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Notariusz � nietypowy przedsiêbiorca?
Na gruncie prawa cywilnego notariusz zosta³ uznany za przedsiêbiorcê

w dniu 25 wrze�nia 2003 r., kiedy wesz³a w ¿ycie jedna z najwa¿niejszych
nowelizacji kodeksu cywilnego od 1990 r.1 Wówczas obowi¹zywa³ jesz-
cze art. 24 a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie (dalej:
pr. o not.)2, który stanowi³, ¿e notariusz nie jest przedsiêbiorc¹ w rozu-
mieniu przepisów � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej3. W zwi¹zku z tym
panowa³ chaos w odniesieniu do samego pojêcia przedsiêbiorcy. Inny kr¹g
podmiotów uznawany by³ za niego na gruncie prawa publicznego, a inny
na gruncie prawa prywatnego. Konieczna by³a zatem harmonizacja de-
finicji przedsiêbiorcy w ustawie reguluj¹cej wykonywanie dzia³alno�ci
gospodarczej z przepisami kodeksu cywilnego.

Postulat ten zrealizowano 21 sierpnia 2004 r., kiedy to wesz³a w ¿ycie
ustawa o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej (dalej u.s.d.g.)4, w której
za przedsiêbiorców uznano osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki

1 Chodzi o ustawê z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408).

2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 z pó�n. zm.
3 Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z pó�n. zm.
4 Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z pó�n. zm. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na podstawie art. 8 ustawy

z dnia 2 lipca 2004 r. � Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alno�ci gospo-
darczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808), uchylony zosta³ art. 24a ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. � Prawo o notariacie, na mocy którego notariusz nie by³ uwa¿any za przedsiêbiorcê
w rozumieniu przepisów prawa dzia³alno�ci gospodarczej.
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organizacyjne niebêd¹ce osobami prawnymi, którym odrêbna ustawa przy-
znaje zdolno�æ prawn¹ � wykonuj¹ce we w³asnym imieniu dzia³alno�æ
gospodarcz¹, a tak¿e wspólników spó³ki cywilnej w zakresie wykony-
wanej przez nich dzia³alno�ci gospodarczej. Ustawa ta rozszerzy³a dotych-
czas obowi¹zuj¹c¹ definicjê dzia³alno�ci gospodarczej5 i za jej rodzaj uzna³a
dzia³alno�æ zawodow¹, co spowodowa³o, ¿e do grona przedsiêbiorców
zaliczeni zostali tak¿e notariusze.

W�ród przedstawicieli doktryny pojawi³ siê wówczas pogl¹d, ¿e z chwil¹
wej�cia w ¿ycie ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej nale¿y
odnotowaæ now¹ pozycjê ustrojow¹ notariusza w obrocie prawnym
i gospodarczym6. Stwierdzono, ¿e wykre�lenie art. 24a ustawy � Prawo
o notariacie godzi w status zawodu notariusza jako osoby zaufania
publicznego, sporz¹dzaj¹cego zlecone mu przez prawo czynno�ci o cha-
rakterze publicznoprawnym7.

Powstaje zatem pytanie, dlaczego uznanie notariusza za przedsiêbiorcê
spowodowa³o taki prze³om w jego pozycji ustrojowej i sta³o siê przyczyn¹
o¿ywionej dyskusji o jego statusie? Czêsto spotykamy siê z odpowiedzi¹,
¿e notariusz to przecie¿ funkcjonariusz publiczny, gwarant obrotu praw-
nego, osoba zaufania publicznego, maj¹ca do spe³nienia szczególn¹ misjê
w spo³eczeñstwie i pañstwie. Wszystko to powoduje, ¿e nie mo¿na postawiæ
znaku równo�ci pomiêdzy notariuszami a innymi przedsiêbiorcami.

W doktrynie podnosi siê tak¿e kwestiê samego pojêcia dzia³alno�ci
zawodowej i formu³uje w zwi¹zku z tym pytanie, czy ten rodzaj dzia-
³alno�ci, jak¹ wykonuje notariusz, mo¿e byæ uznany za �dzia³alno�æ
zawodow¹�, a dalej za dzia³alno�æ gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy
o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej. Je¿eli odpowied� na to pytanie
bêdzie twierdz¹ca, mo¿na by pój�æ dalej i zapytaæ, czy daj¹ siê pogodziæ
ze sob¹ cechy charakterystyczne dla zawodu zaufania publicznego,
funkcjonariusza publicznego i przedsiêbiorcy? Mo¿e w przypadku nota-
riusza bêdziemy mieli do czynienia z przedsiêbiorc¹ szczególnym czy

5 Por. art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej
(Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z pó�n. zm.).

6 J. J a c y s z y n, Notariusz, czyli przedsiêbiorca, Rejent 2005, nr 1, s. 142.
7 R. S z t y k, Prawo zamówieñ publicznych w praktyce notarialnej, Rejent 2004, nr 5,

s. 32.
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nawet przedsiêbiorc¹ zaufania publicznego8, który nie prowadzi typowej
dzia³alno�ci gospodarczej?

Notariusz przedsiêbiorc¹
Dzia³alno�æ gospodarcza w ustawie o swobodzie dzia³alno�ci gospo-

darczej zosta³a zdefiniowana za pomoc¹ dwóch kryteriów. Pierwsze
wskazuje na poszczególne rodzaje dzia³alno�ci, drugie natomiast na cechy,
którymi musi siê ona charakteryzowaæ, by dana aktywno�æ mog³a byæ
zaliczona do dzia³alno�ci gospodarczej w rozumieniu art. 2 u.s.d.g. I tak
dzia³alno�æ zawodowa to dzia³alno�æ gospodarcza, je¿eli jest wykonywana
w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany i ci¹g³y.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w polskim prawie termin dzia³alno�ci zawodowej
nie zosta³ zdefiniowany. W doktrynie podejmuje siê próby scharaktery-
zowania tego rodzaju aktywno�ci poprzez wskazanie na istotne jej cechy9.
Przyjmuje siê, ¿e chodzi tu o profesjonalne, zarobkowe, ci¹g³e wykony-
wanie okre�lonego zawodu10, przy czym dzia³alno�æ ta mo¿e byæ wy-
konywana w pewien sposób z uwzglêdnieniem specjalnych procedur
i umiejêtno�ci11. Zwraca siê tak¿e uwagê na ró¿nicê pomiêdzy dzia³alno-
�ci¹ zawodow¹ a dzia³alno�ci¹ wykonywan¹ �zawodowo�12.

8 Proponuje siê jeszcze inne okre�lenia, np. przedsiêbiorca specyficzny, quasi-przed-
siêbiorca, notariusz nowej generacji. S¹ one formu³owane przy okazji dyskusji na temat
statusu notariusza. Zob. J. J a c y s z y n, Notariusz, czyli..., s. 147; K. R y c h t e r, Nota-
riusze. Nowe zasady wykonywania zawodu. Rozmowa z L. Zabielskim, notariuszem. Przed-
siêbiorca zaufania publicznego, Gazeta Prawna z 10-12 wrze�nia 2004 r., nr 178.

9 Zob. R. B l i c h a r z, M. P a w e ³ c z y k, Notariusz, czyli kto?, PUG 2004, nr 43, s. 5-
11; T. M r ó z, E. B i e n i e k - K o r o n k i e w i c z, Kontrowersje wokó³ pojêcia �przedsiê-
biorca�, Prawo Spó³ek 2003, nr 6, s. 40-48; T. S z a n c i ³ o, Przedsiêbiorca w prawie
polskim, PPH 2005, nr 3, s. 4-12; M. P a w e ³ c z y k, Przedsiêbiorca w �wietle ustawy
o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej, Radca Prawny 2005, nr 6, s. 35-46.

10 Tak E. G n i e w e k, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa
2006, s. 96. W literaturze, definiuj¹c dzia³alno�æ zawodow¹, wychodzi siê od pojêcia
zawodu; zob. £. B ³ a s z c z a k, Radca prawny jako przedsiêbiorca � refleksje na tle art.
431 KC i art. 4791 KPC, Monitor Prawniczy 2004, nr 13, s. 600; M. S z y d ³ o, Swoboda
dzia³alno�ci gospodarczej, Warszawa 2005, s. 31.

11 J. F r ¹ c k o w i a k, Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rejent 2003,
nr 6, s. 36.

12 Zob. K. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks cywilny. t. I: Komentarz do artyku³ów 1-449,
Warszawa 2005, Legalis. Autor traktuje dzia³alno�æ zawodow¹ jako wykonywan¹ we w³a-
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W literaturze podkre�la siê, ¿e na dzia³alno�æ zawodow¹ sk³adaj¹ siê
zarówno elementy formalne, jak i materialne13. Do tych pierwszych zalicza
siê m. in. obowi¹zek rejestracji, za³o¿enia rachunku bankowego, obowi¹z-
ki podatkowe, do drugich natomiast � prowadzenie przedsiêbiorstwa
w znaczeniu przedmiotowym.

Wracaj¹c do zawodu notariusza, nale¿y wskazaæ, ¿e w ramach jego
dzia³alno�ci zawodowej bêdzie siê mie�ci³o dokonywanie czynno�ci no-
tarialnych, czyli takich, którym strony s¹ obowi¹zane lub pragn¹ nadaæ
formê aktu notarialnego. Prawo wykonywania zawodu notariusza uzy-
skuje siê po d³ugim procesie kszta³cenia, a wymóg zdobycia wiedzy
teoretycznej, jak i praktyczna nauka zawodu, a tak¿e obowi¹zek sta³ego
podnoszenia kwalifikacji niew¹tpliwie czyni¹ z notariuszy profesjonali-
stów14.

Nie ulega jednak w¹tpliwo�ci, ¿e dzia³alno�æ zawodowa notariusza
charakteryzuje siê szeregiem specyficznych dla niego cech i dlatego te¿
ró¿ni siê od dzia³alno�ci innych przedsiêbiorców. Czy mo¿na jednak uznaæ
wykonywanie przez niego zawodu za dzia³alno�æ gospodarcz¹?

Zgodnie z ustaw¹ o swobodzie dzia³alno�ci, dzia³alno�æ gospodarcza
powinna mieæ charakter zarobkowy, co oznacza, ¿e jest wykonywana
w celu osi¹gania zysku15, przy czym zaznaczyæ nale¿y, ¿e charakteru

snym imieniu i na w³asny rachunek dzia³alno�æ profesjonaln¹. Zwraca tak¿e uwagê na
ró¿nicê pomiêdzy dzia³alno�ci¹ zawodow¹ a dzia³alno�ci¹ wykonywan¹ �zawodowo�. Por.
C. K o s i k o w s k i, Ustawa o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej. Komentarz, Warsza-
wa 2006, s. 27 i nast. Autor podkre�la wymóg zachowania staranno�ci przy wykonywaniu
obowi¹zków w ramach dzia³alno�ci zawodowej.

