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Z dzia³alnoœci samorz¹du notarialnego

W dniach 3-6 wrzeœnia 2009 r. Zakopanem odby³o siê XI spotkanie
samorz¹du notarialnego. Organizatorem by³a Krajowa Rada Notarialna,
która zaproponowa³a okreœlony porz¹dek programowy.

Sta³o siê to ju¿ dobr¹ tradycj¹, ¿e przedstawiciele wszystkich izb
notarialnych co jakiœ czas zbieraj¹ siê, by dyskutowaæ nad stanem pol-
skiego notariatu, jego aktualnymi problemami oraz perspektywami, jakie
otwieraj¹ siê przed tym œrodowiskiem prawniczym.

Bie¿¹c¹ sytuacjê notariuszy w Polsce przedstawi³ not. Lech Borzemski
– prezes Krajowej Rady Notarialnej. Wskaza³ on na zagro¿enia i wyzwa-
nia, z jakimi zmierzyæ siê musz¹ polscy notariusze. Trzeba siê liczyæ
z tym, ¿e nie tylko wzrasta iloœæ osób przechodz¹cych z innych zawodów
prawniczych do zawodu notariusza, ale tak¿e roœnie potrzeba nowych
kompetencji. Pojawia siê ca³a rzesza aplikantów, którym trzeba zapewniæ
rzetelne szkolenie aplikacyjne oraz patronat merytoryczny. Staje siê mitem
stwierdzenie, ¿e notariusze to zamkniêty klan prawniczy. Liczby same
mówi¹ za siebie.

Troska o wysok¹ jakoœæ kszta³cenia aplikacyjnego, kwestie organi-
zacyjno-logistyczne, nowy kszta³t legislacyjny, które dotycz¹ notariuszy,
przewija³a siê w wypowiedziach wielu osób. Dyskusje i kontrowersyjne
wypowiedzi d³ugo towarzyszy³y obradom samorz¹dowców notarialnych.

Bez w¹tpienia ciekawym by³o wyst¹pienie przedstawicieli Departa-
mentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Przedstawili oni
wiele zagadnieñ zwi¹zanych z realizacj¹ przez notariuszy obowi¹zków
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wynikaj¹cych z ustawy o przeciwdzia³aniu wprowadzania do obrotu fi-
nansowego wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub
nieujawnionych Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu finansowania terroryzmu,
szczególnie w œwietle ostatniej nowelizacji przepisów tej ustawy.

Celem tej nowelizacji jest m.in. likwidacja biurokratycznego systemu
informacji, wzmocnienie instrumentów dyscyplinuj¹cych, usuniêcie stwier-
dzanych b³êdów i niedoci¹gniêæ w czasie kontroli. Wdra¿anie tych zmian
odbywaæ siê bêdzie z udzia³em przedstawicieli polskich notariuszy, tak
aby tworzyæ spójny i dobry system szkolenia wewnêtrznego.

Not. Leszek Zabielski, cz³onek KRN, przedstawi³ projekt ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy – Prawo
o notariacie oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych,
zmierzaj¹cych do przekazania notariuszom kompetencji w zakresie wy-
dawania notarialnych nakazów zap³aty w postêpowaniu nakazowym i upo-
minawczym.

Natomiast not. Marek Kolasiñski zapozna³ zebranych z aktualn¹ ocen¹
ubezpieczeñ notariuszy, co wywo³a³o ¿yw¹ dyskusjê.

Jak s¹dzê, ciekawym uzupe³nieniem tej relacji jest krótkie omówienie
wypowiedzi not. Lecha Borzemskiego – prezesa KRN, jakie ukaza³o siê
na ³amach „Rzeczpospolitej” (s. C4) z dnia 1 czerwca 2009 r. Jedno-
czeœnie dziêkujê Agencji Public Relations Lignar za pomoc w udostêp-
nieniu tego materia³u.

