
68

Jacek Borowicz

Rejent * rok 20 * nr 3(227)
marzec 2010 r.

Dr Jacek Borowicz
Uniwersytet Wroc³awski

Uwagi o czasie pracy notariusza i pracowników
kancelarii notarialnej

1.Uwagi wstêpne

W literaturze przedmiotu prezentowana jest teza, zgodnie z któr¹
wskazywanie kancelarii, jako co najmniej jednej z podstawowych form
organizacyjno-prawnych wykonywania zawodów prawniczych, a zara-
zem miejsca œwiadczenia us³ug zawodowych, nale¿y do typowych roz-
wi¹zañ w ramach regulacji prawnych odnosz¹cych siê do zasad ich
wykonywania. W prawie polskim sytuacja taka wystêpuje w odniesieniu
do zawodów notariusza, adwokata, radcy prawnego i rzecznika paten-
towego1. Znacz¹ce jest przy tym to, ¿e w odró¿nieniu od aktów prawnych
reguluj¹cych wykonywanie pozosta³ych zawodów prawniczych jedynie
ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie2, tak¿e wskazuj¹c
w swych art. 3-4 na kancelariê (notarialn¹) jako formê i miejscy wy-
konywania zawodu notariusza, zawiera (skromn¹ – ale jednak !) regulacjê

1 Zob.: J. B o r o w i c z, Notariusz jako pracodawca w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy,
Rejent 2008, nr 10, s. 56-57 i przytaczana tam literatura; patrz te¿ odpowiednie przepisy
dotycz¹ce form wykonywania zawodów: adwokata (art. 4a. 1. ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
– Prawo o adwokaturze, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.), radcy
prawnego (art. 8. 1. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tekst jedn.: Dz.U.
z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.), rzecznika patentowego (art. 4. ustawy z dnia 11
kwietnia 2001 r. o rzecznikach, patentowych, Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509 ze zm.)

2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.
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odnosz¹c¹ siê do kwestii organizacyjnych dzia³ania kancelarii – a mia-
nowicie ram czasowych, w jakich powinna ona funkcjonowaæ. I tak,
zgodnie z jej art. 20 § 1-3, kancelaria ta powinna byæ czynna w dniach
powszednich co najmniej 6 godzin dziennie. Rada w³aœciwej izby nota-
rialnej mo¿e ustaliæ 1 dzieñ powszedni tygodnia jako wolny za przepra-
cowan¹ sobotê. W wypadkach niecierpi¹cych zw³oki albo szczególnych
potrzeb kancelaria mo¿e byæ czynna tak¿e w niedziele i œwiêta. Zauwa¿yæ
w tym miejscu równie¿ warto, ¿e unormowania korporacyjne, takie jak
Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza3 a zw³aszcza Regulamin Wewnêtrz-
nego Urzêdowania Kancelarii Notarialnej4 – nie zawieraj¹ dalszych szcze-
gó³owych unormowañ odnosz¹cych siê do tego akurat aspektu funkcjo-
nowania kancelarii notarialnej.

W niniejszym opracowaniu przeprowadzona zostanie analiza wskaza-
nej wy¿ej regulacji prawa o notariacie w kontekœcie czasu pracy nota-
riusza i zatrudnionych przezeñ pracowników kancelarii. Nale¿y w zwi¹z-
ku z tym podkreœliæ, ¿e wskazana ustawa nie pos³uguje siê w ogóle
pojêciem „czasu pracy notariusza” ani „czasu pracy pracowników kan-
celarii”, odnosz¹c siê bezpoœrednio wy³¹cznie do ram czasowych funk-
cjonowania kancelarii notarialnej. Jednak¿e, bior¹c pod uwagê uznawan¹
w literaturze tezê o œcis³ym zwi¹zku notariusza i kancelarii przezeñ pro-
wadzonej5 w procesie wykonywania zawodu, kwestii organizacji czasu:
dzia³ania kancelarii i wykonywania czynnoœci zawodowych przez samego
notariusza nie sposób rozwa¿aæ w oderwaniu od siebie. Nale¿y tak¿e na
wstêpie podkreœliæ, ¿e u¿ywane przeze mnie w tytule niniejszego opra-
cowania (oraz dalszych rozwa¿aniach) okreœlenie „czas pracy” nale¿y do
siatki pojêciowej prawa pracy. Odnosz¹c to pojêcie do okreœlenia czasu
poœwiêconego przez notariusza na wykonywanie przezeñ swego zawodu
w kancelarii notarialnej, kierujê siê przede wszystkim wzglêdami pewnej
wygody jêzykowej, zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e ze wzglêdu na spe-
cyfikê statusu prawnego notariusza jako wykonawcy szczególnego za-
wodu prawniczego pos³ugiwanie siê kategori¹ czasu pracy znan¹ z ustawy

