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Z kart historii notariatu

TowarzystwoGalicyjskichKandydatówNotarialnychWschod-
niej Ma³opolski we Lwowie (1889-1939)

Przyznanie Galicji w roku 1867 statutu autonomicznego w powi¹zaniu
z przyjêciem ustawy o prawie stowarzyszania siê da³o pocz¹tek rozwo-
jowi licznych stowarzyszeñ na ziemiach zaboru austriackiego. W cztery
lata po wprowadzeniu autonomii uchwalona zosta³a równie¿ nowa ustawa
notarialna, której rozwi¹zania, poza oparciem organizacji notariatu na
zasadach samorz¹du, podnosi³y tak¿e jego znaczenie jako nowej instytucji.
Przedstawione zmianymonarchii austro-wêgierskiej oraz rozwój notariatu
polskiego na ziemiach Galicji przyczyni³y siê do za³o¿enia w roku 1888
w Krakowie Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych, które powsta³o
jako organizacja zrzeszaj¹ca kandydatów notarialnych z obszaru w³a�ci-
wo�ci Wy¿szego S¹du Krajowego w Krakowie1. Stowarzyszenie to by³o
tym samym pierwsz¹ na ziemiach polskich organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przed-
stawicieli notariatu.
Równolegle do formowania siê Stowarzyszenia w Krakowie2 trwa³y

prace nad zawi¹zaniem we Lwowie podobnego zrzeszenia dla kandyda-
tów notarialnych Galicji Wschodniej. Mimo ¿e lwowskie Stowarzyszenie

1 Por. Statut Stowarzyszenia Kandydatów Notaryalnych, Kwartalnik Stowarzyszenia
Kandydatów Notaryalnych w Krakowie [dalej: Kwartalnik] 1889, nr 1, s. 2 i nast.

2 Na temat krakowskiego Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych zob. I. H om o -
l a - S k ¹ p s k a, Z dziejów krakowskiego notariatu w okresie autonomii galicyjskiej, [w:]
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powsta³o kilkamiesiêcy po krakowskim, trudno dzi� jednoznacznie stwier-
dziæ, które ze �rodowisk notarialnych jako pierwsze zainicjowa³o za³o¿enie
stowarzyszenia reprezentuj¹cego i chroni¹cego jego interesy zawodowe.
Wynika to chocia¿by z faktu, ¿e idea powo³ania do ¿ycia stowarzyszenia
skupiaj¹cego kandydatów notarialnych praktykuj¹cych na obszarze w³a-
�ciwo�ci Wy¿szego S¹du Krajowego we Lwowie poruszona zosta³a po
raz pierwszy ju¿ w 1887 r. Na odbywaj¹cym siê wówczas we Lwowie
wiecu miejscowych kandydatów notarialnych przyjêto uchwa³ê o zawi¹-
zaniu stowarzyszenia maj¹cego za swój cel pieczê nad interesami zawo-
dowymi i zespoleniem jednostek w imiê ³¹czno�ci i solidarno�ci kole¿eñ-
skiej w celu niesienia cz³onkom pomocy materialnej i moralnej3.
W nawi¹zaniu do powy¿szej uchwa³y powo³ano do ¿ycia komitet, który
opracowa³ statut przysz³ego stowarzyszenia. Ostateczna wersja statutu
przyjêta zosta³aw lutym1889 r. i po zatwierdzeniu jej wmaju tego samego
roku reskryptem lwowskie stowarzyszenie zaczê³o formalnie dzia³aæ pod
nazw¹ Towarzystwa Galicyjskich Kandydatów Notarialnych we Lwowie.
Od powstania w 1889 r. do czasu uchwalenia ogólnopolskiej ustawy

notarialnej lwowskie Towarzystwo skupia³o kandydatów notarialnych
Galicji Wschodniej. W praktyce cz³onkami Towarzystwa byli kandydaci
wpisani na listy Izby Notarialnej we Lwowie i w Przemy�lu. Wej�cie
w ¿ycie w roku 1933 nowej ustawy notarialnej i wprowadzenie w niej
odmiennych zasad przygotowania do zawodu notarialnego spowodowa³y
likwidacjê instytucji kandydata notarialnego. St¹d te¿ lwowskie Towarzy-
stwo w swojej dotychczasowej formie istnia³o do roku 1935, kiedy to
przyjêto nowy statut stowarzyszenia4, a tak¿e zmieniono jego nazwê
z dotychczasowej na Zrzeszenie Asesorów i Aplikantów Okrêgu Lwow-
skiej Izby Notarialnej5. W³¹czenie zlikwidowanej rok wcze�niej Izby

Ksiêga Pamiatkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Oleszko,
R. Sztyk, Poznañ-Kluczbork 1994, s. 47.