13 Zob. £. B ³ a s z c z a k, W nawi¹zaniu do polemiki � jeszcze raz o statusie radcy
prawnego, Radca Prawny 2006, nr 2, s. 92.

14 Nie s¹ to jedyne warunki, które trzeba spe³niæ, by otrzymaæ prawo wykonywania
zawodu notariusza i które s¹ gwarancj¹ profesjonalnego wykonywania tego zawodu. Zob.
B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Odpowiedzialno�æ profesjonalistów, PI¯ z 15
i 22 listopada 1997 r., podajê za £. B ³ a s z c z a k, Radca prawny jako..., s. 600. Autorka
twierdzi, ¿e profesjonalista powinien prezentowaæ sprawno�æ i bieg³o�æ w wykonywanym
zawodzie, a samo uzyskanie prawa wykonywania zawodu nie gwarantuje posiadania kom-
petencji, chodzi bowiem o kompetencje rzeczywiste, a nie tylko formalne.

15 Zob. C. K o s i k o w s k i, Ustawa o swobodzie..., s. 25. Autor podkre�la, ¿e zarob-
kowego celu dzia³alno�ci gospodarczej nie nale¿y kojarzyæ z osi¹ganiem dochodów z tej
dzia³alno�ci.
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zarobkowego nie maj¹ takie dzia³ania, których celem jest wy³¹cznie
zaspokojenie potrzeb w³asnych16. Notariusze za dokonywane czynno�ci
notarialne pobieraj¹ wynagrodzenie17, które jest czêsto (jak nie w wiêk-
szo�ci przypadków) zasadniczym �ród³em ich utrzymania, ponadto
wykonuj¹c swój zawód zaspokajaj¹ potrzeby innych. Nale¿y zatem stwier-
dziæ, ¿e dzia³alno�æ zawodowa notariuszy ma charakter zarobkowy.

By mo¿na by³o mówiæ, ¿e jest ona dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹, musi
byæ wykonywana w sposób zorganizowany i ci¹g³y18, to znaczy w ramach
procesu, który obejmuje szereg zaplanowanych czynno�ci19, przy czym
chodzi tu o powtarzalno�æ pewnych dzia³añ20 i wzglêdnie sta³y zamiar
ich wykonywania21. Nie mog¹ to byæ czynno�ci jednorazowe, dzia³ania
dora�ne, podejmowane od przypadku do przypadku.

16 Zob. M. S z y d ³ o, Swoboda dzia³alno�ci..., s. 36 i nast. Autor twierdzi, ¿e dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ prowadzi ten podmiot, który dzia³a w celu zarobkowym, ale jednocze-
�nie uczestniczy w obrocie gospodarczym, to jest zaspokaja na rynku okre�lone cudze
potrzeby.

17 Szerzej J. J a c y s z y n, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004,
s. 328; S. K o r o l u k, Zmiany w Kodeksie cywilnym. Przedsiêbiorca-dzia³alno�æ zawodo-
wa � czê�æ III, Edukacja Prawnicza 2003, nr 5, s. 24. Zob. te¿ M. S z y d ³ o, Osoby
wykonuj¹ce wolne zawody prawnicze jako przedsiêbiorcy, Przegl¹d S¹dowy 2004, nr 2,
s. 32 i nast. Autor, wskazuj¹c na przepisy o zakazie prowadzenia innych rodzajów dzia-
³alno�ci, stwierdza, ¿e niejako wymuszaj¹ one na osobach �wiadcz¹cych pomoc prawn¹,
aby traktowa³y tego typu dzia³alno�æ jako swoje sta³e i g³ówne �ród³o dochodów, a nie jako
aktywno�æ podejmowan¹ okazjonalnie i dorywczo, np. obok zawartej umowy o pracê.
Autor zauwa¿a te¿, ¿e w przypadku wolnych zawodów mówi siê nie tyle o braku w ich
aktywno�ci cech dzia³alno�ci zarobkowej, ile raczej o bezinteresowno�ci tej grupy zawo-
dowej, a bezinteresowno�æ nie wyklucza d¹¿enia do generowania zysków.

18 Zob. J. F r ¹ c k o w i a k, Instytucje prawa handlowego..., s. 35. Autor przyjmuje,
¿e stwierdzenie �prowadzi dzia³alno�æ� zak³ada, ¿e ma to byæ ci¹g dzia³añ, a nie tylko
pojedyncze czynno�ci, zatem przedsiêbiorc¹ bêdzie tylko ten, kto wykonuje czynno�ci
powtarzalne i w taki sposób, ¿e tworz¹ one pewn¹ ca³o�æ, a nie stanowi¹ oderwanego
�wiadczenia czy �wiadczeñ okre�lonych rzeczy czy us³ug. Zob. te¿ M. S z y d ³ o, Swoboda
dzia³alno�ci..., s. 56. Autor interpretuje przes³ankê ci¹g³o�ci w trzech podstawowych aspek-
tach: czasowym, celowym (planowym) oraz sta³ej podstawy utrzymania siê.

19 A. K i d y b a, Prawo handlowe, Warszawa 2005, s. 16; zob te¿ J. J a c y s z y n,
Wykonywanie wolnych zawodów..., s. 83 i nast.

20 K. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks cywilny....; zob. te¿ C. K o s i k o w s k i, Ustawa
o swobodzie..., s. 26. Autor zaznacza, ¿e ci¹g³o�æ dzia³alno�ci gospodarczej �wiadczy o wzglêd-
nie sta³ym zamiarze jej wykonywania.

21 C. K o s i k o w s k i, Ustawa o swobodzie..., s. 26.
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W doktrynie spotykamy siê z pogl¹dem, ¿e dzia³alno�æ zorganizowana
to przede wszystkim taka, która wi¹¿e siê z pos³ugiwaniem siê przez
przedsiêbiorcê nazw¹ (lub firm¹), prowadzeniem ksiêgowo�ci, groma-
dzeniem dokumentów oraz wykorzystywaniem do tej dzia³alno�ci zespo³u
sk³adników maj¹tkowych22. M. Szyd³o stwierdza, ¿e przes³anka �zorga-
nizowania� mo¿e byæ rozumiana w znaczeniu formalnym i materialnym,
a ka¿da dzia³alno�æ gospodarcza powinna byæ �zorganizowana� co naj-
mniej w jednym spo�ród tych dwóch wymienionych znaczeñ23. O zor-
ganizowaniu w znaczeniu formalnym mo¿na mówiæ, gdy osoba podejmie
szereg konkretnych czynno�ci, które s¹ niezbêdne dla zaistnienia w obrocie
gospodarczym, np. uzyska wpis do w³a�ciwego rejestru, dokona zg³o-
szenia podatkowego, statystycznego czy za³o¿y rachunek bankowy.
O zorganizowaniu dzia³alno�ci gospodarczej w znaczeniu materialnym
mo¿emy natomiast mówiæ wtedy, gdy jest ona prowadzona przy wyko-
rzystaniu przedsiêbiorstwa w sensie materialnym24, przy czym w ramach
ka¿dego przedsiêbiorstwa mo¿na wyró¿niæ jego element obiektywny, czyli
jego sk³adniki materialne i niematerialne, oraz element subiektywny, to jest
osobist¹ dzia³alno�æ przedsiêbiorcy25.

Tak rozumiane kryterium zorganizowania i ci¹g³o�ci zostaje spe³nione
przy wykonywaniu dzia³alno�ci zawodowej przez notariusza. Dokonuje
on czynno�ci notarialnych w kancelarii, która powinna byæ czynna
w dniach powszednich co najmniej sze�æ godzin dziennie, a w wypad-
kach niecierpi¹cych zw³oki albo szczególnych potrzeb mo¿e byæ czynna
nawet w niedziele i �wiêta. Notariusz zatrudnia pracowników kancelarii,

22 J. C i e c h a n o w i c z - M c L e a n, A. P o w a ³ o w s k i, Prawo gospodarcze pu-
bliczne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2003, s. 75; zob te¿ E. G n i e w e k, [w:] Kodeks cywilny.
Komentarz..., s. 96. Autor twierdzi, ¿e zasadniczo prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
nastêpuje w formie �zorganizowanego przedsiêbiorstwa� (w znaczeniu przedmiotowym).

23 M. S z y d ³ o, Swoboda dzia³alno�ci..., s. 47 i 48. Zob. te¿ C. K o s i k o w s k i,
Pojêcie przedsiêbiorcy w prawie polskim, PiP 2001, z. 4, s. 18; C. K o s i k o w s k i, Ustawa
o swobodzie..., s. 26.

24 Definicjê przedsiêbiorstwa w znaczeniu przedmiotowym zawiera art. 551 k.c. Za-
warte tam wyliczenie sk³adników przedsiêbiorstwa nie ma charakteru wyczerpuj¹cego.

25 Zob. M. S z y d ³ o, Swoboda dzia³alno�ci..., s. 53. Autor podkre�la, ¿e oba te ele-
menty s¹ potrzebne, by powsta³o przedsiêbiorstwo, przy czym ich wzajemny stosunek do
siebie mo¿e byæ w poszczególnych przedsiêbiorstwach ró¿ny.
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ponadto ma obowi¹zek zapewniæ warunki lokalowe i wyposa¿enie kan-
celarii stosowne dla notariatu.