3 Uchwa³a Krajowej Rady Notarialnej nr 19 z dnia 12 grudnia 1997 r., KRN.1997.19
ze zm.

4 Uchwa³a Nr 12 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 29 listopada 1991 r., za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 1/2008 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r.

5 J. B o r o w i c z, Notariusz jako pracodawca…, s. 56.
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z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.)6 jest niezasadne.
Wykonywanie zawodu notariusza polega na dokonywaniu czynnoœci
sk³adaj¹cych siê na ten zawód zgodnie z jego legaln¹ definicj¹ (czynnoœci
notarialnych). Byæ mo¿e zatem trafniejszym terminem by³oby okreœlenie
czasu pracy notariusza jako „czasu wykonywania czynnoœci notarial-
nych”. Czy jednak rzeczywiœcie aktywnoœæ notariusza w kancelarii
notarialnej wyczerpuje siê poprzez dokonywanie tych czynnoœci? Czy nie
nale¿y uwzglêdniæ równie¿ innych aspektów koniecznych dzia³añ –
zwi¹zanych chocia¿by z faktem prowadzenia swoistej jednostki organi-
zacyjnej, jak¹ jest kancelaria, oraz wystêpowaniem w prawnej pozycji
pracodawcy dla zatrudnionych w niej osób?

Pomijaj¹c w tym miejscu kwestiê specyfiki statusu prawnego notariusza
na tle innych zawodów prawniczych uznawanych za tzw. zawody wolne
mo¿na siê zgodziæ, ¿e tak¿e ten zawód ma byæ wykonywany samodzielnie
i osobiœcie – czyli bezpoœrednio przez osobê notariusza. Taki charakter
wykonywania zawodu nie oznacza izolacji od pomocy i wspó³pracy innych
osób wspieraj¹cych osobê go wykonuj¹c¹. W literaturze podkreœla siê, ¿e
nie koliduje to bynajmniej z wymogiem osobistego wykonywania go7.
W przypadku zaœ zawodu notariusza zapewnienie obs³ugi kadrowej kan-
celarii notarialnej stosownej dla notariatu staje siê powinnoœci¹ prawn¹ wy-
konawcy tego zawodu. Samodzielny i osobisty charakter wykonywania
zawodu notariusza bez w¹tpienia ³¹czyæ siê musi w aspekcie organizacyj-
nym ze swobod¹ kszta³towania swojego „czasu pracy”. Jak podkreœla siê
w literaturze, notariusz zatem co do zasady sam ustala godziny swojego
urzêdowania8. Nale¿y jednak¿e przyj¹æ, ¿e przez wzgl¹d na zapewnienie
obywatelom dostêpu do szczególnych us³ug notariusza ustawodawca narzuca
w sposób poœredni pewien minimalny dobowy wymiar jego czasowej
dostêpnoœci dla potencjalnych klientów. Oznaczaæ to bêdzie, ¿e zapewnienie
dostêpu do swoich us³ug w co najmniej pewnym minimalnym, ustawowo
wyznaczonym zakresie czasowym rozpatrywane byæ mo¿e w kategoriach
powinnoœci zawodowych notariusza. Godzi siê w zwi¹zku tym zauwa¿yæ,
¿e np. A. Oleszko rekonstruuje na podstawie wy¿ej wymienionych przepi-

6 Tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.
7 J. J a c y s z y n, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004, s. 51.
8 J. F l o r k o w s k i, B. Ty m e c k i, Prawo o Notariacie z komentarzem, Warszawa

1993, s. 29 i nast.
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sów art. 20 pr. o not. obowi¹zek ci¹g³oœci pracy kancelarii notarialnej –
jako jeden z szerszego katalogu podstawowych obowi¹zków notariusza9.

