, ¿e skoro powierzenie
przez zamawiaj¹cego dokonania czynnoœci notarialnych powinno nast¹piæ
w trybie zamówienia publicznego, wówczas notariusz, z jednej strony,
jest uprawniony do udzia³u w tego typu przetargu, a z drugiej, w ¿adnym
wypadku nie powinien przyjmowaæ zamówienia na dokonanie czynnoœci
notarialnych, które by³yby udzielane w trybie niezgodnym z obowi¹zu-
j¹cymi wymaganiami ustawy o zamówieniach publicznych, bowiem by³oby
to równoznaczne nie tylko z naruszeniem obowi¹zuj¹cego praw, lecz
tak¿e stanowi³oby przejaw sprzeniewierzenia siê z³o¿onemu przezeñ œlu-
bowaniu (art. 17 w zw. z art. 15 § 1 pr. o not.),

4) udzia³ notariusza w organizowanych, zgodnie z wymaganiami usta-
wy – Prawo zamówieñ publicznych, przetargach na dokonanie czynnoœci
notarialnych w ¿adnym razie nie stanowi zagro¿enia ani dla mo¿liwoœci
uzyskania godziwego wynagrodzenia za œwiadczone us³ugi, ani nie zwalnia
go z obowi¹zku przestrzegania prawa i zachowania bezstronnoœci w za-
kresie dokonywanych czynnoœci. W szczególnoœci obowi¹zuj¹ce w tym
postêpowaniu zasady pisemnoœci oraz jawnoœci, obiektywnie rzecz bio-
r¹c, sprzyjaj¹ notariuszom, którzy uczestnicz¹ w tym postêpowaniu (tak¿e
w przetargach), zarówno w skutecznej realizacji ich prawa do godziwego
wynagrodzenia za œwiadczone us³ugi, jak i w zapewnieniu w pe³ni bez-
stronnego i fachowego sprawowania powierzonych im obowi¹zków;

5) zaskar¿enie przez Ministra Sprawiedliwoœci powy¿szej uchwa³y
Krajowej Rady Notarialnej, podjêtej na podstawie art. 40 § 1 pkt 7 pr.
o not., stanowi podstawê do uznania, ¿e KRN wkroczy³a poza przyznan¹
jej tym przepisem kompetencjê. Bez wyraŸnego upowa¿nienia ustawo-
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wego dokona³a wi¹¿¹cej dla korporacji zawodowej notariuszy wyk³adni
przepisów dwóch ustaw: Prawo o notariacie i Prawo zamówieñ publicz-
nych;

6) je¿eli wed³ug Krajowej Rady Notarialnej istnieje uzasadniona potrze-
ba wprowadzenia zmiany zmierzaj¹cej do tego, by notariusze zostali wy-
³¹czeni z mo¿liwoœci i obowi¹zku uczestniczenia w przetargach na za-
mówienia publiczne, to w tym celu, zgodnie z art. 40 § 1 pkt 2 lit. a
i b pr. o not., KRN powinna zmierzaæ do nowelizacji dotycz¹cej tzw.
maksymalnych stawek taksy notarialnej i zast¹pienia ich stawkami sztyw-
nymi, co m.in. wyeliminowa³oby potrzebê stosowania w tym zakresie
przepisów ustawy – Prawo zamówieñ publicznych do realizacji us³ug
notarialnych. Mo¿na równie¿ przewidzieæ nowelizacjê prawa o notariacie
i wprowadziæ wprost zakaz uczestniczenia notariuszy w przetargach na
zamówienia publiczne.