3 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia galic. Kandydatów notar.
odbytego w r. 1893, [dalej: Sprawozdanie�], Kwartalnik Stowarzyszenia Kandydatów
Notaryalnych w Krakowie i Towarzystwa Galicyjskich Kandydatów Notaryalnych we
Lwowie 1894, z 1/2, s. 16.

4 Zob. Zrzeszenie Aplikantów i AsesorówNotarialnych we Lwowie, Wspó³czesnaMy�l
Prawnicza 1936, nr 5, s. 46.

5 Zrzeszenie Asesorów i Aplikantów Notarjalnych we Lwowie, Przegl¹d Notarialny,
1935, nr 23, s. 11.
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Notarialnej w Przemy�lu do Izby Lwowskiej spowodowa³o, ¿e obszar
dzia³aniaZrzeszenia obejmowa³ dowybuchuwojny okrêg administracyjny
tej ostatniej Izby.
Organami lwowskiego stowarzyszenia by³y: Walne Zgromadzenie,

Wydzia³ oraz Komisja Rewizyjna i S¹d Honorowy. Pracami Wydzia³u
Towarzystwa kierowa³ jego prezes, okre�lany niejednokrotnie mianem
przewodnicz¹cego. Do jego obowi¹zków nale¿a³o równie¿ reprezentowa-
nie Towarzystwa na zewn¹trz. W okresie istnienia lwowskiego stowa-
rzyszenia funkcjê prezesa pe³ni³o kilkunastu kandydatów b¹d� asesorów
notarialnych. Pierwszym prezesem lwowskiego stowarzyszenia by³ kan-
dydat notarialny Jan Rastawiecki, który pe³ni³ tê funkcjê przez kilka
nastêpnych lat6. Siedzib¹ Towarzystwa przez ca³y okres jego istnienia by³
Lwów. Towarzystwo, przynajmniej pocz¹tkowo, nie dysponowa³o w³a-
snym lokalem, st¹d te¿ jego biuro w ró¿nych okresach mie�ci³o siê, dziêki
go�cinno�ci i uprzejmo�ci lwowskich notariuszy, w ich prywatnych
kancelariach7.
Dzia³alno�æ Towarzystwa, jak ka¿dego stowarzyszenia, opiera³a siê na

cz³onkostwie. Pierwotny statut przewidywa³ trzy rodzaje cz³onkostwa.
Pierwsz¹ a zarazem najwa¿niejsz¹ kategoriê stanowili cz³onkowie zwy-
czajni, którymi mogli zostaæ wszyscy kandydaci notarialni z Galicji
Wschodniej. Tych cz³onków w stowarzyszeniu by³o najwiêcej8. Obok
cz³onkostwazwyczajnegoprzewidziano tak¿eograniczonyudzia³wpracach
Towarzystwa cz³onków wspieraj¹cych oraz honorowych. Pierwszymi
z nich byli zazwyczaj cz³onkowie zwyczajni, którzy, obejmuj¹c posadê
notarialn¹, nadal chcieli wspieraæ osobi�cie i finansowo dzia³alno�æ To-
warzystwa. Z kolei cz³onków honorowych wybiera³o walne zgromadze-

6 Z uwagi na brak materia³ów nie sposób wymieniæ wszystkich prezesów lwowskiego
Towarzystwa Kandydatów Notarialnych. Dostêpne materia³y pozwalaj¹ jednak ustaliæ, ¿e
funkcjê prezesa sprawowali w kolejnych latach kandydaci notarialni: Jan Limanowski
(1913), Stanis³aw Witwicki (1926), Kazimierz Niementowski (1930), W³odzimierz Sa-
wicki (1933) oraz Jan Trzos, który pe³ni³ funkcjê prezesa od roku 1934 przez piêæ kolejnych
kadencji.