Uwa¿am, ¿e nale¿y stwierdziæ, i¿ istnienie kancelarii jest dowodem
zorganizowania przez notariusza zespo³u sk³adników materialnych i nie-
materialnych s³u¿¹cych do wykonywania jego zawodu26, a wiêc dowo-
dem istnienia elementu obiektywnego w ramach przedsiêbiorstwa. Za
s³uszny jednak uznajê pogl¹d M. Szyd³o, ¿e w przypadku notariuszy
znaczenie istotniejszy ani¿eli w innych przedsiêbiorstwach bêdzie element
subiektywny w ramach przedsiêbiorstwa, czyli ich osobiste przymioty
i osobista aktywno�æ27.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e za przedsiêbiorcê mo¿e byæ uznana tylko ta
osoba fizyczna, która wykonuje dzia³alno�æ gospodarcz¹ we w³asnym
imieniu, co oznacza, ¿e jest ona samodzielna w sensie prawnym oraz
wszelkie prawa i obowi¹zki zwi¹zane z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ na-
bywa bezpo�rednio28. Moim zdaniem w¹tpliwo�ci nie budzi to, ¿e nota-
riusz dzia³alno�æ swoj¹ wykonuje we w³asnym imieniu29, zw³aszcza ¿e
cech¹ charakterystyczn¹ tej profesji jest konieczno�æ osobistego jej
wykonywania. § 12 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza30 stanowi, ¿e
notariusz jest obowi¹zany dokonywaæ wszelkich czynno�ci notarialnych
osobi�cie. W przypadku, gdy nie mo¿e pe³niæ swych obowi¹zków oso-
bi�cie, powinien wyznaczyæ na ten czas swojego zastêpcê31. Osobiste
dzia³anie nie oznacza oczywi�cie samodzielnego dokonywania wszelkich

26 Zob. M. S z y d ³ o, Swoboda dzia³alno�ci..., s. 54. Autor w przypadku wolnych
zawodów zorganizowanych mówi o istnieniu pewnej �quasi-organizacji�, a organizacja ta,
jego zdaniem, pod wzglêdem charakteru mo¿e uzyskaæ status analogiczny do statusu przed-
siêbiorstwa rozumianego przedmiotowo.

27 M. S z y d ³ o (Swoboda dzia³alno�ci..., s. 54) uwagê tê odnosi do przedstawicieli
wolnych zawodów w ogólno�ci. Wolne zawody dzieli natomiast na zorganizowane i nie-
zorganizowane. Twierdzenie to zawêzi³am tylko do notariusza, który zgodnie z art. 88
k.s.h. zaliczany jest do grupy wolnych zawodów.

28 Szerzej M. S z y d ³ o, Swoboda dzia³alno�ci..., s. 88 i nast. wraz z podan¹ tam
literatur¹.

29 Por. A. O l e s z k o, Status prawny notariusza w systemie ustroju pañstwowego,
Rejent 2005, nr 12, s. 9 i nast.

30 Uchwa³a Nr 19 z pó�niejszymi zmianami Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12
grudnia 1997 r. � Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza.

31 Art. 21 § 1 pr. o not.
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czynno�ci, co wiêcej, pomoc innych osób mo¿e okazaæ siê wrêcz nie-
zbêdna do nale¿ytego wykonania obowi¹zków. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
ustawodawca w art. 4 § 2 pr. o not. wprost stanowi, i¿ notariusz zatrudnia
pracowników kancelarii.

Przyjmuj¹c zatem, ¿e notariusz wykonuje we w³asnym imieniu dzia³al-
no�æ gospodarcz¹, czyli jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu ustawy o swo-
bodzie dzia³alno�ci gospodarczej32, nale¿a³oby uznaæ, ¿e podejmowanie, wy-
konywanie i zakoñczenie dzia³alno�ci notarialnej jest wolne dla ka¿dego na
równych prawach z zachowaniem warunków okre�lonych przepisami prawa.
Warunki, które musz¹ byæ spe³nione, by w ogóle uzyskaæ prawo wyko-
nywania zawodu notariusza, okre�la natomiast prawo o notariacie.

Warto zauwa¿yæ, ¿e na samo pojêcie wolno�ci dzia³alno�ci gospodar-
czej sk³ada siê szereg cz¹stkowych swobód, w�ród których mo¿na
wyró¿niæ nie tylko swobodê podejmowania i wykonywania dzia³alno�ci
gospodarczej, ale tak¿e miêdzy innymi swobodê wyboru formy organi-
zacyjno-prawnej prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej, swobodê kon-
kurowania, swobodê kszta³towania cen, swobodê okre�lania sposobu
prowadzenia dzia³alno�ci czy te¿ czasu jej trwania33.

Szereg tych swobód podlega ograniczeniom przy wykonywaniu zawodu
notariusza. I tak notariuszem mo¿e zostaæ tylko ten, kto zdoby³ odpo-
wiedni¹ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹,  osi¹gn¹³ odpowiedni wiek, to
jest ukoñczy³ 26 lat34 i spe³nia inne kryteria okre�lone przez ustawodawcê,
czyli posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pe³ni praw cywilnych
i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru i dajê rêkojmiê prawid³o-
wego wykonywania zawodu35. Dopiero po spe³nieniu wszystkich tych

32 Zob. G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ notariusza, www.krn.org.pl/
?cmd=aktualnosci_o,187. W ocenie autora nie wydaje siê mo¿liwe ani de lege lata, ani
de lege ferenda podzielenie pogl¹du traktuj¹cego notariusza jako przedsiêbiorcê wykonu-
j¹cego we w³asnym imieniu dzia³alno�æ gospodarcz¹.

33 Szerzej M. S z y d ³ o, Swoboda dzia³alno�ci..., s. 10-12.
34 Zob. projekt ustawy z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy � Prawo o notariacie oraz

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druk sejmowy z 5 czerwca 2007 r.,
nr 1838), który stanowi, ¿e na stanowisko notariusza mog¹ byæ powo³ane osoby, które
ukoñczy³y 29 lat.

35 Zob. art. 11 i 12 pr. o not. Zob te¿ projekt ustawy z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy
� Prawo o notariacie oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w któ-
rym skre�la siê wymóg �dawania rêkojmi prawid³owego wykonywania zawodu notariusza�,
t³umacz¹c to tym, ¿e je¿eli kandydat do wykonywania tego zawodu zostanie oceniony
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warunków mo¿e zostaæ powo³any przez Ministra Sprawiedliwo�ci, który
wyznacza mu tak¿e siedzibê jego kancelarii. Notariusz natomiast w ter-
minie dwóch miesiêcy od zawiadomienia go o powo³aniu ma obowi¹zek
uruchomiæ kancelariê i poinformowaæ o tym w³a�ciwego ministra,
w przeciwnym razie jego powo³anie traci moc.

Zauwa¿yæ zatem trzeba, ¿e podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej przez
notariusza odbywa siê w odmienny sposób ani¿eli w przypadku innych
przedsiêbiorców. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, tak jak inni
przedsiêbiorcy ma obowi¹zek miêdzy innymi uzyskaæ wpis do ewidencji
dzia³alno�ci gospodarczej36, dokonaæ zg³oszenia dla celów podatkowych,
statystycznych, ubezpieczeñ spo³ecznych czy te¿ za³o¿yæ rachunek
bankowy. Nie s¹ to jednak jedyne obowi¹zki, których spe³nienie jest
konieczne, by podj¹æ i wykonywaæ dzia³alno�æ gospodarcz¹. Notariusz
musi byæ powo³any przez Ministra Sprawiedliwo�ci, nie mo¿e tak¿e wybraæ
sobie miejsca, w którym bêdzie dokonywa³ czynno�ci notarialnych, gdy¿
siedziba kancelarii zostaje mu wyznaczona.

Ustawodawca przewiduje tak¿e ograniczenia swobody wyboru formy
organizacyjno-prawnej, w której notariusze maj¹ prawo wykonywaæ swój
zawód. I tak czynno�ci notarialnych dokonuj¹ oni w kancelarii notarialnej37,
jako osoba o nieskazitelnym charakterze, to jednocze�nie nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e daje
rêkojmiê prawid³owego wykonywania zawodu notariusza. O rêkojmi prawid³owego wyko-
nywania zawodu notariusza zob. A. O l e s z k o, Kryteria �zasady zawodowo�ci� w postê-
powaniu o powo³anie na stanowisko notariusza w �wietle nowelizacji Prawa o notariacie
z dnia 30 czerwca 2005 r., Rejent 2006, nr 5, s. 40 i nast.

36 Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej
(Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z pó�n. zm.). Kilku notariuszy mo¿e prowadziæ
dzia³alno�æ na zasadach spó³ki partnerskiej, wówczas potrzebny bêdzie wpis do rejestru
przedsiêbiorców.

37 Art. 3 § 2 pr. o not. stanowi, ¿e czynno�æ notarialna mo¿e byæ dokonana tak¿e
w innym miejscu ni¿ kancelaria, je¿eli przemawia za tym charakter czynno�ci lub szcze-
gólne okoliczno�ci. Szerzej na temat kancelarii notarialnej J. J a c y s z y n, Wykonywanie
wolnych zawodów..., s. 72 i nast., wraz z podan¹ tam literatur¹. Autor wskazuje, ¿e kan-
celaria to nie tylko forma, ale tak¿e miejsce wykonywania wolnego zawodu. Nawi¹zuj¹c
natomiast do notariuszy wyrazi³ on pogl¹d, ¿e ustawodawca, wprowadzaj¹c pojêcie �kan-
celarii notarialnej�, zbanalizowa³ to okre�lenie w ten sposób, ¿e nazwa³ j¹ dalej po prostu
�kancelari¹�. Zob. te¿: M. S z y d z i a k, Wykonywanie zawodu radcy prawnego w formie
kancelarii, Radca Prawny 2005, nr 2, s. 78-86. Warto zauwa¿yæ, ¿e na potrzeby korporacji
notarialnej zosta³ opracowany nawet Regulamin Wewnêtrznego Urzêdowania Kancelarii
Notarialnej, zob. http://www.bip.kin.pl/3742,3970/3970.
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przy czym mog¹ prowadziæ tylko jedn¹ kancelariê38. Kilku notariuszy
mo¿e natomiast prowadziæ jedn¹ kancelariê tylko na zasadach spó³ki cywilnej
lub partnerskiej, ale wówczas ka¿dy z notariuszy dokonuje czynno�ci
notarialnych we w³asnym imieniu i ponosi odpowiedzialno�æ za czynno�ci
przez siebie dokonane.

Ustawodawca ingeruje tak¿e w decyzjê notariuszy co do godzin otwarcia
samej kancelarii, gdy¿ stanowi, ¿e powinna byæ ona czynna w dniach
powszednich co najmniej sze�æ godzin dziennie, a w wypadkach niecier-
pi¹cych zw³oki albo szczególnych potrzeb mo¿e byæ czynna tak¿e
w niedziele i �wiêta39.