Pewnym nawi¹zaniem do przedstawionego kierunku rozumowania jest
wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 7 kwietnia 2004 r.11, wed³ug którego
§ 26 pkt 2 uchwa³y nr 19/97 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia
1997 r. – Kodeks Etyki Zawodowej Notariuszy (dalej: Kodeks Etyki),
nakazuj¹cy notariuszom traktowanie maksymalnych stawek taksy nota-
rialnej tak jak cen sztywnych (art. 537 § 1 k.c.), jest sprzeczny z art.
5 pr. o not. oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.). Wed³ug
tego przepisu, nieuczciwa konkurencja przejawia siê w szczególnoœci
w „przyci¹ganiu klientów poprzez zaproponowanie ni¿szego wynagro-
dzenia, co jest szczególnie ra¿¹cym przypadkiem nieuczciwej konkuren-
cji”. Godzi siê od razu zaznaczyæ, ¿e dotychczasowy kierunek w kolejnym
wyroku S¹d Najwy¿szy wyraŸnie jednoznacznie rozszerza i odnosi œwiad-
czenie us³ug notarialnych w postaci dokonywania czynnoœci notarialnych
wprost do konsumentów, którzy za sporz¹dzon¹ czynnoœæ p³ac¹ okreœlon¹
(umówion¹) cenê (sic!). Innymi s³owy, strony czynnoœci notarialnej12 (np.
umowy sprzeda¿y nieruchomoœci) wobec notariusza s¹ konsumentami13.

11 III SK 28/04, OSNP 2005, nr 3, poz. 47.
12 Zob. A. K u c h a r s k i, Pojêcie „strony” w Prawie o notariacie, Nowy Przegl¹d

Notarialny 2005, nr 4, s. 7-22.
13 Por. zw³aszcza art. 221 k.c. Na tle tej regulacji powszechnie przyjmuje siê, ¿e

wprowadzone do Kodeksu cywilnego definicje przedsiêbiorcy oraz konsumenta wynikaj¹
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S¹d Najwy¿szy, dokonuj¹c porównania sprzecznego z prawem § 26
pkt 2 Kodeksu Etyki z art. 5 pr. o not., wyprowadza niebudz¹cy w¹t-
pliwoœci wniosek, „¿e cena za dokonanie czynnoœci notarialnej podlegaæ
mo¿e negocjacjom miêdzy klientem i notariuszem, przy czym notariusz
mo¿e pobraæ za dokonanie okreœlonej czynnoœci notarialnej cenê ni¿sz¹
ni¿ cena wynikaj¹ca ze stawki taksy notarialnej za dan¹ czynnoœæ, na-
tomiast nie mo¿e pobraæ ceny wy¿szej, ani¿eli cena ustalona w tej stawce
notarialnej (cena maksymalna). S¹d Najwy¿szy, powo³uj¹c siê na inne
uregulowania Kodeksu Etyki, statuuj¹ce, i¿ us³ugi notarialne œwiadczone
s¹ w „warunkach prawnych wolnego rynku” stwierdza, i¿ cena jest
jednym z podstawowych czynników kszta³tuj¹cych prawid³owe funkcjo-
nowanie wolnego rynku. Kwestionowan¹ uchwa³ê KRN S¹d Najwy¿szy
traktuje jako naruszenie ustawowego zakazu stosowania porozumieñ,
których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczanie lub na-
ruszanie konkurencji na rynku us³ug notarialnych poprzez ustalenie (bez-
poœrednio lub poœrednio) cen œwiadczonych us³ug notarialnych. W roz-
wa¿anym wypadku powy¿sz¹ uchwa³ê w œwietle art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080) nale¿y oceniæ jako nosz¹c¹ znamiona
takiego w³aœnie porozumienia (art. 4 pkt 4 lit. c cyt. uchwa³y). Treœæ
art. 5 pr. o not. a priori wyklucza dopuszczalnoœæ wprowadzenia do
Kodeksu Etyki generalnego zakazu proponowania przez notariuszy
wynagrodzenia ni¿szego, ani¿eli »maksymalne stawki taryfy notarialnej«”.

Do wysokoœci wynagrodzenia nale¿nego za dokonanie czynnoœci
notarialnych w aspekcie nieuczciwej konkurencji zawodowej notariuszy
ustosunkowuje siê tak¿e § 26 pkt 3 Kodeksu Etyki, wed³ug którego
nieuczciwa konkurencja przejawiaæ siê mo¿e w „sta³ym stosowaniu,
w zale¿noœci od przewidywanych korzyœci w³asnych, ni¿szych stawek