7 Dla przyk³adu w roku 1930 siedziba Towarzystwa mie�ci³a siê we Lwowie przy
ul. Rutowskiego w kancelarii notariusza Groblewskiego.

8 Liczba zwyczajnych cz³onków lwowskiegoTowarzystwamala³awmiarê zwiêkszania
siê liczby posad notarialnych i w poszczególnych latach wynosi³a: w roku 1894 � 97 cz³on-
ków, w roku 1910 � 79 cz³onków, w roku 1913 � 84 cz³onków, w roku 1926 � 40 cz³onków.
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nie spo�ród osób zas³u¿onych dla stowarzyszenia i notariatu. Cz³onkami
honorowymi zostali m.in. niektórzy z by³ych prezesów Towarzystwa czy
te¿ wieloletni prezes Rady Notarialnej we Lwowie Kazimierz Sokol.
W zwi¹zku z przyjêtymi w statucie za³o¿eniami podstawowym celem

Towarzystwa Kandydatów Notarialnych we Lwowie by³a ochrona inte-
resów zawodowych swoich cz³onków. Zadania te przez ca³y okres ist-
nienia stowarzyszenia realizowano na ró¿ne sposoby i z ró¿nym natê¿e-
niem. W pierwszym galicyjskim okresie Towarzystwo stara³o siê przede
wszystkim wywieraæ wp³yw na zwiêkszenie obsady posad notarialnych
dla swoich cz³onków. W³adze Towarzystwa, poprzez kierowanie memo-
ria³ów do w³a�ciwych w³adz, stara³y siê tak¿e wprowadzaæ korzystne
zmiany legislacyjne dla kandydatów notarialnych. Postulowano m.in.
skrócenie postêpowania o obsadê zwolnionej posady notarialnej, przyzna-
nie kandydatom notarialnym pierwszeñstwa przy obsadzie posad przed
przedstawicielami innych zawodów prawniczych czy te¿ wyd³u¿enie
praktyki notarialnej, co mia³o z za³o¿enia zniechêciæ by³ych urzêdników
s¹dowych do przechodzenia do notariatu9.
Jednym z podstawowych zadañ, jakie realizowa³o Towarzystwo

w pierwszym okresie, o czym ju¿ wspomniano, by³a walka o zwiêkszenie
liczby posad notarialnych. Podkre�lenia wymaga bowiem fakt, ¿e liczba
stanowisk notarialnych ustalona zosta³a dla Galicji jeszcze w roku 1855
i w chwili powstania Towarzystwa nie odpowiada³a ju¿ potrzebom
spo³eczeñstwa10 orazoczekiwaniomkandydatównotarialnych, którzyczêsto
otrzymywali posadê nie tylko po kilkunastu latach oczekiwañ11, ale tak¿e

9 Od Wydzia³u, Kwartalnik 1896, z. 4, s. 32.
10 Przy wprowadzaniu w roku 1855 w monarchii austriackiej organizacji notariatu

przyjêto zasadê, w my�l której Lwów otrzyma³ 6 posad notarialnych, Kraków 4 posady
za� Czerniowce 3 posady. Nadto przy s¹dach obwodowych istnia³y dwie posady notarialne,
a przy s¹dach powiatowych jedna. Sytuacja taka istnia³a tak¿e w chwili powstania lwow-
skiego Towarzystwa i nie odpowiada³a wspó³czesnym realiom i potrzebom. Jako przyk³ad
archaiczno�ci utrzymywania dotychczasowej liczby posad Towarzystwo wskazywa³o na
Lwów, którego liczbamieszkañców, nieobejmuj¹ca sta³ej za³ogi wojskowej, wzros³a blisko
trzykrotnie od chwili powo³aniawnim6posad notarialnych. Powodowa³o to, ¿e 6 notariuszy
lwowskich przypada³o na 170 tys. mieszkañców powiatu lwowskiego; szerzej: Stan no-
tariatu w Galicji i na Bukowinie, Przegl¹d S¹dowy i Administracyjny 1882, nr 45, s. 359;
Ze statystyki notaryatu, Kwartalnik 1890, z. 1, s. 19 i nast.