Uwa¿am, ¿e notariusze zostali ograniczeni w wolno�ciach przys³ugu-
j¹cych przedsiêbiorcom tak¿e na etapie wykonywania przez nich swojej
dzia³alno�ci gospodarczej, gdy¿ nie maj¹ swobody w zakresie kszta³to-
wania cen czy te¿ swobody konkurowania. Za dokonywane czynno�ci
przys³uguje im wynagrodzenie okre�lone na podstawie umowy ze stro-
nami czynno�ci. Wynagrodzenia tego nie mog¹ jednak dowolnie kszta³-
towaæ, gdy¿ nie mo¿e byæ ono wy¿sze ani¿eli maksymalne stawki taksy
notarialnej w³a�ciwe dla danej czynno�ci, okre�lone w rozporz¹dzeniu
Ministra Sprawiedliwo�ci40. Nale¿y pamiêtaæ tak¿e o obowi¹zuj¹cych go
zasadach etyki zawodowej, zgodnie z którymi notariuszom nie wolno poza
wynagrodzeniem uzyskiwaæ innych korzy�ci ze spraw bêd¹cych przed-
miotem czynno�ci41. Notariusz powinien tak¿e wystrzegaæ siê jakichkol-
wiek form nieuczciwej konkurencji, do której zalicza siê uprawianie reklamy
osobistej w jakiejkolwiek postaci. �rodkom przekazu informacji o notariu-
szach mog¹ udzielaæ tylko organy samorz¹du zawodowego42.

38 Szerzej na ten temat Cz.W. S a l a g i e r s k i, Pozycja notariusza w systemie organów
ochrony prawnej, Rejent 2001, nr 5, s. 200 i nast.

39 Art. 20 § 3 pr. o not.
40 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 z pó�n. zm.).
Okre�la ono maksymalne stawki taksy notarialnej za czynno�ci notarialne oraz maksy-
malne kwoty, o które mo¿e byæ zwiêkszone wynagrodzenie za dokonanie czynno�ci
notarialnych poza kancelari¹ notarialn¹.

41 § 13 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.
42 Zob. §  25, 27 i 28 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.
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Ustawodawca na³o¿y³ na notariuszy tak¿e inne szczególne obowi¹zki,
jak np. obowi¹zek postêpowania zgodnie ze z³o¿onym �lubowaniem, sta³ego
podnoszenia kwalifikacji, obowi¹zek zachowania w tajemnicy okoliczno-
�ci sprawy, o których powzi¹³ on wiadomo�æ ze wzglêdu na wykony-
wane czynno�ci notarialne, obowi¹zek uzyskania zgody rady w³a�ciwej
izby notarialnej na podjêcie zatrudnienia czy te¿ obowi¹zek ubezpieczenia
siê od odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy wykony-
waniu czynno�ci.

Ustawodawca uregulowa³ tak¿e kwestiê samego zakoñczenia dzia³al-
no�ci prowadzonej przez notariusza. Nie wystarczy, tak jak w przypadku
wiêkszo�ci przedsiêbiorców, rezygnacja z prowadzenia kancelarii, ko-
nieczne jest odwo³anie przez samego Ministra Sprawiedliwo�ci. Ciekawe
jest tak¿e i to, ¿e w przypadku ukoñczenia przez notariusza 70 lat ¿ycia
czy te¿ uzyskania dwóch ujemnych ocen w wyniku kolejnych wizytacji
Minister Sprawiedliwo�ci po zasiêgniêciu opinii rady w³a�ciwej izby
notarialnej mo¿e go odwo³aæ43. Wi¹¿e siê to ze sprawowanym przez Ministra
Sprawiedliwo�ci nadzorem nad dzia³alno�ci¹ notariuszy i organami samo-
rz¹du notarialnego, co jest niew¹tpliwie cech¹ ró¿ni¹c¹ notariuszy od
innych przedsiêbiorców44.

Dokonuj¹c porównania notariusza i innych przedsiêbiorców, nie mo¿na
zapominaæ tak¿e o odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej, któr¹ ponosz¹
notariusze, i to zarówno za przewinienia zawodowe, w tym za oczywist¹
i ra¿¹c¹ obrazê przepisów prawnych, uchybienie powadze lub godno�ci
zawodu, za niezawarcie obowi¹zkowej umowy ubezpieczenia, jak i za
naruszenie obowi¹zków wynikaj¹cych z Kodeksu Etyki Zawodowej
Notariusza. W przypadku, gdy czynno�æ notarialna zosta³a dokonana

43 Zob. te¿ projekt ustawy z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy � Prawo o notariacie
oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który stanowi, ¿e w przy-
padku niezawarcia obligatoryjnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywilnej lub
utraty takiego ubezpieczenia z zawinionych przez siebie przyczyn, Minister Sprawiedli-
wo�ci ma obowi¹zek odwo³aæ notariusza.

44 Szerzej T. E r e c i ñ s k i, Kilka uwaga o pozycji ustrojowej notariusza, jego odpo-
wiedzialno�ci cywilnej oraz s¹downictwie dyscyplinarnym, Rejent 2006, nr 5, s. 47. Po-
dzielam pogl¹d autora, ¿e donios³o�æ funkcji spe³nianych przez notariusza uzasadnia ko-
nieczno�æ zwiêkszonego nad nim nadzoru ze strony pañstwa.



156

Marta Piotrowska

z naruszeniem zasad deontologicznych, nawet zgodno�æ z prawem tej
czynno�ci nie wyklucza odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej notariusza.

S¹dzê, ¿e cech¹, która wyró¿nia notariuszy spo�ród innych przedsiê-
biorców jest tak¿e wykonywanie tego zawodu pod piecz¹ samorz¹du
zawodowego, który ma dbaæ o jego nale¿yte wykonywanie w granicach
interesu publicznego i dla jego ochrony45.

Analizuj¹c zasady podejmowania, wykonywania, a tak¿e zakoñczenia
dzia³alno�ci notariuszy, mo¿na dostrzec, ¿e s¹ one czêsto odmienne od
tych, które obowi¹zuj¹ innych przedsiêbiorców. Niew¹tpliwie ogranicze-
nia w zakresie podejmowania, wykonywania, a tak¿e zakoñczenia ich
dzia³alno�ci zawodowej usprawiedliwione zostaj¹ specyfik¹ tego zawodu,
a w szczególno�ci rol¹, jak¹ notariusze pe³ni¹ w spo³eczeñstwie i pañ-
stwie. Podzielam pogl¹d, ¿e ze wzglêdu na funkcje publiczne notariuszy,
nadzór Ministra Sprawiedliwo�ci jest wrêcz konieczny. Inn¹ kwesti¹ jest
natomiast zakres tego nadzoru. Wspomniane wy¿ej cechy szczególne
dzia³alno�ci notariuszy pozwalaj¹ dostrzec ró¿nice pomiêdzy nimi a innymi
przedsiêbiorcami. My�lê, ¿e twierdzenie to jest tym bardziej uzasadnione,
¿e sam ustawodawca dostrzega specyfikê zawodu notariusza i przyznaje
mu status osoby zaufania publicznego, korzystaj¹cej z ochrony przys³u-
guj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

Notariusz a wymóg obywatelstwa polskiego
Analizuj¹c problematykê notariusza jako przedsiêbiorcy nie sposób nie

odnie�æ siê do prawa Unii Europejskiej i obowi¹zuj¹cych tam zasad swobody
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej oraz swobody �wiadczenia us³ug,
którymi objêta jest tak¿e dzia³alno�æ polegaj¹ca na wykonywaniu wolnego
zawodu. Zgodnie z nimi pañstwa cz³onkowskie powinny zapewniæ oby-
watelom wszystkich pozosta³ych pañstw cz³onkowskich Unii Europej-
skiej swobodny dostêp do wszystkich zawodów oraz prawo ich wyko-
nywania na tych samych zasadach, jakie stosowane s¹ do wykonywania
tych zawodów przez obywateli danego pañstwa. Zgodnie z art. 45 Traktatu
Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ wyj¹tek stanowi jednak dzia³al-
no�æ, która w jednym z pañstw cz³onkowskich jest zwi¹zana, choæby

45 Art. 17 ust. 1 Konstytucji RP.
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przej�ciowo, z wykonywaniem w³adzy publicznej. Tak¹ dzia³alno�ci¹ jest
niew¹tpliwie wykonywanie zawodu przez notariusza.

Niezrozumia³e wydaje siê byæ zatem stanowisko Komisji Europejskiej,
która krytykuj¹c obowi¹zuj¹cy w Polsce wymóg posiadania obywatel-
stwa polskiego przez notariuszy, stwierdzi³a, ¿e zawód notariusza nie
wchodzi w zakres wykonywania w³adzy publicznej, poniewa¿ notariusz
nie mo¿e narzuciæ decyzji sprzecznej z wol¹ jednej ze stron, której udziela
porady, nie rozstrzyga sporów i nie sprawuje w³adzy w imieniu pañstwa46.
Argumentacja ta nie przekonuje mnie, a co wiêcej, uwa¿am j¹ za nie-
s³uszn¹. Polskiemu notariuszowi pañstwo przekaza³o czê�æ swojego
w³adztwa, a swoje zadania wykonuje on w³a�nie w imieniu pañstwa. To,
¿e osobê, któr¹ ustawodawca proponuje uznaæ wprost za funkcjonariusza
publicznego, jednocze�nie zalicza do przedsiêbiorców, jest niejako spraw¹
drugorzêdn¹.

Zdaniem Komisji Europejskiej zniesienie wymogu obywatelstwa pol-
skiego mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na konkurencyjno�æ na rynku us³ug
prawnych, a co za tym idzie, równie¿ i na ceny us³ug notarialnych. Taka
argumentacja nie wydaje mi siê byæ przekonuj¹ca, tym bardziej ¿e no-
tariusze w Polsce, pomimo i¿ s¹ uznawani za przedsiêbiorców, maj¹
ograniczon¹ swobodê konkurowania, i to zarówno pod wzglêdem ceny,
jak i w innych formach47. Ciekawe wydaje mi siê byæ pytanie postawione
przez E. Skrzyd³o-Tefelsk¹, czy jest realnie mo¿liwe i potrzebne zasto-
sowanie regu³ jednolitego rynku Unii Europejskiej do przedstawicieli tego
zawodu?48

Zniesienie wymogu obywatelstwa polskiego dla notariuszy, zastoso-
wanie  zasady swobody prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej i swobody
przep³ywu osób spowodowa³oby, ¿e obywatelowi jakiego� innego pañ-

46 T. P i e t r y g a, K. R y c h t e r, Polski notariat nie dla obcokrajowców. Unia ¿¹da
od nas zniesienia monopolu notariuszy, Gazeta Prawna z 16 pa�dziernika 2006 r., nr 201;
A. J a n k o w s k i, Notariusz europejski, Gazeta Prawna z 16 pa�dziernika 2006 r., nr 201;
K. S o b c z a k, Tylko obywatel polski mo¿e byæ notariuszem, Rzeczpospolita z 14 pa�-
dziernika 2006 r., nr 241.