z tego samego kryterium – profesjonalizmu. Ka¿dy podmiot wystêpuj¹cy na rynku w roli
profesjonalisty powinien spe³niaæ szczególne oczekiwania co do swojej profesji i odpo-
wiedzialnoœci, tak¿e co do konkurencji w zakresie pozyskiwania konsumentów. Notariusz
nie jest ¿adnym podmiotem prawa cywilnego, nie dzia³a na ¿adnym rynku towarów i us³ug
ani te¿ nie wolno mu „pozyskiwaæ” konsumentów jako stron czynnoœci notarialnej; por.
np. Z. R a d w a ñ s k i, Podmioty prawa cywilnego w œwietle zmian Kodeksu cywilnego
przeprowadzonych ustaw¹ z dnia 14 lutego 2003 r., Przegl¹d S¹dowy 2003, nr 7-8, s. 22
i nast.; S. D m o w s k i, [w:] S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywil-
nego. Ksiêga pierwsza: Czêœæ ogólna, Warszawa 2005, s. 94 i nast.
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wynagrodzenia w odniesieniu do klientów lepiej sytuowanych materialnie,
a wy¿szych – w odniesieniu do klientów gorzej sytuowanych”14.

Problematyka wynagrodzenia notariusza by³a równie¿ przedmiotem
zainteresowania TK we wspomnianym ju¿ wyroku z dnia 10 grudnia
2003 r. (K 49/01). Wprawdzie TK uzna³ tak¿e, ¿e op³aty notarialne
ponoszone przez uczestników obrotu profesjonalnego wchodz¹ w zakres
kosztów transakcji gospodarczych okreœlaj¹cych zakres wolnoœci dzia-
³alnoœci gospodarczej, ale jednoczeœnie wyraŸnie podkreœli³, i¿ nie mog¹
byæ poddawane regulacji niemaj¹cej dostatecznie precyzyjnej podstawy
ustawowej. Jedn¹ z tych w³aœnie podstaw upatruje przede wszystkim
w odmiennej sytuacji (pozycji) notariusza od innych podmiotów œwiad-
cz¹cych typowe us³ugi prawnicze, a wiêc adwokatów, radców prawnych
czy doradców podatkowych. Trybuna³ Konstytucyjny podkreœla ten kie-
runek wyk³adni przepisów prawa o notariacie, który ujmuje notariusza
nie tylko jako osobê zaufania publicznego, ale równie¿ jako osobê pe³ni¹c¹
jednoczeœnie funkcje pomocnicze w stosunku do wymiaru sprawiedli-
woœci, a z punktu widzenia przepisów prawnokarnych jako funkcjona-
riusza publicznego (art. 115 § 13 pkt 3 w zw. z art. 2 § 1 pr. o not.).
Dalej TK podkreœla, ¿e notariusz wykonuje tak¿e z istoty rzeczy szereg
czynnoœci o charakterze urzêdowym, m.in. jako p³atnik (art. 7 pr. o not.).
Wszystko to sprawia, ¿e ustawodawca s³usznie zdecydowa³ siê na
ograniczenie swobody kszta³towania wysokoœci wynagrodzenia notariu-
sza w umowie ze stronami czynnoœci przez wprowadzenie tzw. mak-
symalnych stawek taksy notarialnej, w³aœciwych dla danej czynnoœci
(z uzasadnienia cyt. wyroku TK). O ile w³aœciw¹ podstaw¹ ustalenia op³at
adwokackich (radcowskich) pozostaje umowa z klientem, to wprowa-
dzenie maksymalnej taksy notarialnej pe³ni funkcjê ochronn¹ w stosunku
do uczestników obrotu. Funkcjami tymi s¹: zapewnienie wiêkszej dostêp-
noœci do czynnoœci notarialnych i przeciwdzia³anie zjawisku powstawania
tzw. zaporowych kosztów notarialnych. W ten sposób nastêpuje zrów-

14 W rozwa¿anej sprawie i w zwi¹zku z podjêciem przez Krajow¹ Radê Notarialn¹
powy¿szej uchwa³y, prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w trybie art. 9
cyt. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wyda³ decyzjê o uznaniu kwestiono-
wanej uchwa³y jako praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê, nakaza³ zaniechania tej praktyki
i na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy na³o¿y³ na KRN karê pieniê¿n¹ w kwocie
36.000 z³. W ten sposób zosta³a uznana kompetencja prezesa UOKiK w zakresie oceny
i kontroli administracyjnej uchwa³ KRN.
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nowa¿enie interesu publicznego z zastrze¿eniami, które zadecydowa³y
o przywróceniu indywidualnych kancelarii notarialnych oraz wprowadze-
niu pewnych elementów konkurencyjnoœci, czego wyrazem jest zasada
ustalenia wynagrodzenia notariusza w umowie ze stronami czynnoœci
notarialnej.