2. Funkcjonowanie kancelarii notarialnej a „czas pracy” nota-
riusza

2.1. Prawnie wyznaczone ramy czasowe funkcjonowania kance-
larii notarialnej

Wskazuj¹c minimalny wymiar dobowy funkcjonowania kancelarii
notarialnej (6 godzin w dzieñ powszedni), ustawodawca nie okreœla rodzajów
aktywnoœci, jakie maj¹ go wype³niaæ. Moim zdaniem mo¿na w nim
wyró¿niæ m.in. czas oczekiwania notariusza/pracowników kancelarii na
klienta, czas efektywnego wykonywania konkretnych czynnoœci notarial-
nych przez notariusza oraz czas poœwiêcony na rozmaite czynnoœci
przygotowawcze, administracyjne czy organizatorskie notariusza/podle-
g³ych mu pracowników – w tym tak¿e te, które zwi¹zane s¹ z pozycj¹
prawn¹ notariusza jako pracodawcy w rozumieniu art. 3 k.p. Kancelaria
notarialna nie jest tworzona dla realizacji ¿adnych innych celów poza
dokonywaniem w niej czynnoœci notarialnych, jakkolwiek ich dokony-
wanie w sposób naturalny obudowane byæ mo¿e zespo³em rozmaitych
czynnoœci funkcjonalnie z nimi powi¹zanych (ale niemaj¹cych bezpoœred-
nio „notarialnego” charakteru). Niezasadne jednak¿e by³oby, moim zda-
niem, np. dzielenie czasu funkcjonowania kancelarii notarialnej na otwarty
i zamkniêty dla potencjalnego jej klienta (np. pracownicy kancelarii i sama
kancelaria jako ca³oœæ pracuj¹ w rozk³adzie 8 godzinnym, ale w jego
ramach tylko 6 godzin ma charakter „otwarty” dla klientów). A zatem,
w zale¿noœci od przyjêtych u danego notariusza rozwi¹zañ, ca³y dobowy
okres funkcjonowania danej kancelarii notarialnej musi byæ otwarty dla
stron, które chc¹ lub s¹ zobowi¹zane do nadania swoim czynnoœciom
formy notarialnej. W ¿aden sposób nie ogranicza to notariusza w podej-
mowaniu dzia³añ zmierzaj¹cych np. do zapewnienia, ¿e dana czynnoœæ
bêdzie dokonana we w³aœciwym terminie oraz w warunkach (tak¿e
czasowych) zapewniaj¹cych powagê stosowan¹ do notariatu.

Natomiast w szczególnej sytuacji dokonywania czynnoœci notarial-
nych poza kancelari¹ powinnoœæ utrzymania kancelarii czynnej w okre-

9 A. O l e s z k o, Prawo o notariacie z wprowadzeniem, Kraków 2003, s. 23.
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œlonym minimalnym wymiarze czasu pozostaje w mocy w tym sensie,
¿e notariusz powinien pozostawiæ na czas swojej nieobecnoœci odpowied-
ni¹ obs³ugê kadrow¹ zdoln¹ do wykonania niezbêdnych czynnoœci po-
mocniczych zwi¹zanych z obs³ug¹ potencjalnego klienta10.