47 Zob. § 25-30 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.
48 E. S k r z y d ³ o - Te f e l s k a, Swobodny przep³yw osób a wykonywanie zawodu

notariusza w Unii Europejskiej, Rejent 2000, nr 4, s. 184.
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stwa cz³onkowskiego pañstwo polskie przekazywa³oby czê�æ swojego
w³adztwa, a taki notariusz by³by gwarantem pewno�ci obrotu cywilno-
prawnego w naszym pañstwie. Nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy nie by³oby
to ograniczenie suwerenno�ci jednego pañstwa na rzecz innego pañstwa
cz³onkowskiego Unii Europejskiej49. My�lê, ¿e trzeba podkre�liæ, i¿ wy-
konywanie funkcji publicznych musi byæ poddane odpowiednim rygorom
po to, by zapewniæ prawid³owe ich pe³nienie w interesie zarówno uczest-
ników czynno�ci notarialnych, jak i samego pañstwa. Temu ma s³u¿yæ
miêdzy innymi wymóg posiadania przez notariuszy obywatelstwa polskie-
go. Notariusz dzia³a w sferze wymiaru sprawiedliwo�ci i jest nosicielem
w³adzy pañstwowej. Gdy zniesiemy wymóg obywatelstwa polskiego,
doprowadzimy do tego, ¿e nosicielem w³adzy polskiej bêdzie obywatel
jakiego� innego pañstwa.

Notariusz osob¹ zaufania publicznego
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji to od decyzji ustawodawcy zale¿y

nadanie danemu zawodowi w drodze ustawy statusu zawodu zaufania
publicznego. Do takich zawodów niew¹tpliwie nale¿y notariusz, gdy¿
ustawodawca wprost stanowi, ¿e w zakresie swoich uprawnieñ dzia³a
on jako osoba zaufania publicznego. Niejako na marginesie nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e w projekcie ustawy o zmianie ustawy � Prawo o notariacie oraz
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach50 przewiduje siê
odej�cie od nadania notariuszowi charakteru osoby zaufania publicznego.
Podzielam jednak pogl¹d wyra¿ony w literaturze tematu, ¿e nale¿y to
traktowaæ jako przeoczenie, a nie obni¿enie jego walorów zawodowych
oraz praw i obowi¹zków okre�lonych w art. 17 Konstytucji RP51.
Twierdzenie to jest tym bardziej s³uszne, ¿e w uzasadnieniu projektu tej
ustawy w wielu miejscach znajdziemy odwo³anie do notariusza jako osoby
zaufania publicznego.

49 Tam¿e, s. 180 i nast. Wydaje mi siê s³uszny pogl¹d wyra¿ony przez tê autorkê.
Sygnalizujê jednak tylko ten problem, gdy¿ uwa¿am, ¿e wymaga on g³êbszej analizy, a nie
jest bezpo�rednio zwi¹zany z tematem mojego artyku³u.

50 Projekt ustawy z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy � Prawo o notariacie oraz ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest dostêpny na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwo�ci, zob. http://www.ms.gov.pl/projekty/projekty.shtml.

51 Tak R. S z t y k, Notariusz jako funkcjonariusz publiczny, Rejent 2006, nr 11, s. 50.
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Warto zauwa¿yæ, ¿e brak jest definicji legalnej zawodu zaufania pu-
blicznego, pojêcie to jest jednak czêsto przedmiotem zainteresowania
przedstawicieli nauki52, którzy podkre�laj¹, ¿e wykonywanie tego zawodu
to pe³nienie swoistej s³u¿by w ochronie rozmaitych dóbr obywateli i to
zarówno dóbr osobistych, jak i materialnych53. Przedstawicielom zawo-
dów zaufania publicznego powierza siê informacje dotycz¹ce ¿ycia pry-
watnego osób, które korzystaj¹ z ich us³ug, co wi¹¿e siê natomiast
z obowi¹zkiem uznania tych informacji za tajemnicê zawodow¹. Istot¹
tych zawodów jest tak¿e wykonywanie ich osobi�cie, samodzielnie, na
w³asn¹ odpowiedzialno�æ, st¹d tak¿e na w³asny rachunek54.

Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e �zawód zaufania publicznego� to
zawód polegaj¹cy na obs³udze osobistych potrzeb ludzkich, wi¹¿¹cy siê
z przyjmowaniem informacji dotycz¹cych ¿ycia osobistego i zorganizo-
wany w sposób uzasadniaj¹cy przekonanie spo³eczne o w³a�ciwym dla
interesów jednostki wykorzystywaniu tych informacji przez �wiadcz¹-
cych us³ugi. Wykonywanie zawodu zaufania publicznego okre�lane jest
dodatkowo normami etyki zawodowej, szczególn¹ tre�ci¹ �lubowania,
tradycj¹ korporacji zawodowej czy szczególnym charakterem wykszta³-
cenia wy¿szego i uzyskanej specjalizacji (aplikacja)55.

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, w tym i notariusze,
powinni zatem szczególnie intensywnie anga¿owaæ siê w prowadzenie
spraw tych, którzy powierzaj¹ im swoje problemy56. Korzystaj¹cy z ich

52 Zob. P. S a r n e c k i, Pojêcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konsty-
tucji) na przyk³adzie adwokatury, [w:] Konstytucja, wybory, parlament: studia ofiarowane
Zdzis³awowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000, s. 149-163; zob. te¿ A. D u d -
k i e w i c z, P. P i ¹ t a k, Zakaz reklamy w zawodach zaufania publicznego, Monitor Praw-
niczy 2006, nr 4, s. 218 i nast.; R. S z t y k, Notariusz jako..., s. 28 i nast.; E. B e d n a r e k,
Miêdzy profesjonalizmem a fuszerk¹, Gazeta Prawna z 9 maja 2002 r., nr 89. Ciekawy
pogl¹d zaprezentowa³ W.L. J a w o r s k i, (Reforma notariatu, Kraków 1929, s. 70), twier-
dz¹c, ¿e wyra¿enie �osoba zaufania publicznego� nie ma znaczenia prawniczego i jest
wyrazem bezradno�ci ustawodawcy w sprecyzowaniu charakteru stanowiska notariusza.

53 Zob. P. S a r n e c k i, Radca prawny..., s. 22 i nast. Autor mówi o wykonywaniu
zawodu zaufanie publicznego jako pe³nieniu misji. Natomiast R. S z t y k (Notariusz jako...,
s. 29) u¿ywa pojêcia �quasi-misyjno�æ�.

54 P. S a r n e c k i, Radca prawny..., s. 24.
55 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2002 r., SK 20/00 (OTK-A 2002,

nr 3, poz. 29).
56 Zob. P. S a r n e c k i, Radca prawny..., s. 23.
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us³ug musz¹ mieæ pewno�æ, ¿e maj¹ do czynienia z profesjonalistami57,
dlatego te¿ przedstawicielom tych zawodów stawia siê wiêksze wyma-
gania ani¿eli innym osobom. Maj¹ oni obowi¹zek przestrzegaæ tak¿e
okre�lonych zasad deontologicznych, a nieetyczno�æ ich postêpowania
wywiera g³êbsze negatywne skutki.

Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e zawody zaufania publicznego
wymagaj¹ szczególnej ochrony odbiorców �wiadczonych w ich ramach
us³ug, z tego te¿ powodu weryfikacja przygotowania do zawodu, jak
i nabór do zawodu nie mog¹ byæ pozostawione nieograniczonej swobo-
dzie gry rynkowej, bez jakichkolwiek regulacji i wymogów profesjonal-
nych i etycznych58.

Nawi¹zuj¹c do notariuszy, chcê zaznaczyæ, ¿e w doktrynie podkre�la
siê, i¿ zaufanie publiczne jest fundamentem instytucji notariusza, jej
warunkiem sine qua non, natomiast os³abienie tego fundamentu musi
spowodowaæ os³abienie ca³ej instytucji b¹d� jej zasadnicz¹ zmianê59.

Wi¹¿e siê to niew¹tpliwie z funkcj¹, jak¹ pe³ni¹ notariusze. Dzia³aj¹ oni
w celu ochrony porz¹dku prawnego, a tak¿e praw podmiotowych uczest-
ników czynno�ci notarialnych60. S¹ wyposa¿eni przez pañstwo w moc
nadania charakteru urzêdowego zarówno o�wiadczeniom osób, jak i innym
czynno�ciom przewidzianym przez prawo61. Dokumenty sporz¹dzone przez
notariuszy s¹ dokumentami urzêdowymi, z którymi zwi¹zane jest domnie-
manie legalno�ci i wiarygodno�ci publicznej.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e w zakresie swoich uprawnieñ notariusz nie tylko
dzia³a jako osoba zaufania publicznego, ale tak¿e korzysta z ochrony
przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym. Wskazanie na tê okolicz-
no�æ wydaje siê byæ niezbêdne przy dokonywaniu porównania notariusza

57 Zob. P. S a r n e c k i, Radca prawny..., s. 24. Autor zauwa¿a, ¿e nie wystarczy
dysponowaæ szerok¹ znajomo�ci¹ problemów, którymi zajmuj¹ siê przedstawiciele zawo-
dów zaufania publicznego, niezbêdnym elementem zawodu zaufania publicznego jest
dysponowanie ugruntowan¹ wiedz¹.

58 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 19 kwietnia 2006 r., K 6/06 (OTK-A 2006,
nr 4, poz. 45).

59 M.Z. K r ó l, Notariusz de lege ferenda, Rejent 2006, nr 5, s. 83.
60 Zob R. S z t y k, Notariusz jako..., s. 29. Autor wyja�nia, ¿e dzia³alno�æ notariuszy

ma charakter prewencyjny, poniewa¿ odnosi siê do sytuacji, gdy prawa nie naruszono,
a zmierza do zapobiegniêcia jego naruszeniu w przysz³o�ci.

61 Zob. preambu³a Kodeksu Etycznego Zawodu Notariusza.
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z innymi przedsiêbiorcami. Status funkcjonariusza publicznego czyni
z notariusza nietypowego przedsiêbiorcê.