11 Por. m.in. Nasi kandydaci notarialni, Prawnik 1894, nr 22, s. 270 i nast.; D. M a -
l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 101 i nast.
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po przekroczeniu czterdziestego roku ¿ycia, a czêsto jeszcze pó�niej12.
Jak wa¿n¹ spraw¹ dla Towarzystwa by³a kwestia powiêkszenia liczby
posad notarialnych, �wiadczyæ mo¿e fakt, ¿e ju¿ w rok po powstaniu
wystosowa³o ono do c.k. Ministerstwa Sprawiedliwo�ci obszern¹ rezo-
lucjê, w której domaga³o siê powo³ania nowych stanowisk notarialnych
wGalicji i Bukowinie13. Rezolucja ta nie zosta³a co prawda uwzglêdniona,
ale dziêki staraniom Towarzystwa podejmowanym w kolejnych latach
uda³o siê niejednokrotnie doprowadziæ do utworzenia w danym mie�cie
drugiej posady notarialnej b¹d� te¿ utworzyæ tak¹ posadê wmiejscowo�ci,
w której dotychczas nie funkcjonowa³a ¿adna kancelaria notarialna14 .
O znaczeniu Towarzystwa �wiadczyæ mo¿e fakt, ¿e � mimo i¿ stowa-
rzyszenie nie pozostawa³o w ¿adnych oficjalnych strukturach kolegiów
notarialnych � tworzy³o w³asne regulacje, które nie tylko obowi¹zywa³y
zrzeszonych kandydatów notarialnych, ale tak¿e uznawane by³y przez
izby notarialne. Przyk³adem mo¿e byæ okre�lenie przez Towarzystwo
zasad obsady tzw. substytucji po zmar³ych notariuszach. Wydzia³ Towa-
rzystwa uzna³, ¿e posady takie winien otrzymywaæ w pierwszej kolejno�ci
kandydat praktykuj¹cy w miejscowo�ci zmar³ego notariusza, a w przy-
padku, gdyby³o ichkilku, kandydat starszypraktyk¹15.Obokwalki o zwiêk-
szenie posad i okre�lenia zasad ich obsadzania, lwowskie Towarzystwo
rozwinê³o tak¿e po�rednictwo wymiany informacji o wolnych posadach.
Dziêki temu informacje od notariuszy zainteresowanych zatrudnieniem
kandydata notarialnego b¹d� potrzebuj¹cych substytucji na czas urlopu,
przekazywane by³y bezpo�rednio do biura Towarzystwa. Tam móg³ siê
z nimi zapoznaæ ka¿dy kandydat zrzeszony w stowarzyszeniu16. Form¹
pomocy kandydatom notarialnym by³o tak¿e okresowe wydawanie dru-
kiem wykazu zawieraj¹cego podstawowe informacje o wszystkich kan-
dydatach z obszaru w³a�ciwo�ci izby lwowskiej i przemyskiej. Dzia³al-
no�æ ta kontynuowana by³a równie¿ po odzyskaniu niepodleg³o�ci.

12 D.M a l e c, Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007, s. 107.
13 Zob. Od Wydzia³u Towarzystwa Lwowskiego, Kwartalnik 1890, z. 4, s. 44 i nast.
14 Od Wydzia³u, Kwartalnik 1896, z. 4, s. 31.
15 Z lwowskiego bratniego Towarzystwa, Kwartalnik 1913, z. 1, s. 56.
16 Od Wydzia³u Towarzystwa Lwowskiego, Kwartalnik 1889, z. 3, s. 49.
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Wokresie tym Towarzystwo wydawa³o listy starszeñstwa notariuszy
i kandydatów notarialnych z okrêgu S¹du Apelacyjnego we Lwowie17.
Inicjatywa tworzenia nowych posad notarialnych nie mog³a w sposób

oczywisty polepszyæ bytu wszystkich kandydatów notarialnych, tym
bardziej ¿e ich liczba z biegiem lat wzrasta³a. Tym samym Towarzystwo
stara³o siê tak¿e pomagaæ swoim cz³onkom poprzez udzielanie wsparcia
finansowego. Niemal od pocz¹tku istnienia Towarzystwo posiada³o zor-
ganizowane fundusze, z których udziela³o po¿yczek oraz bezzwrotnych
zapomóg. Nadto oko³o roku 1910 utworzono specjalny fundusz po¿ycz-
kowy imienia Stanis³awa Weso³owskiego18. Towarzystwo przyst¹pi³o
równie¿ do specjalnie utworzonego dla uczczenia czterdziestolecia pano-
wania cesarza Franciszka Józefa funduszu wsparæ dla notariuszy, kan-
dydatów notarialnych oraz cz³onków ich rodzin19.
Ochrona interesów kandydatów notarialnych nie mog³a odbywaæ siê

