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Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy asesor notarialny mo¿e nie zgodziæ siê na wyznaczenie
jego osoby na zastêpcê?

Odpowied�: Instytucja �wyznaczenia zastêpcy� w pi�miennictwie nie
pozostaje jednorodn¹. Sta¿ zawodowy w notariacie nazywany jest asesur¹.
Jest to wiêc okres poprzedzaj¹cy mianowanie na notariusza (rozpoczyna-
j¹cy siê po z³o¿onym z wynikiem pozytywnym egzaminie notarialnym
i powo³aniemprzezMinistraSprawiedliwo�ci), s³u¿¹cypraktycznemuprzy-
gotowaniu siê asesora do odpowiedzialnego pe³nienia funkcji notariusza
w przysz³o�ci. Niezbêdn¹ praktykê zawodow¹ asesor zdobywa, przygo-
towuj¹c dla swego patrona projekty aktów notarialnych, wykonuj¹c przy
tym równie¿ inne czynno�ci notarialne. Wszelkie czynno�ci (projekty)
przez niego wykonywane podlegaj¹ drobiazgowej kontroli przez patrona
� notariusza zatrudniaj¹cego w swojej kancelarii danego asesora. To na
nim spoczywa wszak¿e obowi¹zek korygowania ewentualnych b³êdów
i uchybieñ asesora. Niezwykle istotnym w pracy asesora pozostaje czas,
podczas którego zostaje on wyznaczony zastêpc¹ notariusza. Dokonuje
on wówczas czynno�ci notarialnych w sposób samodzielny (lecz na
odpowiedzialno�æ notariusza wyznaczaj¹cego), podpisuj¹c dokumenty
notarialne swoim nazwiskiem, które w my�l art. 2 § 1 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. � Prawo o notariacie1 zyskuj¹ status dokumentów urzê-
dowych.
RacjêmaH.Nowara-Bacz2, twierdz¹c, ¿ewyznaczenie zastêpcywinno

dokonywaæ siê jednocze�nie na dwóch p³aszczyznach, tj. zarównow sferze
stosunków organizacyjno-samorz¹dowych regulowanych przepisami

1 Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm. (dalej: pr. o not.).
2 H. N o w a r a - B a c z, Zastêpca notariusza w �wietle ustawy � Prawo o notariacie

z 1991 roku, Rejent 1994, nr 3, s. 94.
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ustawy � Prawo o notariacie, przy jednoczesnym uwzglêdnieniu regulacji
wynikaj¹cych z przepisów kodeksu pracy3, a wiêc równie¿ w sferze
stosunków prawa pracy.W doktrynie4 nie kwestionuje siê, ¿e kompetencji
wyznaczenia zastêpcy nie nadaje siê charakteru w³adczego, w³a�ciwego
stosunkom administracyjno-prawnym. Stwierdzenie to wynika z faktu
pozostawania przez instytucjêwyznaczenia zastêpcy notariuszawewnêtrz-
nie niejednorodn¹, z³o¿on¹, przede wszystkim maj¹c na wzglêdzie sto-
sunki prawne, które zachodz¹ pomiêdzy (1) notariuszem i zatrudnionym
w jego kancelarii asesoremnotarialnym;w kolejnymprzypadku pomiêdzy
(2) notariuszem i zatrudnionym w innej kancelarii notarialnej asesorem
(objêtej w³a�ciwo�ci¹ izby notarialnej); w innym za� przypadku � pomiê-
dzy (3) rad¹ izby notarialnej i zatrudnionymi w kancelariach notarialnych
w okrêgu objêtym w³a�ciwo�ci¹ danej izby notarialnej asesorami; czy te¿
wreszcie pomiêdzy (4) prezesem rady danej izby notarialnej i zatrudnio-
nymi w kancelariach notarialnych na terenie tej izby asesorami notarial-
nymi. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e z pewno�ci¹ w pierwszym z wy¿ej wyszcze-
gólnionych przypadków zachodzi relacja nadrzêdno�ci (pracownik �
pracodawca), przy czym wynika ona wy³¹cznie z istniej¹cego stosunku
pracy5. Nie oznacza to jednak, i¿ w drugim ze wskazanych powy¿ej
przypadkówniemo¿liwe jest nawi¹zaniepomiêdzy stronami stosunkupracy.
Ustawodawca wszak¿e nie precyzuje, w jakim wymiarze czasu pracy
w danej kancelarii notarialnej winien dany asesor byæ zatrudniony. Mo¿-
liwa zatem pozostaje, w moim odczuciu, sytuacja, w której jeden asesor
notarialny zatrudniony bêdzie w kilku kancelariach notarialnych objêtych
w³a�ciwo�ci¹ danej izby. Z uwagi na stosunek pracy ³¹cz¹cy asesora
notarialnego z notariuszem, przy za³o¿eniu istnienia zatrudnieniawpe³nym
wymiarze czasu pracy, maj¹c jednocze�nie na wzglêdzie jedn¹ z elemen-
tarnych zasad prawa pracy � swobodê zatrudniania pracowników � nie-
uzasadnionymby³obywyznaczenie asesora notarialnegona zastêpcê innego
notariusza ni¿ ten, u którego ów asesor podj¹³ zatrudnienie, wy³¹cznie