Notariusz funkcjonariuszem publicznym
Ustawodawca nie stanowi wprost, i¿ notariusz jest funkcjonariuszem

publicznym, ale ¿e w zakresie swoich uprawnieñ korzysta z ochrony
przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym. Takie sformu³owanie prze-
pisu art. 2 § 1 pr. o not. sta³o siê przyczyn¹ dyskusji na temat tego, czy
notariusza mo¿na uznaæ za funkcjonariusza publicznego. My�lê, ¿e spory
w doktrynie ustan¹ z chwil¹ wej�cia w ¿ycie ustawy o zmianie ustawy
� Prawo o notariacie oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, gdy¿ jej projekt przewiduje wprost, ¿e notariusz to funk-
cjonariusz publiczny. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e regulacja taka nie bêdzie stanowi³a
nowo�ci w polskim prawie, poniewa¿ w art. 115 § 12 pkt 3 k.k. notariusz
zostaje wymieniony w�ród funkcjonariuszy publicznych.

W tym miejscu nale¿a³oby zauwa¿yæ, ¿e wolê bycia funkcjonariuszami
publicznymi wyrazili sami przedstawiciele tego zawodu, gdy podczas III
Kongresu Notariuszy Polskich w Krakowie podjêli uchwa³ê, w której
stwierdzili, ¿e spo³ecznie wa¿ne jest konsekwentne uznawanie notariuszy
za funkcjonariuszy publicznych wed³ug tradycyjnego notariatu ³aciñskie-
go, wype³niaj¹cych swoje zadania w prywatnych kancelariach62. Warto
zauwa¿yæ, ¿e na Miêdzynarodowym Kongresie Notariatu £aciñskiego,
który odby³ siê w Meksyku w 2004 r. stwierdzono, ¿e status notariusza
jako funkcjonariusza publicznego powinien byæ gwarancj¹ jego niezale¿-
no�ci i nieusuwalno�ci, a w konsekwencji tak¿e i jego bezstronno�ci63.

W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na zatem postawiæ pytanie, kim jest
funkcjonariusz publiczny?

Pojêcie to definiuje art. 2 lit. a Konwencji Narodów Zjednoczonych
przeciwko korupcji, przyjêtej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych64, a tak¿e art. 1 lit. a Prawnokarnej konwencji o korupcji,

62 Uchwa³a III Kongresu Notariuszy Polskich w Krakowie, www.krn.org.pl/?cmd=ak-
tualnosci_o,187.

63 Zob. www.krn.org.pl/?cmd=strony,33.
64 Art. 2 lit. 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjêtej przez

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 pa�dziernika 2003 r. (Dz.U.
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sporz¹dzonej w Strasburgu 27 stycznia 1999 r.65 Polski ustawodawca,
nie definiuj¹c tego terminu, przewiduje czêsto, ¿e okre�lony podmiot jest
funkcjonariuszem publicznym66, podczas  pe³nienia przez niego obowi¹z-
ków s³u¿bowych (lub w zwi¹zku z nimi) korzysta z ochrony przys³u-
guj¹cej funkcjonariuszom publicznym67, odwo³uj¹c siê przy  tym bezpo-
�rednio do kodeksu karnego. Definicjê funkcjonariusza publicznego zawiera
projekt ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialno�ci funkcjona-
riuszy publicznych za naruszenie prawa68. Art. 3 pkt 3 projektu tej ustawy
stanowi, ¿e funkcjonariusz publiczny to �osoba dzia³aj¹ca w charakterze
organu administracji lub z jego upowa¿nienia albo jako cz³onek kolegial-

z 2007 r. Nr 84, poz. 563) stanowi, ¿e funkcjonariusz publiczny oznacza: (i) ka¿d¹ osobê
sprawuj¹c¹ stanowisko ustawodawcze, wykonawcze, administracyjne lub s¹dowe w Pañ-
stwie Stronie, na jakimkolwiek szczeblu, zarówno z powo³ania, jak i z wyboru, zarówno
stale, jak i tymczasowo, zarówno za wynagrodzeniem, jak i bez wynagrodzenia; (ii) ka¿d¹
inn¹ osobê pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹, w tym w instytucji publicznej lub przedsiêbiorstwie
publicznym, b¹d� te¿ pe³ni¹c¹ s³u¿bê publiczn¹ w rozumieniu prawa wewnêtrznego Pañstwa
Strony i stosownie do w³a�ciwego obszaru prawa Pañstwa Strony; (iii) ka¿d¹ inn¹ osobê
okre�lon¹ jako �funkcjonariusz publiczny� w prawie wewnêtrznym Pañstwa Strony. Jed-
nak¿e dla celów pewnych szczególnych �rodków, o których mowa w rozdziale II niniejszej
Konwencji, �funkcjonariusz publiczny� mo¿e oznaczaæ ka¿d¹ osobê pe³ni¹c¹ funkcjê
publiczn¹ lub s³u¿bê publiczn¹ w rozumieniu prawa wewnêtrznego Pañstwa Strony i sto-
sownie do w³a�ciwego obszaru prawa Pañstwa Strony.

65 Art. 1 lit. a Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporz¹dzonej w Strasburgu dnia 27
stycznia 1999 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 29, poz. 249) stanowi, ¿e �funkcjonariusz publiczny�
rozumiany jest poprzez odniesienie do definicji �funkcjonariusza�, �urzêdnika publiczne-
go�, �burmistrza�, �ministra� lub �sêdziego� w prawie wewnêtrznym pañstwa, w którym
dana osoba wykonuje tê funkcjê, stosowanej w jego prawie karnym.

66 Zob. art. 115 § 12 k.k.
67 I tak np. art. 66 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst. jedn. Dz.U.

z 2007 r. Nr 43, poz. 277) stanowi, ¿e: �Policjant w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków
s³u¿bowych korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy
publicznych�; art. 72 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz.U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1218) stanowi, ¿e �na zasadach okre�lonych w odrêbnych przepisach cz³on-
kowie korpusu s³u¿by cywilnej korzystaj¹ z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych�; art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) stanowi, ¿e: �Nauczyciel, podczas lub w zwi¹zku
z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjona-
riuszy publicznych na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. � Kodeks
karny�.

68 Druk sejmowy nr 504 z dnia 16 lutego 2006 r.
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nego organu administracji oraz osoba bêd¹ca pracownikiem urzêdu or-
ganu administracji�.

Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego sprawowanie funkcji publicznej
wi¹¿e siê z realizacj¹ okre�lonych zadañ, czy to w urzêdzie, w ramach
struktur w³adzy publicznej, czy te¿ na innym stanowisku decyzyjnym
w strukturze administracji publicznej albo w innych instytucjach publicz-
nych. Podejmuj¹c próbê okre�lenia cech przes¹dzaj¹cych o tym, ¿e
okre�lony podmiot sprawuje funkcjê publiczn¹, Trybuna³ Konstytucyjny
wskaza³, ¿e chodzi o �takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie
jest równoznaczne z podejmowaniem dzia³añ wp³ywaj¹cych bezpo�rednio
na sytuacjê prawn¹ innych osób lub ³¹czy siê co najmniej z przygoto-
wywaniem decyzji dotycz¹cych innych podmiotów�69.

Funkcjonariusz postrzegany jest zatem jako osoba sprawuj¹ca okre-
�lone w³adztwo publiczne, czyli jako podmiot, któremu przyznano okre-
�lony zakres imperium pañstwa70.

Atrybut notariusza jako funkcjonariusza publicznego wynika st¹d, ¿e
spoczywa na nim obowi¹zek czuwania nad nale¿ytym zabezpieczeniem
praw i s³usznych interesów stron oraz innych osób, a tak¿e obowi¹zek
urzêdowania w swojej kancelarii i u¿ywania pieczêci z wizerunkiem or³a71.

R. Sztyk zauwa¿y³, ¿e obligatoryjny charakter wielu czynno�ci, a przede
wszystkim walor dowodowy czynno�ci notarialnych jako dokumentów
urzêdowych stanowi podstawow¹ przes³ankê uczynienia z notariusza
funkcjonariusza publicznego72.

To obowi¹zkiem pañstwa jest zapewnienie, aby obrót cywilny by³
zgodny z przepisami prawa, pañstwo natomiast zadanie to w szerokim
zakresie przekaza³o notariuszom. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ zatem,
¿e notariusze pe³ni¹ funkcjê pomocnicz¹ dla wymiaru sprawiedliwo�ci73.

69 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05 (OTK-A
2006, nr 3, poz. 30).

70 Zdanie odrêbne Sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego Bohdana Zdziennickiego do
uzasadnienia wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2003 r., K 49/01
(OTK-A 2003, nr 9, poz. 101).

71 R. S z t y k, Notariusz jako..., s. 49. Zob. te¿ R. S z t y k, Funkcja publiczna nota-
riatu, Rejent 1994, nr 12, s. 49-70.

72 R. S z t y k, Funkcja publiczna..., s. 49.
73 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2003 r., K 49/01 (OTK-A

2003, nr 9, poz. 101). Zob. te¿ zdanie odrêbne do uzasadnienia tego wyroku, w którym
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W doktrynie podkre�la siê, ¿e przymus notarialny zosta³ wprowadzony
przede wszystkim w celu zagwarantowania pewno�ci obrotu prawnego
i w pierwszym rzêdzie spe³nia funkcjê prewencyjn¹, a dopiero w nastêp-
nym kontroln¹74. Warto zauwa¿yæ, ¿e obowi¹zuje on miêdzy innymi dla
przenoszenia w³asno�ci nieruchomo�ci, ustanawiania na nich praw rze-
czowych, to jest dla czynno�ci, które s¹ szczególnie istotne dla pañstwa.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e notariuszom przekazana zosta³a �cz¹stka
w³adztwa pañstwowego�, co uzasadnia przyznanie im ochrony przys³u-
guj¹cej funkcjonariuszom publicznym75.

Notariusz jest zatem gwarantem pewno�ci obrotu prawnego. Szcze-
góln¹ jego pozycjê w pañstwie zdaje siê zauwa¿aæ tak¿e i ustawodawca76,
skoro w uzasadnieniu do projektu ustawy, która ma wprowadzaæ zmiany
do ustawy � Prawo o notariacie, stwierdza, ¿e uznanie wprost notariusza
za funkcjonariusza publicznego ma na celu wzmocnienie jego roli w obrocie
prawnym i podkre�lenie znaczenia wykonywanego przez niego zawodu.
Zgadzam siê ze stwierdzeniem, ¿e wobec tego, i¿ czynno�ci notarialne
dokonane przez notariusza maj¹ charakter dokumentu urzêdowego, a do-
kumenty urzêdowe stanowi¹ dowód tego, co zosta³o w nich urzêdowo
za�wiadczone, notariusz nie mo¿e byæ uznany tylko za osobê zaufania
publicznego.