bez wspó³pracy Towarzystwa z samorz¹dem zawodowym. St¹d te¿
stowarzyszenie przez ca³y okres swojego istnienia nie tylko stara³o siê
utrzymywaæ sta³y kontakt z Izb¹ Notarialn¹ w Przemy�lu i Lwowie, ale
tak¿e w wielu przypadkach korzysta³o z ich pomocy i zaplecza. Dziêki
staraniom kandydatów izby te wprowadzi³y surowe kryteria przyjmowa-
nia do notariatu by³ych sêdziów, uznaj¹c de facto pierwszeñstwo kan-
dydatów notarialnych przy obsadzie posad notarialnych20.W celu wzmoc-
nienia kontaktu Towarzystwa z samorz¹dem notarialnym wysunê³o ono
w 1910 r. postulat, by przedstawiciele stowarzyszenia zostali dopuszczeni
z g³osem doradczym do udzia³u w posiedzeniach Izby i Kolegium lwow-
skiego i przemyskiego notariatu. Mimo uznania dla tego pomys³u, izby
odmówi³y jednak przyznania kandydatom takich uprawnieñ, powo³uj¹c
siê na przepisy ordynacji notarialnej21.

17 Walne Zgromadzenie Towarzystwa Kandydatów Notarjatu we Lwowie, Przegl¹d
Notarialny 1930, nr 3/4, s. 321.

18 Z ruchu Towarzystwa Galic. kandydatów notaryalnych we Lwowie, Kwartalnik
1913, z. 4, s. 20.

19 Sprawozdanie�, s. 26.
20 Sprawozdanie Wydzia³u Towarzystwa Galicyjskich Kandydatów Notaryalnych we

Lwowie z czynno�ci w r. 1909/10, Lwów 1910, s. 4.
21 Tam¿e, s. 6.
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Dzia³ania lwowskiego Towarzystwa nie koncentrowa³y siê wy³¹cznie
na reprezentowaniu interesów kandydatów notarialnych, ale obejmowa³y
tak¿e ochronê praw ca³ego notariatu22. W�ród tych dzia³añ wymieniæ
mo¿na m.in. podjêcie próby zmiany tych przepisów ordynacji notarialnej,
które w zasadzie pozwala³y by³ym sêdziom na swobodne przenoszenie
siê do zawodu notariusza. Z uwagi na skalê tego zjawiska w Galicji oraz
zagro¿enie, jakie nios³o dla samych kandydatów notarialnych, podjêli oni
próbê zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów. Po uzyskaniu poparcia polskich
przedstawicieli w Izbie Pos³ów cz³onkowie Towarzystwa udali siê w roku
1912 doWiednia, gdzie przedstawiliMinistrowi Sprawiedliwo�ci postulaty
galicyjskich kandydatów notarialnych23. Towarzystwo przygotowa³o rów-
nie¿ w³asny projekt zmian prawa notarialnego, który zmierza³ do zwiêk-
szenia praw kandydatów notarialnych. Projekt ten zak³ada³ m.in. dopusz-
czenieprzedstawicieli doudzia³u i g³osowañwogólnychzjazdachnotariuszy
czy te¿ rozszerzenie uprawnieñ egzaminowanych kandydatów notarialnych
przez dopuszczenie ich do okre�lonych czynno�ci notarialnych24.
Obok dzia³alno�ci zawodowej lwowskie Towarzystwo w okresie za-

borów i w niepodleg³ej Polsce anga¿owa³o siê w dzia³alno�æ pañstwow¹,
którawynika³a z poczucia patriotyzmucz³onkówstowarzyszenia.Wokresie
autonomii galicyjskiej dzia³alno�æ ta sprowadza³a siê przede wszystkim do
aktywnego udzia³u w uroczysto�ciach upamiêtniaj¹cych wa¿ne wydarze-
nia. I tak kandydaci reprezentowali swoje towarzystwa m.in. podczas
obchodów �wiêta Konstytucji 3 Maja, rocznicy powstania ko�ciuszkow-
skiego czy te¿ tzw. uroczysto�ci pogrzebowych Adama Mickiewicza,
wp³acaj¹c przy tym sk³adkê na fundacjê jego imienia25. Wydarzenia pierw-
szejwojny �wiatowejorazwalki lat kolejnychutrudni³ydzia³alno�ænotariatu
i stowarzyszenia na ziemiach wschodniej Galicji. W czasie dzia³añ wojen-
nych zginê³o tak¿e siedmiu kandydatów notarialnych26. Po odzyskaniu