Wed³ug TK, okreœlenie w prawie o notariacie Ministrowi Sprawiedli-
woœci kryteriów kszta³towania stawki maksymalnej (por. § 3 art. 5 pr.
o not.) stwarza jednoczeœnie gwarancjê dla samych notariuszy i zabez-
pieczenie przed arbitralnoœci¹ aktu wykonawczego, który wobec braku
przejrzystych kryteriów ustawowych móg³by kszta³towaæ stawkê mak-
symaln¹ na poziomie nieuwzglêdniaj¹cym nale¿ycie interesów samych
notariuszy (z uzasadnienia cyt. wyroku TK).

W zdaniu odrêbnym do powy¿szego wyroku sêdzia TK B. Zdziennicki
bez jakichkolwiek w¹tpliwoœci powi¹za³ wynagrodzenie notariusza z jego
statusem prawnym jako dzia³aj¹cego z urzêdu w okreœlonych ustawowo
ramach organu pomocniczego s¹dów (por. art. 94 § 4 pr. o not.). Zgodnie
z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji
rz¹dowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548 ze zm.), dzia³
„Sprawiedliwoœæ” obejmuje nie tylko s¹downictwo, ale i œciœle zwi¹zane
z nim organy, w tym notariat, w zakresie wynikaj¹cym z przepisów
odrêbnych.

Maj¹c na uwadze wskazane zarówno w omawianym wyroku TK, jak
i w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego oraz wiêkszoœci piœmiennictwa
cechy ustrojowe notariatu15, B. Zdziennicki podkreœla, ¿e status prawny
notariusza przes¹dza o podstawowej  zasadzie, która powinna byæ punk-
tem wyjœcia dla nowelizacji prawa o notariacie w zakresie okreœlenia
ustawowego sposobu obliczania w normatywnej taksie notarialnej po-
szczególnych rodzajów wynagrodzeñ notariuszy. Zdaniem tego sêdziego,
nie mo¿e tu byæ mowy ani o okreœlonej reglamentacji wynagrodzenia
wolnego zawodu œwiadcz¹cego na zasadach rynkowych okreœlone us³ugi
prawne, ani o reglamentowaniu wynagrodzenia quasi-przedsiêbiorcy, ani
te¿ o wynagrodzeniu tajemniczej, odrêbnej kategorii „osób zaufania
publicznego”. Chodzi po prostu o normatywne okreœlenie zasad ustalenia

15 Por. A. O l e s z k o, Czynnoœci urzêdowe notariusza a zasada kszta³towania wyna-
grodzenia, Rejent 2004, nr 12, s. 15 i nast.; t e n ¿ e, Status prawny notariusza w systemie
ustroju pañstwowego, Rejent 2005, nr 12, s. 9 i nast. oraz cyt. tam dalsza literatura.
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wynagrodzenia notariuszy bêd¹cych szczególnego rodzaju funkcjonariu-
szami publicznymi, powi¹zanymi organizacyjnie z wymiarem sprawiedli-
woœci. Nale¿y wiêc jednoznacznie ustaliæ, ¿e dzia³ania notariuszy to czyn-
noœci o charakterze urzêdowym, a nie jakieœ wyspecjalizowane us³ugi
prawne. Chodzi zatem o ustawowe zagwarantowanie nale¿nego wyna-
grodzenia za okreœlone czynnoœci urzêdowe, a nie za us³ugi prawne, st¹d
¿adne osoby prawne czy te¿ inne firmy nie powinny zawieraæ z nota-
riuszem (spó³k¹ notariuszy) umowy o sta³¹ obs³ugê w zakresie aktów
notarialnych, zwi¹zanych z ich dzia³alnoœci gospodarcz¹. By³oby to nie-
dopuszczalne powi¹zanie funkcjonariuszy publicznych z gr¹ rynkow¹.