Ze szczególn¹ rol¹ notariusza w spo³eczeñstwie i pañstwie wi¹¿¹ siê
jednak specyficzne obowi¹zki. Przy dokonywaniu czynno�ci notarialnych
powinien on czuwaæ nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych
interesów stron oraz innych osób, dla których czynno�æ ta mo¿e powo-
dowaæ skutki prawne (art. 80 § 2 pr. o not.). Natomiast podstawowymi
zasadami, które go obowi¹zuj¹ s¹: uczciwo�æ, rzetelno�æ, niezale¿no�æ
Sêdzia TK Bohdan Zdziennicki stwierdza, ¿e notariusz powo³any jest do pe³nienia funkcji
zwi¹zanych z zabezpieczeniem pewno�ci obrotu prawnego, co okre�li³ jako sprawowanie
�prewencyjnego wymiaru sprawiedliwo�ci�.

74 Cz.W. S a l a g i e r s k i, Pozycja notariusza..., s. 189 i 190; zob. te¿ R. S z t y k,
Notariusz jako..., s. 29.

75 W. P o p i o ³ e k, Jaki notariat jest potrzebny spo³eczeñstwu i pañstwu?, [w:] III
Kongres Notariuszy Rzeczyspopolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk,
Warszawa-Kluczbork 2006, s. 299-312.

76 Choæ my�lê, ¿e brak mu konsekwencji w dzia³aniu, poniewa¿ zauwa¿a szczególn¹
rolê notariusza w pañstwie, ale pomimo to zalicza go do przedsiêbiorców, zrównuj¹c go
tym samym z innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alno�æ gospodarcz¹.
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oraz bezstronno�æ i zachowanie tajemnicy zawodowej. Notariusz wyko-
nuje te¿ szereg czynno�ci o charakterze urzêdowym. Jako p³atnik na
podstawie odrêbnych przepisów pobiera podatki, a w przypadkach prze-
widzianych prawem przesy³a s¹dom i innym organom pañstwowym
informacje pisemne o sporz¹dzonych dokumentach, a tak¿e wypisy tych
dokumentów77.

W zwi¹zku z tym, ¿e notariusz dokonuje czynno�ci, które pañstwo
uznaje za swoj¹ dzia³alno�æ, jest urzêdnikiem pañstwowym78. Trzeba jednak
podkre�liæ, ¿e zasady go obowi¹zuj¹ce s¹ odmienne od tych, którym
podlegaj¹ inni urzêdnicy. Notariusze dokonuj¹ czynno�ci notarialnych
w kancelarii, sami maj¹ obowi¹zek zapewniæ nale¿yte jej funkcjonowanie,
zadbaæ o jej wyposa¿enie, ponadto przys³uguje im wynagrodzenie, które
jest okre�lone w umowie ze stronami czynno�ci. Zakres odpowiedzial-
no�ci notariusza i innych urzêdników w wielu przypadkach znacznie siê
ró¿ni79. W zwi¹zku z tymi odmienno�ciami spotykamy siê w literaturze
z okre�leniem, ¿e notariusze s¹ wyspecjalizowanymi funkcjonariuszami
publicznymi80.

My�lê, ¿e nale¿y zaznaczyæ, i¿ uznanie notariusza za funkcjonariusza
publicznego rodzi tak¿e pewne konsekwencje prawne.

I tak, zgodnie z projektowanymi zmianami prawa  o notariacie, notariusze
przed uruchomieniem kancelarii, a nastêpnie co roku, do dnia 31 marca
bêd¹ zobowi¹zani do sk³adania w dwóch egzemplarzach o�wiadczeñ
o swoim stanie maj¹tkowym, dotycz¹cych maj¹tku osobistego i maj¹tku

77 Art. 7 § 1 i art. 111 § 2 pr. o not.; W. P o p i o ³ e k (Jaki notariat...) stwierdza, ¿e
zakres tych obowi¹zków powoduje, i¿ obraz notariusza jako bezstronnego i niezawis³ego
us³ugodawcy jest przes³aniany przez obraz urzêdnika pañstwowego.

78 W. B o æ, Wokó³ statusu notariusza, Przegl¹d Prawa i Administracji, t. LXIV, red.
J. Fr¹ckowiak, Wroc³aw 2004, s. 20; por. M.Z. K r ó l, Notariusz de lege ferenda..., s. 81.
Autorka stwierdza, ¿e oficjalny wizerunek notariusza jest bardzo bliski wizerunkowi urzêd-
nika dzia³aj¹cego w interesie pañstwa.

79 Szerzej Cz.W. S a l a g i e r s k i, Pozycja notariusza..., s. 188. Autor zauwa¿a, ¿e na
podstawie obecnie obowi¹zuj¹cego art. 30 § 3 ordynacji podatkowej notariusz jako p³atnik
ponosi odpowiedzialno�æ ca³ym swoim maj¹tkiem za podatek niepobrany albo pobrany,
a niewp³acony. Natomiast urzêdnik skarbowy nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno�ci lub co
najwy¿ej odpowiedzialno�æ dyscyplinarn¹.

80 R. S z t y k, Notariusz jako..., s. 49. Zob. T. E r e c i ñ s k i, Kilka uwag..., s. 46.
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objêtego ma³¿eñsk¹ wspólno�ci¹ maj¹tkow¹81. O�wiadczenia te powinny
byæ z³o¿one w dwóch egzemplarzach w³a�ciwemu terytorialnie prezesowi
rady izby notarialnej, który nastêpnie jeden z tych egzemplarzy ma obowi¹zek
przekazaæ urzêdowi skarbowemu w³a�ciwemu ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania notariusza.

O�wiadczenia o stanie maj¹tkowym przechowywane bêd¹ przez sze�æ
lat i powinny zawieraæ w szczególno�ci informacje o posiadanych za-
sobach pieniê¿nych, nieruchomo�ciach, udzia³ach i akcjach w spó³kach
handlowych, a ponadto o nabytym przez notariusza albo jego ma³¿onka
od Skarbu Pañstwa albo innej pañstwowej lub samorz¹dowej osoby prawnej
mieniu, które podlega³o zbyciu w drodze przetargu. Dane zawarte w tym
o�wiadczeniu bêd¹ analizowane przez radê izby notarialnej, która wyniki
z tej analizy ma przedstawiæ zgromadzeniu izby. Ponadto w³a�ciwy ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania notariusza urz¹d skarbowy bêdzie
uprawniony nie tylko do dokonania analizy danych zawartych w o�wiad-
czeniu, ale tak¿e do porównania jego tre�ci z tre�ci¹ uprzednio z³o¿onych
o�wiadczeñ oraz rocznych zeznañ podatkowych. W przypadku, gdy wynik
tych czynno�ci wzbudzi uzasadnione w¹tpliwo�ci co do legalno�ci po-
chodzenia maj¹tku ujawnionego w o�wiadczeniu, urz¹d skarbowy bêdzie
mia³ obowi¹zek skierowaæ sprawê do w³a�ciwego postêpowania.

My�lê, ¿e istotne jest te¿ i to, ¿e w projekcie ustawy nowelizuj¹cej
prawo o notariacie wprowadza siê przyk³adowy katalog zakazanych
notariuszom zajêæ i funkcji. Zgodnie z projektem art. 19 § 3 pr. o not.
bêdzie stanowi³, ¿e notariusz nie mo¿e w szczególno�ci byæ cz³onkiem
zarz¹du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spó³ki handlowej, spó³-
dzielni, nie mo¿e te¿ byæ cz³onkiem zarz¹du fundacji prowadz¹cej dzia-
³alno�æ gospodarcz¹, posiadaæ w spó³ce handlowej wiêcej ni¿ 10% akcji

81 Art. 1 pkt 8 projektu ustawy z dnia ... 2007 r. o zmianie ustawy � Prawo o notariacie
oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zmiany te wprowadzone
zostaj¹ na mocy upowa¿nienia zawartego w art. 2 pkt 11 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez
osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584).
W literaturze tematu zauwa¿a siê, ¿e ustawodawca nie przewiduje, jakie konsekwencje
dyscyplinarne zostan¹ wyci¹gniête wobec notariuszy, którzy z³o¿yli nieprawdziwe o�wiad-
czenia, albo ich stan maj¹tkowy nie jest adekwatny do osi¹ganych dochodów z prowa-
dzonej kancelarii, zob. R. S z t y k, Notariusz jako..., s. 47.
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lub udzia³ów przedstawiaj¹cych wiêcej ni¿ 10% kapita³u zak³adowego,
prowadziæ dzia³alno�ci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie
z innymi osobami, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alno�ci¹ lub byæ przedsta-
wicielem b¹d� pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alno�ci, z za-
strze¿eniem czynno�ci wymienionych w art. 2 § 4 pr. o not.

Notariusz szczególnym przedsiêbiorc¹
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e wykonywanie zawodu przez

notariusza odbywa siê na odmiennych zasadach ani¿eli prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej przez innych przedsiêbiorców. Swoboda podej-
mowania, wykonywania i zakoñczenia przez niego dzia³alno�ci gospodar-
czej podlega znacznym ograniczeniom, wprowadzonym ze wzglêdu na
jego szczególn¹ rolê w pañstwie i spo³eczeñstwie. Ograniczenia spowo-
dowane s¹ dba³o�ci¹ o nale¿yte wykonywanie powierzonych mu zadañ.
Prawo wykonywania zawodu notariusza mo¿e uzyskaæ tylko ten, kto ma
odpowiednie wykszta³cenie, posiada takie cechy, które daj¹ rêkojmiê
prawid³owego wykonywania powierzonych mu obowi¹zków i zostanie
powo³any przez Ministra Sprawiedliwo�ci. Ze swobod¹ dzia³alno�ci
gospodarczej trudno pogodziæ wyznaczenie siedziby przez w³a�ciwego
ministra, ograniczenie ilo�ci kancelarii do jednej i godzin jej otwarcia,
jednocze�nie wy³¹czenie mo¿liwo�ci tworzenia jakichkolwiek filii czy
oddzia³ów82. Trudno sobie tak¿e wyobraziæ takiego przedsiêbiorcê, któ-
remu zakazane jest konkurowanie pod wzglêdem ceny czy te¿ korzystanie
z reklamy i us³ug po�redników handlowych. Natomiast notariuszom nie
wolno pobieraæ wynagrodzenia wy¿szego ani¿eli maksymalne stawki taksy
notarialnej w³a�ciwe dla danej czynno�ci. Nie mog¹ oni reklamowaæ swojej
dzia³alno�ci, powinni wystrzegaæ siê te¿ faktycznego wspó³dzia³ania z oso-
bami, które zawodowo b¹d� w innej formie doprowadzaj¹ im klientów.
Notariusz nie mo¿e decydowaæ o tym, czy dokona danej czynno�ci no-
tarialnej czy te¿ nie, gdy¿ ma prawo odmówiæ tylko w przypadkach
okre�lonych przez ustawodawcê, to jest, gdy czynno�æ bêdzie sprzeczna
z prawem, w przypadku, gdy powe�mie w¹tpliwo�æ, czy strona czyn-

82 Na temat dopuszczalno�ci oddzia³ów tworzonych przez wieloosobowe kancelarie
notarialne ciekawy pogl¹d przedstawi³ W. P o p i o ³ e k, Jaki notariat...
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no�ci notarialnej ma zdolno�æ do czynno�ci prawnych, a tak¿e w sytuacji
konfliktu interesów83.