22 Por. m.in. A. Z a t h e y, Projekt reformy ustawy notarialnej wniesiony do Izby No-
tarialnej i Kolegium Notarialnego we Lwowie, Przegl¹d S¹dowy i Administracyjny 1881,
s. 110 i nast.; W.M a ³ c z y ñ s k i, Rzecz o d¹¿eniach kandydatów notarialnych i stosunku
tych¿e do przysz³ej reorganizacji notaryatu, Kwartalnik 1897, z. 1, s. 18 i nast.

23 Interwencya w Ministerstwie Sprawiedliwo�ci�, Kwartalnik 1912, z. 1, s. 54.
24 Zob. szerzej: Dzia³alno�æ Towarzystw kandydatów notaryalnych w sprawie reformy

notaryatu, Kwartalnik 1911, z. 3/4, s. 63 i nast.
25 Sprawozdanie�, s. 26.
26 A.K. L i m a n o w s k i, Stan notarialny Wschodniej Ma³opolski w chwilach prze³o-

mowych r. 1914-1920, Lwów 1920, s. 2 i nast.
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niepodleg³o�ci przejawem troski przysz³ych notariuszy o losy pañstwa by³o
m.in. zainicjowanie w roku 1925 akcji zbierania przez polski notariat fun-
duszy na rzecz polskiego lotnictwa. Dziêki staraniom lwowskich kandy-
datów tylko w pierwszym roku w akcji wziê³a udzia³ przewa¿aj¹ca liczba
galicyjskich notariuszy oraz pisarzy hipotecznych z by³ej Kongresówki,
którzy przekazali znaczn¹ kwotê na rzecz polskiego wojska27. Z kolei
zagro¿enie, przed jakim stanê³a Polska pod koniec lat trzydziestych, sk³oni³o
zrzeszonych w stowarzyszeniu aplikantów i asesorów notarialnych do sa-
moopodatkowania siê na rzecz Funduszu Obrony Narodowej. Z uzyska-
nych �rodków przyszli notariusze zamierzali zakupiæ karabin maszynowy,
który mia³ byæ przekazany wojsku w przypadaj¹c¹ w roku 1939 piêædzie-
si¹t¹ rocznicê za³o¿enia stowarzyszenia28.
Omawiaj¹c dzia³alno�æ lwowskiego Towarzystwa nie sposób nie

wspomnieæ o jego zwi¹zkach z bratnim Stowarzyszeniem Kandydatów
Notarialnych wKrakowie. Obie te organizacje by³y w zasadzie do wej�cia
w ¿ycia ogólnopolskiej ustawy notarialnej jedynymi stowarzyszeniami
zawodowymi reprezentuj¹cymi interesy kandydatów notarialnych na
ziemiach polskich. Zwi¹zki krakowskiego i lwowskiego stowarzyszenia
opiera³y siê w znacznej mierze na realizacji wspólnych przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z ochron¹ interesów zawodowych. Zasad¹ by³ tak¿e udzia³
przedstawicieli jednej z tych organizacji na corocznych walnych zgro-
madzeniach, które organizowa³o drugie stowarzyszenie29. Przez pewien
okres lwowskie Towarzystwo wydawa³o tak¿e wspólnie z krakowskim
Stowarzyszeniem czasopismo o nazwie: �Kwartalnik Stowarzyszenia
Kandydatów Notaryalnych w Krakowie i Towarzystwa Galicyjskich
Kandydatów Notaryalnych we Lwowie�30. Poza krakowskim � Galicyj-
skie Towarzystwo utrzymywa³o równie¿ sta³e kontakty z podobnymi

27 Lwowskie Towarzystwo kandydatów Notarjatu�, Przegl¹d Notarialny 1926, nr 1,
s. 126.

28 Ze Zrzeszenia Asesorów i Aplikantów we Lwowie, Przegl¹d Notarialny 1938, nr 13/
14, s. 37.

29 Np. Sprawozdanie z dorocznego walnego zgromadzenia Towarzystwa Kandydatów
Notarialnych Wschodniej Ma³opolski w aktach Wydzia³u Stowarzyszenia Kandydatów
Notarialnych we Lwowie, APKr, sygn. 720.