Skoro chodzi zatem o wynagrodzenie za czynnoœci urzêdowe, a nie
o nale¿noœci za przyczynienie siê do wyników ekonomicznych zwi¹za-
nych z dan¹ transakcj¹, to mo¿na by okreœliæ w ustawie skalê trudnoœci
okreœlonego typu czynnoœci i powi¹zaæ to z zakresem odpowiedzialnoœci.
Chodzi bowiem o to, a¿eby wynagrodzenie funkcjonariusza publicznego,
nale¿ne za wykonane czynnoœci urzêdowe, by³o oparte o ustalone nor-
matywnie op³aty sta³e. Op³aty powinny zapewniaæ wynagrodzenie odpo-
wiadaj¹ce godnoœci urzêdu oraz zakresowi obowi¹zków notariuszy, a tak-
¿e pokrywaæ koszty utrzymania kancelarii i wysokoœæ sk³adek na
ubezpieczenia od ryzyka zwi¹zanego z odpowiedzialnoœci¹ zawodow¹
(z uzasadnienia zdania odrêbnego sêdziego TK B. Zdziennickiego).

Bli¿sze jest mi w³aœnie to stanowisko. Trzeba wyraŸnie stwierdziæ, ¿e
w istocie okreœlenie charakteru prawnoustrojowego notariusza determi-
nuje równie¿ wyznaczenie charakteru wynagrodzenia za dokonanie czyn-
noœci notarialnych (§ 1 art. 5 pr. o not.). Jak siê wydaje, Ÿród³em roz-
bie¿noœci jest inne spojrzenie na status prawny notariusza w zale¿noœci
od akcentowania uregulowañ prawa o notariacie czy poszukiwania uza-
sadnienia dla danego stanowiska w innych ustawach (poza prawem
o notariacie). Je¿eli nawet w tym drugim wypadku wskazuje siê na nie-
które przepisy prawa o notariacie, zw³aszcza odnosz¹ce siê do notariusza
jako osoby zaufania publicznego (najczêœciej bez wskazania na zakres
i treœæ tego okreœlenia), to jednak przypisuje siê tym w³aœnie pozosta³ym
uregulowaniom, odnosz¹cym siê przewa¿nie do dzia³alnoœci gospodarczej
w sferze œwiadczenia us³ug prawniczych, decyduj¹ce znacznie w kon-
struowaniu charakteru wynagrodzenia notariusza. Wymownym tego przy-
k³adem jest stwierdzenie, ¿e wprawdzie w kwestii statusu notariusza brakuje
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jednolitych pogl¹dów, to jednak w celu „podjêcia próby definitywnego
jego okreœlenia czy ustalenia miejsca notariusza w regulacjach prawa
gospodarczego (publicznego i prywatnego)” nale¿y dokonaæ kilku ana-
liz16, odnosz¹c je wy³¹cznie do prawa gospodarczego, a przede wszystkim
do definicji przedsiêbiorcy, wokó³ której funkcjonowaæ ma notariusz.
Zdecydowanie jednostronnie „redukuje” siê sytuacjê prawnoustrojow¹
notariusza do przedsiêbiorcy (cokolwiek mia³oby to okreœlenie znaczyæ)
oraz do œwiadczenia przez notariusza odp³atnych us³ug prawniczych, a w
skrajnym ujêciu œwiadczenie tych us³ug traktuje siê jako postaæ zap³aty
za dokonan¹ czynnoœæ notarialn¹ jako czynnoœæ typowo us³ugow¹ pod-
miotu gospodarczego nastawionego na zysk. Klienta notariusza (strony
czynnoœci notarialnej) traktuje siê natomiast jako typowego konsumenta,
a notariuszy jako „konkuruj¹cych sprzedawców” swoich us³ug, przed
którymi to praktykami w pewnych sytuacjach nale¿y ochraniaæ konsu-
menta17.

Pogl¹dy te zas³uguj¹ na krytyczn¹ ocenê18. W tym miejscu trzeba
odnieœæ siê do charakteru wynagrodzenia notariusza.