3Zob. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. � Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 ze zm.).

4 A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999, s. 113; H. N o w a r a -
B a c z, Zastêpca notariusza w �wietle ustawy � Prawo o notariacie z 1991 roku, Rejent
1994, nr 3, s. 94.

5 Patrz art. 22 § 1 k.p.
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na podstawie jednostronnej decyzji czy to notariusza, który nie mo¿e
pe³niæ swoich obowi¹zków w okre�lonym czasie, czy te¿ prezesa danej
izby notarialnej, czy rady izby.
Powy¿ej przedstawione konfiguracje, w których dopuszcza siê wy-

znaczenie zastêpcy, sygnalizuj¹ z³o¿ono�æ analizowanego problemu.

I. Asesor notarialny (pracownik) odmawiaj¹cy zastêpowania no-
tariusza (pracodawcy)

Niezwykle istotn¹,wmoimprzekonaniu, kwesti¹ pozostajewola samego
asesora notarialnego bycia podmiotem wskazanym w akcie wyznaczenia
jako zastêpcy danego notariusza, a tym samym chêæ podjêcia przez niego
czynno�ci zastêpczych. W wiêkszo�ci przypadków wyznaczenie zastêp-
cy bêdzie wyrazem g³êbokiego zaufania do osoby asesora, a jednocze�nie
pozostawania przez notariusza w przekonaniu o wysokich merytorycz-
nych kwalifikacjach asesora, popartych wcze�niej zdobytym do�wiad-
czeniem w ca³okszta³cie pracy w kancelarii. Dopuszczalna jest jednak
sytuacja, w której z istotnych dla asesora notarialnego powodów wol¹
jego nie bêdzie sprawowanie czynno�ci zastêpczych � z osobistych b¹d�
innych wa¿nych dla niego powodów. Powstaje zatem pytanie: czy przy
ewentualnym zaistnieniu takiej sytuacji asesor mo¿e odmówiæ czasowego
przejêcia obowi¹zków zwi¹zanych z dokonywaniem czynno�ci notarial-
nych, zak³adaj¹c przy tym, ¿e zaistnia³y stan by³by sytuacj¹ wyj¹tkow¹
� wrêcz jednorazow¹, niepowtarzaj¹c¹ siê, która jednocze�nie nie stanowi
przeszkody w zdobywaniu przez asesora niezbêdnej praktyki zawodowej.
Wmoim odczuciu odpowied� na powy¿sze pytanie nie jest oczywista,

bowiemwydaje siê, ¿e bêdzie ona ró¿na w zale¿no�ci od rodzaju stosunku
prawnego ³¹cz¹cego notariusza z asesoremnotarialnym. Sytuacja,w której
strony ³¹czy stosunek pracy, bêdzie siê zatem � wmoim odczuciu � ró¿niæ
od przypadku, w którym notariusza ze swoim potencjalnym zastêpc¹
(asesorem notarialnym) nie ³¹czy ¿aden stosunek prawny (umowa).
W pierwszym z powy¿ej wspomnianych przypadków istnieje stosu-