30 Por. Sprawozdanie z II Walnego Zgromadzenia Towarzystwa kandydatów notary-
alnych we Lwowie, Kwartalnik 1890, z. 3, s. 45-46.
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stowarzyszeniami dzia³aj¹cymiwokresie autonomii galicyjskiejwWiedniu
i Czerniowicach. Po wej�ciu w ¿ycie ogólnopolskiej ustawy notarialnej
cz³onkowie lwowskiego Towarzystwa po�rednio zainicjowali powo³anie
do ¿ycia podobnych stowarzyszeñ, skupiaj¹cych aplikantów i asesorów
notarialnych tak¿e w innych miastach Polski31. Lwowskie Towarzystwo
w roku 1936 przyst¹pi³o równie¿ do Zwi¹zku Zrzeszeñ M³odych Praw-
ników RP32, bêd¹c jego aktywnym cz³onkiem33.
Przedstawiona powy¿ej dzia³alno�æ lwowskiego Towarzystwa prze-

rwana zosta³a wydarzeniami z 1 oraz 17 wrze�nia 1939 r. Wybuch wojny
i nowy porz¹dek, jaki po niej nast¹pi³, nie tylko po³o¿y³ kres dzia³alno�ci
omawianego Towarzystwa, ale tak¿e uniemo¿liwi³ kontynuacjê chlubnej
tradycji polskiego notariatu, s¹downictwa i adwokatury w wojewódz-
twach wschodnich. Lwowskie Towarzystwo Kandydatów Notarialnych
by³o � po krakowskim � najstarszym polskim stowarzyszeniem zrzesza-
j¹cym przysz³ych notariuszy. Mimo zmian i ró¿nych kolei losu polskiego
notariatu, a tak¿e wybuchu pierwszej wojny �wiatowej, dzia³a³o ono
nieprzerwanie przez piêædziesi¹t lat. Pó³wieczny okres dzia³alno�ci Towa-
rzystwa stanowi³ dowód organizacji i konsolidacji lwowskiego �rodowi-
ska kandydatównotarialnych, tymbardziej ¿e aplikanci notarialni z innych
izb za³o¿yli swoje stowarzyszenia znacznie pó�niej34, za� pierwszewGalicji
stowarzyszenia przedstawicieli innych zawodów prawniczych powsta³y
dopiero w kilka lat po lwowskim Towarzystwie35.

Tomasz J. Kotliñski

31 Organizacja asesorów i aplikantów notarjalnych, Przegl¹d Notarialny 1935, nr 9,
s. 20.

32 Ze Zrzeszenia Asesorów i Aplikantów Notarialnych, Przegl¹d Notarialny 1936, nr 9,
s. 18.

33 Por. XV Zjazd Delegatów Zwi¹zku Zrzeszeñ M³odych Prawników RP, Przegl¹d
Notarialny 1937, nr 7, s. 17-18; Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Asesorów i Aplikantów
Notarialnych we Lwowie, Przegl¹d Notarialny 1937, nr 12, s. 23.

34 Jako ostatnie przed wybuchem wojny za³o¿one zosta³o w roku 1938 Zrzeszenie
Asesorów i Aplikantów Notarialnych w Lublinie, a wiêc dopiero w 49 lat po powstaniu
lwowskiego Towarzystwa; Zrzeszenie Asesorów i Aplikantów w Lublinie, Przegl¹d Nota-
rialny 1938, nr 21, s. 21.

35 Dopiero w roku 1896 za³o¿one zosta³o w Krakowie pierwsze stowarzyszenie za-
wodowe kandydatów adwokackich; T.J. K o t l i ñ s k i, Stowarzyszenia adwokackie w dwu-
dziestoleciu miêdzywojennym, Palestra 2007, nr 9/10, s. 222.