Zgodnie z art. 5 § 1 pr. o not., notariusz pobiera wynagrodzenie za
dokonan¹ czynnoœæ notarialn¹ i wymienia na ka¿dym sporz¹dzonym
dokumencie wysokoœæ stawki, powo³uj¹c podstawê prawn¹ (§ 2 art. 89
pr. o not.). Wynagrodzenie ma miejsce wówczas, gdy istnieje bezpoœred-
ni, wynikaj¹cy z umownego stosunku cywilnoprawnego (umowy ze stro-
nami czynnoœci) zwi¹zek miêdzy dokonan¹ czynnoœci¹ notarialn¹ a wy-
sokoœci¹ otrzymanej kwoty. Powstaje pytanie, czy wynagrodzenie notariusza
ma stanowiæ wy³¹cznie zindywidualizowan¹ na jego rzecz korzyœæ ma-
j¹tkow¹, a œwiadczenie (zap³ata wynagrodzenia) strony czynnoœci ma
mieæ charakter œwiadczenia wzajemnego pozostaj¹cego w bezpoœrednim
zwi¹zku ze œwiadczeniem przez notariusza „us³ugi” notarialnej. Przypi-
sanie notariuszowi funkcji przedsiêbiorcy, a klientowi pozycji konsumenta
w oczywisty sposób sytuuje notariusza jako podmiot dzia³aj¹cy z chêci
(z zamiarem) uzyskania jak najwy¿szego zysku, ograniczonego tylko mak-
symalnymi stawkami taksy notarialnej (§ 3 art. 5 pr. o not.).

16 Tak zw³aszcza W. B o æ, Wokó³ statusu notariusza..., s. 9 i nast.
17 Jaskrawym tego przyk³adem jest cyt. wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., patrz

przypis 11.
18 Zob. rozdz. I pkt 1.1, Wprowadzenie do prawa o notariacie, Kraków 2006, w druku.
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Nale¿y przede wszystkim krytycznie odnieœæ siê do tej czêœci wyroku
TK, który, z jednej strony, uznaj¹c art. 5 pr. o not. (Dz.U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 369  oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408) oraz rozporz¹dzenie wyko-
nawcze Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie
taksy notarialnej za niegodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, nie odniós³
siê bardziej wnikliwie do charakteru wynagrodzenia notariusza, uznaj¹c,
z drugiej strony, jego sytuacjê ustrojowoprawn¹ za wymagaj¹c¹ w za-
sadzie aprobaty. Co do wysokoœci wynagrodzenia nale¿y podzieliæ sta-
nowisko TK odnoœnie do powi¹zania go z dokonywan¹ czynnoœci¹ no-
tarialn¹ jako czynnoœci¹ posiadaj¹c¹ szczególny walor dowodowy oraz
donios³oœci¹ zwi¹zanych z tymi czynnoœciami skutków prawnych i w
ten sposób – jak siê wydaje – TK opowiedzia³ siê zdecydowanie prze-
ciwko traktowaniu czynnoœci notarialnej jako typowej us³ugi prawniczej
na wzór jakiegokolwiek innego podmiotu gospodarczego czy te¿ nawet
us³ugi œwiadczonej przez inne zawody prawnicze. Stwierdzenie to powin-
no mieæ dalsze odniesienie, którego TK zaniecha³, a mo¿e nie widzia³
nawet takiej potrzeby.