nek nadrzêdno�ci pracodawcy (notariusza) nad pracownikiem (zatrud-
nionym przez notariusza asesorem notarialnym). Procedura wyznaczenia
w takiej sytuacji zastêpcy przez samego notariusza odbywa siê na mocy
przepisu art. 21 § 1 (pierwsza czê�æ zdania) pr. o not., zgodnie z którym,
je�li notariusz nie mo¿e pe³niæ swoich obowi¹zków, wyznacza na ten czas
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zastêpcê spo�ród asesorów notarialnych w³asnej kancelarii, informuj¹c
o tym prezesa rady w³a�ciwej izby notarialnej. Zatem w tej sytuacji asesor
notarialny pe³ni¹cy funkcjê zastêpcy notariusza winien pozostawaæ z tym
notariuszem w stosunku pracy. Fakt ten nie ulega w¹tpliwo�ci, pomimo
¿e ustawa � Prawo o notariacie nie zawiera wyra�nego odes³ania w tym
zakresie do przepisów kodeksu pracy. Akt wyznaczenia przez notariusza
swojego zastêpcy w osobie asesora notarialnego na czas niemo¿no�ci
pe³nienia przez niego obowi¹zków w kancelarii, charakterem prawnym
przyrównaæmo¿na do polecenia s³u¿bowego, zgodnie z regulacjami prawa
pracy. Odmowa przez pracownika (asesora notarialnego) wykonania
polecenia s³u¿bowego, tj. zastêpstwa w dokonywaniu czynno�ci notarial-
nych, jest w zasadzie niedopuszczalna, bowiem sprawowanie zastêpstwa
stanowi jeden z komponentów sk³adaj¹cych siê na ogó³ obowi¹zków
s³u¿bowych asesora notarialnego, wynikaj¹cych nie tylko z tre�ci umowy
o pracê, lecz równie¿ z przepisów prawa o notariacie. Przecie¿ zgodnie
z tre�ci¹ art. 100 § 1 k.p. pracownik jest obowi¹zany stosowaæ siê do
poleceñ prze³o¿onych, które dotycz¹ pracy, je¿eli nie s¹ one sprzeczne
z przepisami prawa lub umow¹ o pracê. Nadto zaprezentowana regulacja
prawa pracy idealnie komponuje siê z tzw. zasad¹ ci¹g³o�ci pracy kan-
celarii notarialnej.