Pozycja notariusza niew¹tpliwie ró¿ni siê od pozycji innych przedsiê-
biorców. Notariusz jest nie tylko osob¹ zaufania publicznego, ale pe³ni
jednocze�nie funkcje pomocnicze w stosunku do wymiaru sprawiedli-
wo�ci. Nie ma w¹tpliwo�ci co do tego, ¿e uczestniczy on w obrocie
gospodarczym (na rynku wymiany dóbr i us³ug), zaspokaja potrzeby
innych, ale jednocze�nie czyni to, bo takie s¹ jego zadania. Czynno�ci,
które wykonuje s¹ wyliczone przez ustawodawcê w zamkniêtym kata-
logu. Katalog ten ma zostaæ wkrótce poszerzony poprzez przyznanie
notariuszom nowych uprawnieñ, to jest sporz¹dzanie aktów po�wiadcze-
nia dziedziczenia, otwarcie i og³oszenie testamentu, sporz¹dzanie za�wiad-
czeñ o powo³aniu wykonawcy testamentu84.

Uwa¿am, ¿e podkre�liæ nale¿y, i¿ dokonuj¹c tych czynno�ci, notariusz
wykonuje cz¹stkê powierzonego mu w³adztwa publicznego, ponadto dzia³a
nie tylko w interesie stron, ale tak¿e w interesie publicznym, zapobiegaj¹c
mog¹cym powstaæ sporom85. Wykonuj¹c swój zawód ma obowi¹zek
postêpowaæ zgodnie z zasad¹, ¿e dokonywanie czynno�ci to nie tylko jego
prawo, ale przede wszystkim ustawowy obowi¹zek86. Te cechy obce s¹
natomiast innym przedsiêbiorcom.

Na³o¿ony na notariusza obowi¹zek wspó³dzia³ania z organami pañ-
stwowymi wynika z podwójnej roli, jak¹ spe³nia, to jest osoby bêd¹cej
prawnikiem profesjonalist¹, a tak¿e osoby, której powierzono funkcje
publiczne87. Uwa¿am, ¿e w zwi¹zku z tym, i¿ notariusz pe³ni powierzone

83 Art. 81, 84 i 86 pr. o not.
84 Projekt ustawy z dnia... o zmianie ustawy � Prawo o notariacie, ustawy � Kodeks

cywilny, ustawy � Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Szerzej
na temat G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ notariusza, [w:] III Kongres No-
tariuszy Rzeczyspopolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Warszawa-Klucz-
bork 2006, s. 15-39. Autor porusza ciekaw¹ kwestiê notariusza jako mediatora. W lite-
raturze wskazuje siê tak¿e na inne czynno�ci, których dokonanie mog³oby zostaæ
powierzone notariuszom, np. zarz¹d spadku nieobjêtego czy nadawanie klauzuli wykonal-
no�ci aktom notarialnym stanowi¹cym tytu³y egzekucyjne, zob. M. K r ó l, Notariusz de
lege ferenda..., s. 87-88.

85 G. B i e n i e k, W sprawie...
86 § 19 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.
87 Podkre�lono to na XXII Miêdzynarodowym Kongresie Notariatu £aciñskiego

w 1998 r. w Buenos Aires, podajê za: Cz.W. S a l a g i e r s k i, Pozycja notariusza..., s. 193.
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mu przez pañstwo funkcje publiczne, nie mo¿e byæ traktowany za podmiot
wy³¹cznie prywatny88. St¹d te¿ jego pozycja w pañstwie jest specyficzna,
odmienna od pozycji innych osób prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹.

W �wietle tego trudno zgodziæ siê z g³oszonymi coraz czê�ciej po-
gl¹dami, ¿e odrêbny zawód notariusza nie jest potrzebny i lepsze by³oby
po³¹czenie w jeden trzech zawodów prawniczych: adwokata, radcy
prawnego i notariusza oraz likwidacja odrêbnego notariatu89. Wed³ug
pomys³odawcy po zdaniu egzaminu uzupe³niaj¹cego adwokaci mogliby
wykonywaæ czynno�ci notarialne, a notariusze � adwokackie i w ten
sposób us³ugi zarówno adwokatów, jak i notariuszy sta³yby siê bardziej
dostêpne. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mianowanie adwokatów notariuszami nie
jest nowo�ci¹ w Europie. Otó¿ w niektórych rejonach Niemiec adwokaci
równolegle wykonuj¹ zawód notariusza (s¹ to tak zwani Anwaltsnotare).
W Polsce przynajmniej dzisiaj taka sytuacja jest jeszcze trudna do wy-
obra¿enia.

Wracaj¹c do obowi¹zuj¹cego w Polsce stanu prawnego, uwa¿am, ¿e
ustawodawca, porz¹dkuj¹c terminologiê prawnicz¹ i chc¹c rozstrzygn¹æ
problem, które podmioty uznaæ za przedsiêbiorców, a którym odmówiæ
tego przymiotu, pos³u¿y³ siê najprostszym rozwi¹zaniem i status przed-
siêbiorcy przyzna³ tak¿e i tym, którzy wykonuj¹ w sposób zorganizowany
i ci¹g³y zarobkow¹ dzia³alno�æ zawodow¹, nie uwzglêdniaj¹c przy tym
ich cech specyficznych. Powsta³ jednak problem z notariuszami, którzy
nie s¹ do koñca ani podmiotami prywatnymi, choæ dzia³aj¹ na w³asny
rachunek, ani te¿ publicznymi, choæ obdarzeni s¹ zaufaniem publicznym
i tworz¹ dokumenty urzêdowe90. Niew¹tpliwie specyfika tego zawodu
wyra¿a siê w jego dwoistej naturze, ³¹cz¹cej w sobie elementy publiczno-
i prywatnoprawne91. Trudno jednak pogodziæ ze sob¹ cechy charakte-
rystyczne dla osoby zaufania publicznego, funkcjonariusza publicznego,

88 Tak te¿ T. E r e c i ñ s k i, Kilka uwag..., s. 44.
89 Tak¹ propozycjê przedstawi³ Filip Wejman, zob. I. Wa l e n c i k, Popozycje rady-

kalnych zmian  na rynku us³ug prawnych, Rzeczpospolita z dnia 24 lutego 2007 r., nr 47.
90 Zob. W. B o æ, Wokó³ statusu..., 22-28.
91 Zob. W. P o p i o ³ e k, Jaki notariat... Autor trafnie, moim zdaniem, stwierdza, ¿e

szczególny status notariusza polega za tym, ¿e kompetencje notariusza traktowane s¹ jako
urzêdowe (publiczne), mimo ¿e realizowane s¹ w strukturze prywatnoprawnej.
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ze statusem osoby prowadz¹cej dzia³alno�æ gospodarcz¹. Za s³uszny uznajê
pogl¹d P. Marquardta, ¿e brak akceptacji dla traktowania notariusza jako
�zwyk³ego przedsiêbiorcy� nie wynika z oceny konsekwencji prawnych
posiadania statusu przedsiêbiorcy, ale raczej z aksjologicznej niezgody
pomiêdzy przyznaniem notariuszowi statusu osoby prowadz¹cej przed-
siêbiorstwo i roli sui generis funkcjonariusza publicznego92.

Jednoznaczne okre�lenie pozycji notariusza w Polsce jest bardzo trud-
ne. Prowadzi on dzia³alno�æ na w³asny rachunek i we w³asnym imieniu,
ale dzia³a te¿ w interesie publicznym, uczestniczy w obrocie gospodar-
czym i jest jednocze�nie gwarantem bezpieczeñstwa tego obrotu. Skoro
jednak ustawodawca uzna³ go za przedsiêbiorcê93, to nale¿y, moim zda-
niem, przyj¹æ, ¿e jest przedsiêbiorc¹ nietypowym, mo¿na pokusiæ siê
o stwierdzenie, ¿e szczególnym, bo te¿ i osob¹ zaufania publicznego,
która w zakresie swoich uprawnieñ korzysta z ochrony przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym94, natomiast wykonywana przez niego dzia-
³alno�æ nie jest typow¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹.

92 P. M a r q u a r d t, Notariusz � przedsiêbiorca, PUG 2004, nr 11, s. 20.
93 Wydaje siê jednak, ¿e ustawodawca powinien dostrzec szczególn¹ rolê notariusza

i wprost postanowiæ, ¿e nie jest on przedsiêbiorc¹.
94 Zob. M.Z. K r ó l, Notariusz de lege ferenda..., s. 83 i nast. Autorka s³usznie, moim

zdaniem, stwierdza, ¿e wizerunek notariusza jako przedsiêbiorcy musi byæ zmodyfikowany
i ograniczony zadaniami w s³u¿bie spo³eczeñstwu. Ciekawy i � moim zdaniem � niezwykle
trafny pogl¹d wyrazi³ te¿ W. P o p i o ³ e k (Jaki notariat...). Autor stwierdzi³, ¿e nale¿y
sprzeciwiaæ siê stereotypowi rzekomo naturalnej sprzeczno�ci interesów notariusza funk-
cjonuj¹cego jako �przedsiêbiorca� i jego klientów, prowadz¹cej, z natury rzeczy, do pod-
wa¿enia wiarygodno�ci i publicznego zaufania. O zaufaniu przes¹dza rzetelno�æ, profesjo-
nalizm i bezstronno�æ, a nie formalny status przedsiêbiorcy.