Rozwa¿enie charakteru oraz wysokoœci wynagrodzenia wymaga przede
wszystkim stwierdzenia, ¿e funkcjonowanie (dzia³alnoœæ) notariatu nie
powinno byæ nastawione na zysk. Jego cele i zadania s¹ zupe³nie inne.
Nie oznacza to oczywiœcie koniecznoœci ustawowego zapewnienia go-
dziwego wynagrodzenia notariusza, zwi¹zanego z korzyœci¹ materialn¹.
Nie powinno to równie¿ oznaczaæ jedynej bariery w postaci maksymal-
nych stawek taksy notarialnej. W szczególnoœci przyjêcie taksy notarialnej
w postaci wyznaczonej przepisami §  3 art. 5 pr. o not., przy wieloznacz-
noœci wskazanych w tym przepisie kryteriów okreœlaj¹cych maksymalne
stawki tego wynagrodzenia, nadal pozostaje w sprzecznoœci z istot¹
ustrojowoprawn¹ notariusza. Trzeba wyraŸnie powiedzieæ, ¿e ocenne
kryteria maksymalnych stawek taksy notarialnej dla poszczególnych
czynnoœci notarialnych stanowi¹ nadal du¿e pole dla preferencji okreœlo-
nych interesów œrodowiska notariuszy, które niekoniecznie maj¹ sprzyjaæ
jawnoœci tego postêpowania czy te¿ stanowiæ jakiekolwiek gwarancje
ochronne dla uczestników obrotu cywilnoprawnego (gospodarczego).
Charakter urzêdu notariusza dokonuj¹cego czynnoœci o charakterze urzê-
dowym, realizuj¹cego funkcje publiczne (wewnêtrzne) pañstwa w pry-
watnej kancelarii notarialnej (ale nie na zasadzie jakiegoœ wolnego zawodu
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czy te¿ przedsiêbiorcy), powinno determinowaæ przyjêcie ustawowych
gwarancji godziwego wynagrodzenia w postaci sztywnej stawki taksy,
bez jakiegokolwiek pozostawiania notariuszowi w praktyce swobodnej
(¿eby nie powiedzieæ dowolnej) kombinacji, maj¹cej znajdowaæ tak¿e od-
zwierciedlenie w nieuczciwej konkurencji. Tymczasem konkurencja po-
winna przejawiaæ siê w merytorycznoœci i rzetelnoœci dokonanych czyn-
noœci notarialnych jako generalnej prewencji zapobiegania sporom mog¹cym
powstaæ na tle sporz¹dzonej czynnoœci notarialnej. Notariusz dokonuje
z mocy ustawy, a nie na podstawie jakiejœ umowy, czynnoœci notarialne
(por. art. 1 § 1 pr. o not.), spe³niaj¹c przewidziane prawem urzêdowe
obowi¹zki. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na spe³nianie przez
notariusza w³aœnie urzêdowych obowi¹zków w postaci dokonywania
czynnoœci notarialnych, poniewa¿ nie ka¿da czynnoœæ ma charakter
dokumentu urzêdowego (por. art. 106 pr. o not. co do przyjêcia na
przechowanie dokumentów jako czynnoœci notarialnej. Dopiero z tej czyn-
noœci notariusz spisuje protokó³ – art. 107 cyt. ustawy). Traktowanie
w tym wypadku notariusza jako przedsiêbiorcy œwiadcz¹cego us³ugi no-
tarialne tworzy w³aœnie podstawy do ró¿norodnej kombinacji klientów
(konsumentów), których interesuje nie tyle sporz¹dzenie danej czynnoœci
(umowy), tylko u ró¿nych notariuszy próbuje uzyskaæ jak najni¿sz¹ stawkê
taksy. Tworzy to przys³owiowe targowisko, eufemistycznie okreœlane cza-
sem jako postêpowanie w sprawach o zamówienia publiczne. Przede
wszystkim wynagrodzenie notariusza nie jest ¿adn¹ cen¹, niezale¿nie od
tego, w jakim znaczeniu dana ustawa definiuje to pojêcie.

Z urzêdowego obowi¹zku dokonania czynnoœci notarialnej notariuszo-
wi nale¿y siê wynagrodzenie. Chodzi bowiem o jednoznaczne wskazanie
ustawodawcy, ¿e notariusz nie pobiera wynagrodzenia za dokonan¹
czynnoœæ na podstawie umowy ze stronami czynnoœci, tylko z mocy wy-
raŸnego przepisu prawa nale¿y siê mu wynagrodzenie, które pobiera od
strony czynnoœci notarialnej na podstawie taksy notarialnej, wed³ug sztyw-
nych stawek przewidzianych dla danej czynnoœci notarialnej. Na wyso-
koœæ wynagrodzenia powinny sk³adaæ siê elementy uwzglêdniaj¹ce rodzaj
czynnoœci, koszty funkcjonowania kancelarii, ubezpieczenia itp. Wyso-
koœæ wynagrodzenia powinna uwzglêdniaæ stawkê godziw¹, nale¿n¹ sta-
tusowi prawnemu notariusza, ale dzia³alnoœæ notariatu w ¿adnym wypad-
ku nie powinna byæ nastawiona na zysk typowy dla dzia³ania przedsiêbiorcy
czy innego podmiotu gospodarczego.