II. Odmowa sprawowania zastêpstwa przez asesora niezatrudnio-
nego u notariusza wyznaczaj¹cego

Z nieco odmiennym stanem prawnym, ani¿eli opisany w pkt I po-
wy¿ej, mamy do czynienia w przypadku, gdy podmiotem wskazanym
w akcie wyznaczenia zastêpcy notariusza bêdzie asesor notarialny zatrud-
niony w innej kancelarii notarialnej ni¿ ta, w której ma on sprawowaæ
czynno�ci zastêpstwanotarialnego.Odmienno�æ tegoprzypadkuodpowy¿ej
przedstawionego sprowadza siê w moim przekonaniu do ró¿nej podstawy
prawnej dokonania aktu wyznaczenia, a tym samym odmiennej procedury
� w³a�ciwej dla tego rodzaju sytuacji, a wynikaj¹cej z brzmienia przepisu
art. 21 § 1 (druga czê�æ zdania) pr. o not., zgodnie z którym, je�li notariusz
nie mo¿e pe³niæ swoich obowi¹zków, wyznacza na ten czas zastêpcê
spo�ród asesorów notarialnych innej kancelarii objêtej w³a�ciwo�ci¹ izby
notarialnej � w porozumieniu z prezesem rady danej izby. Konstatuj¹c ów
przepis z tre�ci¹ art. 19 § 1 i § 3 pr. o not., kreuje siê odmienna procedura
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dokonywania aktu wyznaczania. W pierwszej kolejno�ci rozwa¿yæ nale¿y
zakres wspomnianego �porozumienia z prezesem rady danej izby� (art. 21
§ 1), który, jak siê wydaje, pozostaje szeroki, bowiem przy zaistnieniu
konieczno�ci wyznaczenia zastêpcy zainteresowany notariusz zwraca siê
z pro�b¹ do prezesa izby notarialnej o wskazanie asesora notarialnego �
osoby w³a�ciwej do przejêcia w danym czasie obowi¹zków notariusza
zwi¹zanych z dokonywaniem czynno�ci notarialnych, po którym to wska-
zaniuwinien nast¹piæ kontakt zainteresowanego notariusza zewskazanym
przez prezesa izby asesorem notarialnym (kandydatem na zastêpcê no-
tariusza). Po uzgodnieniu przez strony (notariusza i asesora) wszelkich
warunków pe³nienia zastêpstwa podczas nieobecno�ci notariusza, mo¿e
nast¹piæ akt wyznaczenia przez zainteresowanego notariusza danego
asesora,wcze�niejwskazanego przez prezesa izby notarialnej, do pe³nienia
zastêpstwa notarialnego. W tym przypadku de facto prezes izby nota-
rialnej wskazuje osobê asesora notarialnego jako kandydata na zastêpcê
danego notariusza, bior¹c przy tym pod uwagê ró¿nego rodzaju czynniki
i okoliczno�ci, jak choæby dojazd do miejsca, w którym mia³by sprawo-
waæ zastêpstwo, ilo�æ spoczywaj¹cych na nim powinno�ci zwi¹zanych
z aktualnym wykonywaniem przez niego obowi¹zków pracowniczych
itd. Przed podjêciem przez prezesa izby notarialnej decyzji w sprawie
wskazania notariuszowi osoby asesora jako kandydata na jego potencjal-
nego zastêpcê wskazany bêdzie zatem w praktyce kontakt prezesa izby
z notariuszem zatrudniaj¹cym potencjalnego kandydata, wszak jego
wyznaczenie wi¹za³o siê bêdzie z konieczno�ci¹ skorzystania na przyk³ad
z urlopu bezp³atnego udzielanego pracownikowi (wyznaczonemu aseso-
rowi) na podstawie art. 1741 § 1 k.p., który ma s³u¿yæ wykonywaniu
pracy u innego pracodawcy, a który mo¿e zostaæ udzielony pracowni-
kowi za jego zgod¹. Oczywi�cie wspomniana zgoda pracownika jest w tej
sytuacji konieczna, w zwi¹zku z czym istnieje mo¿liwo�æ skorzystania
przez asesora notarialnego z prawa niewyra¿enia zgody na sprawowanie
zastêpstwa z ró¿nych przyczyn, których pracownik (asesor notarialny)
nie ma obowi¹zku uzasadniaæ. Skorzystanie ze wspomnianego urlopu nie
bêdzie konieczne, je�li okres sprawowania czynno�ci zastêpczych przy-
padnie na dzieñ wolny od pracy u notariusza, gdzie ów asesor jest
zatrudniony (na przyk³ad sobota czy te¿ inny dzieñwolny, o którymmowa
w art. 20 § 2 pr. o not.).
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B³êdnymwydaje siê byæ twierdzenie, jakoby powy¿szy stan � podjêcia
pracy przez asesora notarialnego zatrudnionego w innej kancelarii nota-
rialnej ni¿ ta, w której ma sprawowaæ czynno�ci zastêpstwa notarialnego,
niekoniecznie na podstawie umowy o pracê (a np. umowy zlecenia),
pozostawa³o w sprzeczno�ci z brzmieniem art. 4 § 2 pr. o not. Bêdzie
to bowiem podjêcie czasowego zatrudnienia za uprzedni¹ zgod¹ rady
w³a�ciwej izby notarialnej, niekoliduj¹ce jednocze�nie z pe³nieniem przez
asesora obowi¹zków w kancelarii, w której jest on zatrudniony. Wszak¿e
po fakcie wskazania zainteresowanemu notariuszowi przez prezesa izby
notarialnej osoby asesora notarialnego jako potencjalnego kandydata na
zastêpcê danego notariusza, ów podmiot aktu wskazania obowi¹zany jest
w my�l art. 19 § 1 w zwi¹zku § 3 pr. o not. uzyskaæ odpowiedni¹ zgodê
rady w³a�ciwej izby notarialnej.
Wobec powy¿szego stwierdziæ nale¿y, ¿e na procedurê wyznaczenia