Otó¿ w dniu 29 maja 2009 r. by³o zarejestrowanych 5959 aktów
poœwiadczenia dziedziczenia, coraz wiêcej notariuszy stosuje tê instytucjê
w praktyce notarialnej. Liczba tych aktów roœnie, co wyraŸnie potwierdza
trafnoœæ przyjêtych rozwi¹zañ prawnych. Warto zauwa¿yæ, ¿e to pierw-
szy przypadek w historii, by notariat przej¹³ kompetencje s¹dowe. Co
wiêcej, wszyscy s¹ z tej instytucji zadowoleni, zw³aszcza spadkobiercy,
którzy doœæ szybko wychodz¹ z kancelarii z prawomocnym postanowie-
niem s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku. Informatyczny rejestr nota-
rialnych poœwiadczeñ dzia³a sprawnie. Co te¿ jest sukcesem, chocia¿
mocno obci¹¿a kosztami notariat. Trudno nam – jak zauwa¿a not. L. Bo-
rzemski – siê z tym pogodziæ, gdy¿ jest to rejestr publiczny, a jest on
obecnie finansowany za prywatne pieni¹dze polskich notariuszy. Warto
o tym wiedzieæ!
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W dalszej czêœci wypowiedzi not. L. Borzemski podkreœla, ¿e notariat
nadal inicjuje nowe rozwi¹zania jurydyczne, do których nale¿¹ m.in.
darowizny na wypadek œmierci. Chodzi o to, by w³aœciciel nieruchomoœci
móg³ za swojego ¿ycia zadysponowaæ, ¿e po jego œmierci stanie siê ona
okreœlon¹ w³asnoœci¹ okreœlonej osoby. O tym, jak wa¿ne i sensowne jest
to rozwi¹zanie, nie trzeba nikogo przekonywaæ. Taki postulat wyp³ywa
nie tylko od ludzi businessu, jest on rozs¹dny i niezwykle praktyczny,
a na przeszkodzie jego realizacji stoi obecny model prawa spadkowego,
który nale¿a³oby zmieniæ.

Kolejnym ciekawym projektem legislacyjnym jest to, by notariusze
mogli wydawaæ nakazy zap³aty w postêpowaniach nakazowych i upo-
minawczych. Chodzi o poszerzenie mo¿liwoœci wyboru przez zaintere-
sowanego drogi tego postêpowania – s¹dowe czy notarialne – przy czym
sprzeciw wniesiony przez pozwanego powodowa³by utratê mocy nakazu
i przekazanie sprawy do procesu. To z kolei zapewnia³oby pe³n¹ gwa-
rancjê s¹dowej kontroli postêpowania.

Projekt ten jest ¿ywo dyskutowany w œrodowisku notarialnym i praw-
niczym, gdy¿ inicjatorami jego byli radcowie prawni.

Kryzys gospodarczy dotyka tak¿e œrodowisko notariuszy – podkreœla
not. Lech Borzemski. Zmniejszy³a siê bowiem liczba transakcji, spad³y
ceny nieruchomoœci, obrót gospodarczy zwolni³ tempo. Taksa notarialna
zaczyna ukazywaæ paradoksy, koszt niektórych czynnoœci notarialnych
jest ¿enuj¹co niski, co ogranicza mo¿liwoœci negocjacyjne. Budzi to du¿y
niepokój, gdy¿ ci¹gle zapomina siê, ¿e notariusz pe³ni funkcjê publiczn¹,
ale kancelariê prowadzi na w³asny rachunek, musi j¹ utrzymaæ na od-
powiednim poziomie, wyposa¿yæ, zatrudniæ personel itp.

Kolejne zjawisko, jakie daje siê zaobserwowaæ, to rosn¹ca konkurencja
w œrodowisku notarialnym. Obecnie wykonuje zawód notariusza oko³o
2000 osób, jest ponad 700 aplikantów, a ci¹gle dochodz¹ kolejni kandydaci
z innych profesji prawniczych, nie mówi¹c ju¿ o kolejnej fali przyjêæ na
pierwszy rok aplikacji notarialnych. Rodzi siê pytanie, czy bêdzie dla nich
miejsce pracy, jaka bêdzie jakoœæ ich czynnoœci notarialnych, czy nie
obni¿¹ poziomu, a tym samym presti¿u polskiego notariusza.

Warto stale przypominaæ, ¿e notariusz jest osob¹ zaufania publicznego,
która zas³uguje na szacunek spo³eczeñstwa i pañstwa. Jest gwarantem
bezpieczeñstwa obrotu gospodarczego i prawnego. Natomiast notariat
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musi byæ sprawnym instrumentem tego obrotu, nie mo¿na sobie pozwoliæ
na iloœciowe rozwi¹zania. Nie bez powodu wszystkie kraje Unii Europej-
skiej dbaj¹ o liczbê notariuszy, nie jest obojêtne, ile osób wykonuje ten
zawód, gdy¿ nie mo¿na zagroziæ obrotowi prawnemu, co przy powiêk-
szaniu jego stanu musi nast¹piæ.

Polscy notariusze z nadziej¹ i trosk¹ prognozuj¹ swój rozwój, nie
chc¹c niczego zaw³aszczaæ ani nikomu niczego odbieraæ. Notariusze szukaj¹
miejsca dla siebie, po to, by dobrze s³u¿yæ tym, którzy chc¹ i potrzebuj¹
skorzystaæ z czynnoœci notarialnych w celu odpowiedniego zabezpiecze-
nia siê przed zagro¿eniami, jakie niesie wspó³czesny obrót gospodarczy.

Opracowa³: Jerzy Jacyszyn