2.2. Czas funkcjonowania kancelarii notarialnej a czas wykony-
wania czynnoœci zawodowych notariusza

Ustawodawca wyznacza zatem w art. 20 § 1 pr. o not. poœrednio
tak¿e minimalny dobowy wymiar czasowy gotowoœci notariusza do
œwiadczenia swoich us³ug zawodowych (podkr. moje – JB). Na tym
etapie rozwa¿añ nie wydaje mi siê, aby w pe³ni adekwatne by³o u¿ycie
wczeœniej proponowanego okreœlenia „czas wykonywania czynnoœci
notarialnych”, jako ¿e efektywny czas ich wykonywaniu uzale¿niony jest
chocia¿by od niepoddaj¹cego siê w 100% przewidywania przep³ywu
klientów. Notariusz zatem przez minimum 6 godzin dziennie w dni
powszednie pozostaje (co do zasady) w swojej kancelarii: w gotowoœci
do wykonywania czynnoœci notarialnych, wykonuje aktywnie te czyn-
noœci oraz dokonuje innych funkcjonalnie powi¹zanych z wykonywaniem
swego zawodu czynnoœci administracyjnych czy organizatorskich – np.
tych, które zwi¹zane z kierowaniem kancelari¹ i podleg³ymi pracowni-
kami. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jednoczeœnie ustawodawca w ramach prze-
pisów prawa o notariacie nie ustala górnej granicy czasowej funkcjono-
wania kancelarii notarialnej (a tym samym poœrednio notariusza) w dniu
powszednim. Notariusz mo¿e zatem wykonywaæ swój zawód w dobo-
wych wymiarach przekraczaj¹cych dobowe minimum ustawowe –
w przypadku jednak oczekiwania, ¿e jego czynnoœci bêdê wspieranie przez
pracowników kancelarii, uwzglêdniæ on musi regulacje wynikaj¹ce z prze-
pisów prawa pracy (o czym bêdzie mowa w dalszych rozwa¿aniach).

Zgodnie z art. 20 § 1 pr. o not., w przypadku gdy kancelaria notarialna
by³a czynna w sobotê, rada w³aœciwej izby notarialnej mo¿e ustaliæ jeden
dzieñ powszedni tygodnia jako wolny za przepracowan¹ sobotê. Powy¿-
szy przepis sugeruje zatem, ¿e typow¹ form¹ organizacji „czasu pracy”
notariusza bêdzie wykonywanie jej od poniedzia³ku do pi¹tku, czyli w dniach
uznawanych w œwietle ww. ustawy za dni powszednie. Wydaje siê
w zwi¹zku z tym, ¿e w ujêciu prawa o notariacie wskazuj¹cego na mo¿-

10 J. F l o r k o w s k i, B. Ty m e c k i, Prawo o Notariacie… .
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liwoœæ rekompensowania pracy sobotniej innym dniem wolnym – sobota
uzyskuje szczególny status, zbli¿ony do dnia ustawowo wolnego od pracy.
Jednoczeœnie jednak uwagê zwraca fakt, ¿e rada w³aœciwej izby nota-
rialnej jedynie mo¿e (podkr. moje – JB) ustaliæ jeden dzieñ powszedni
tygodnia jako wolny tytu³em rekompensaty za przepracowan¹ przez
notariusza sobotê. Co do zasady zatem notariusz, utrzymuj¹c czynn¹
kancelariê tak¿e w soboty (i wykonuj¹c w te soboty czynnoœci notarial-
ne), mo¿e znaleŸæ siê w sytuacji, w której bêd¹c aktywnym zawodowo
przez 6 dni w tygodniu nie posiada prawnej mo¿liwoœci samodzielnego
zrównowa¿enia czasu swojej aktywnoœci poprzez zamkniêcie tej kance-
larii w innym dniu powszednim. Uwagê zwraca równie¿ fakt, ¿e usta-
wodawca wyposa¿a radê w³aœciwej izby notarialnej w prawo ustalenia
jednego powszedniego dnia wolnego w oderwaniu od kwestii rzeczywi-
stej iloœci godzin funkcjonowania tej¿e kancelarii i notariusza w dan¹
przepracowan¹ sobotê. Nawet wiêc, gdy np. kancelaria ta by³a wtedy
czynna tylko 1 godzinê, rada w³aœciwej izby notarialnej ustali – jeœli bêdzie
mia³a tak¹ wolê – ca³y inny dzieñ powszedni jako dzieñ wolny.

Zgodnie z art. 20 § 3 pr. o not. w wypadkach niecierpi¹cych zw³oki
albo szczególnych potrzeb kancelaria mo¿e byæ czynna tak¿e w niedziele
i œwiêta. Odnosz¹c powy¿sze do kwestii ram czasowych funkcjonowania
kancelarii, a tym samym czasu pracy notariusza, nale¿y zauwa¿yæ przede
wszystkim, ¿e ustawodawca nie przewiduje w tym przypadku ¿adnej
formy zrekompensowania notariuszowi faktu jego aktywnoœci zawodo-
wej (i – przynajmniej na pierwszy rzut oka – funkcjonowania kancelarii)
w dzieñ ustawowo wolny. Wydaje siê to wskazywaæ, ¿e w intencji
ustawodawcy przypadki pracy notariusza w niedziele i œwiêta, jako
wyj¹tkowe w œwietle art. 20 § 3 pr. o not., nie maj¹ w za³o¿eniu wy-
stêpowaæ w takim natê¿eniu, ¿eby konieczna by³a odrêbna regulacja zasad
takowej rekompensaty.