zastêpcy przez notariusza niezatrudniaj¹cego w swojej kancelarii asesora
notarialnego sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce przepisy prawa o notariacie: art. 21
§ 1 i art. 19 § 1 oraz § 3 w zwi¹zku art. 78, które kreuj¹ tryb postêpowania
w tej sprawie: (1) kontakt notariusza z prezesem izby w sprawie koniecz-
no�ci wyznaczenia zastêpcy (zgodnie z art. 21 § 1); (2) w odpowiedzi
na pro�bê zainteresowanego notariusza, wskazanie przez prezesa izby
notarialnej danego asesora � kandydata na zastêpcê (zgodnie z art. 21 § 1);
(3) kontakt notariusza z potencjalnym zastêpc¹; (4) zawiadomienie pre-
zesa radyw³a�ciwej izby notarialnej przez asesora notarialnego o zamiarze
podjêcia zatrudnienia (lub zajêcia) w charakterze zastêpcy (zgodnie z art.
19 § 3); (5) zgoda rady w³a�ciwej izby notarialnej na pe³nienie zastêpstwa
notariusza, u którego dany asesor nie jest zatrudniony (na podstawie
art. 19 § 1).
Niew³a�ciwym jest rozpatrywanie instytucji wyznaczenia zastêpcy

analogicznie do instytucji pe³nomocnictwa, z którego to uprawnienia po
sporz¹dzeniu pe³nomocnictwa pe³nomocnik mo¿e, lecz nie musi skorzy-
staæ. Czy zatem asesor notarialny jako upowa¿niony zastêpca notariusza
móg³bynie dokonywaæ czynno�ci notarialnych, nie korzystaj¹c tymsamym
ze swych uprawnieñ wynikaj¹cych z aktu wyznaczenia go zastêpc¹,
a klientom kancelarii t³umaczyæ chwilow¹ nieobecno�æ notariusza, zata-
jaj¹c jednocze�nie istnienie swoich kompetencji?
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Istot¹ pe³nomocnictwa jest w my�l art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. � Kodeks cywilny6 umocowanie do dzia³ania w cudzym imieniu,
nie za� obowi¹zek dzia³ania pe³nomocnika w imieniu mocodawcy, co jest
z kolei cech¹ aktu wyznaczenia zastêpcy notariusza, czyni¹c¹ tê instytucjê
odmienn¹ od w³a�ciwo�ci prawnych pe³nomocnictwa. Natura instytucji
pe³nomocnictwa pozostaje wiêc w sprzeczno�ci z w³a�ciwo�ciami
wyznaczenia przez notariusza zastêpcy � aktem wyznaczenia wynikaj¹-
cym z przepisów prawa o notariacie. Nie mo¿na przecie¿ powodowaæ
sytuacji pozostaj¹cej w sprzeczno�ci z zamiarem ustawodawcy co do
zasadno�ci stworzenia instytucji zastêpcy notariusza.
Bior¹c zatem pod uwagê funkcjonalne znaczenie instytucji wyznacze-

nia zastêpcy, a wiêc intencjê zapewnienia ze strony ustawodawcy praw-
nychmo¿liwo�ci zachowania przez notariat tzw. ci¹g³o�ci pracy kancelarii
notarialnych, odpowied� na powy¿sze pytanie wydaje siê byæ negatywna.
Nie mo¿na wszak¿e kojarzyæ tych dwóch jak¿e ró¿ni¹cych siê, bowiem
pe³ni¹cych w systemie prawa de facto odmienne funkcje, instytucji
prawnych, z których w przypadku pe³nomocnictwa wynika przede
wszystkim uprawnienie osoby do dzia³ania w imieniu i na rzecz mandanta
w zakresie objêtym tre�ci¹ pe³nomocnictwa; w przypadku natomiast
wyznaczenia zastêpcy notariusza � nie tylko uprawnienie do dzia³ania
w jego imieniu, lecz równie¿ obowi¹zek w tym zakresie.
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6 Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.