3. Czas pracy pracowników kancelarii notarialnej

3.1. Wymiar i rozk³ad czasu pracy pracowników kancelarii no-
tarialnej

Czas funkcjonowania kancelarii notarialnej i „czas pracy” notariusza,
nie bêd¹c to¿same z kategori¹ czasu pracy w rozumieniu prawa pracy,
pozostaj¹ jednak z nim w pewnej doœæ œciœlej korelacji. Pozostawanie
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notariusza w jego kancelarii jako zasadniczo g³ównym miejscu wykony-
wania czynnoœci zawodowych w gotowoœci do ich wykonania musi byæ
bowiem co do zasady funkcjonalnie i organizacyjnie powi¹zane z obec-
noœci¹ pracowników zaanga¿owanych w administracyjn¹ obs³ugê wy-
konywania tych czynnoœci. Ta zaœ okolicznoœæ skutkowaæ musi odpo-
wiednim kszta³towaniem zarówno wymiarów, jak i rozk³adów czasu pracy
pracowników danej kancelarii.

Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e regulacja art. 20 § 1 pr. o not. mo¿e pos³u¿yæ
jako punkt odniesienia choæby dla ustalenia minimalnego dobowego wymiaru
czasu pracy pracowników tej¿e kancelarii. Nie mo¿na rzecz jasna przyj¹æ,
¿e w jego œwietle konkretny pojedynczy pracownik powinien byæ zatrud-
niany w wymiarze dobowym obejmuj¹cym minimum 6 godzin – ale, ¿e
na minimum 6 godzin na dobê w dni powszednie notariusz musi zapewniæ
obsadê kadrow¹ swojej kancelarii „stosowan¹ do notariatu”, a wiêc
odpowiedni¹ zarówno iloœciowo, jak i jakoœciowo dla potrzeb zabezpie-
czenia od strony administracyjnej prawid³owego toku wykonywania
czynnoœci notarialnych11. Nale¿y w zwi¹zku z tym równie¿ podkreœliæ,
¿e wskazanego w wy¿ej wymienionym przepisie minimalnego okresu
dobowego funkcjonowania kancelarii notarialnej nie mo¿na uto¿samiaæ
z przypadkiem ustanowienia szczególnej dobowej normy czasu pracy
pracowników takich kancelarii. Pracowników tych obowi¹zywaæ bêdzie
podstawowa norma czasu pracy okreœlona w art. 129 § 1 k.p.12

Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, zgodnie z art. 20 § 1 pr. o not. przewi-
dziany w nim minimalny wymiar czasowy funkcjonowania kancelarii
notarialnej powinien byæ realizowany „w dni powszednie”. W sytuacji
takiej mamy do czynienia z normalnym, rutynowym tokiem jej funkcjo-
nowania. Wyj¹tkowo, na zasadzie art. 20 § 3 pr. o not., ustawodawca

11 Zgodnie z art. 4 § 2 pr. o not. notariusz zatrudnia pracowników kancelarii oraz
zapewnia warunki lokalowe i wyposa¿enie kancelarii stosowne do notariatu. Wskazuje to,
moim zdaniem, ¿e notariusz, organizuj¹c kancelariê, odpowiada prawnie nie tylko za
przygotowanie niezbêdnej bazy materialnej dla swej kancelarii, ale tak¿e zatrudnienie
odpowiedniej iloœciowo i jakoœciowo kadry, która bêdzie funkcjonowaæ w oparciu o tê bazê
materialn¹ – zob. szerzej: J. B o r o w i c z, Notariusz jako pracodawca…, s. 53-55.

12 Zgodnie z którym (z zastrze¿eniem pewnych wyj¹tków w nim wskazanych) czas
pracy nie mo¿e przekraczaæ 8 godzin na dobê i przeciêtnie 40 godzin w przeciêtnie
piêciodniowym tygodniu pracy w przyjêtym okresie rozliczeniowym nieprzekraczaj¹cym
4 miesiêcy.
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dopuszcza uruchamianie kancelarii w niedziele i œwiêta – innymi s³owy
w dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy13. Godzi siê w tym
momencie zauwa¿yæ, ¿e w przy takim ujêciu dni ustawowo wolnych od
pracy sobota (albo jak to ujmuje kodeks pracy – dzieñ wolny z tytu³u
5-dniowego tygodnia pracy) bêdzie mieæ status dnia powszedniego.
Zawarcie w prawie o notariacie odrêbnego unormowania dotycz¹cego
funkcjonowania kancelarii notarialnej w sobotê wydaje siê sugerowaæ, ¿e
przypadek taki równie¿ co do zasady nale¿y traktowaæ jako wyj¹tkowy,
aczkolwiek wg. tej ustawy nie jest wymagane spe³nienie ¿adnych szcze-
gólnych przes³anek, aby taka sytuacja mog³a mieæ miejsce.

Powy¿sze uwagi pozwalaj¹ na sformu³owanie wniosku, zgodnie z któ-
rym pracownicy kancelarii notarialnej zatrudniani byæ mog¹ co do zasady
w rozk³adzie czasu pracy obejmuj¹cym 5 dni roboczych od poniedzia³ku
do pi¹tku, natomiast sobota jest co do zasady tzw. dniem wolnym z tytu³u
piêciodniowego tygodnia pracy. By³by to zatem przyk³ad tzw. sta³ego
(sztywnego) rozk³adu czasu pracy14 – okreœlanego równie¿ jako podsta-
wowy. Wydaje siê on byæ najlepiej dostosowany do potrzeb wykonywania
prac o charakterze w du¿ej mierze administracyjno-biurowym. Nie wydaje
siê natomiast, aby adekwatne by³o stosowanie innych kodeksowych
rozk³adów czasu pracy. W szczególnoœci nie wydaje siê, aby prawid³owe
by³o zatrudnianie pracowników kancelarii notarialnej w tzw. zadaniowym
czasie pracy. Zgodnie z art. 140 k.p. w przypadkach uzasadnionych
rodzajem pracy lub jej organizacj¹ albo miejscem wykonywania pracy
mo¿e byæ stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po
porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbêdny do wykonania
powierzonych zadañ, uwzglêdniaj¹c wymiar czasu pracy wynikaj¹cy
z norm okreœlonych w art. 129. Jak podkreœla siê w literaturze, ten rodzaj
czasu pracy mo¿e byæ zastosowany tylko w w¹skim, kodeksowo za-
kreœlonym zakresie15. Jak zauwa¿y³ SN w tezie 1 wyroku z 15 listopada

13 Dz.U z 1951 r. Nr 4, poz. 28 ze zm.
14 O takim typie rozk³adu czasu pracy pisze np. Z. M a s t e r n a k, [w:] Z. K u b o t,

T. K u c z y ñ s k i, Z. M a s t e r n a k, H. S z u r g a c z, Prawo pracy. Zarys wyk³adu, War-
szawa 2005, s. 219.

15 K. J a œ k i e w i c z, E. M a n i e w s k a, Kodeks Pracy. Komentarz, t. I, Warszawa
2007, s. 424.
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2006 r., I PK 117/0616, „elementem zadaniowego czasu pracy jest
wyznaczenie pracownikowi konkretnego zadania (zadañ) do wykonania.
Na ogó³ nie maj¹ takiego charakteru obowi¹zki wynikaj¹ce z zakresu
czynnoœci pracownika”. Uzasadnienia dla jego zastosowania poszukiwaæ
mo¿na zatem wówczas, gdy np.:

1) pracodawca nie ma mo¿liwoœci kontrolowania i ewidencjonowania
czasowych ram wykonywania pracy przez pracownika, np. ze wzglêdu
na to, ¿e osoba zatrudniona jest aktywna poza zak³adem pracy,

2) pracownik wykonuje prace, przy wykonywaniu których osi¹gniê-
cie zak³adanych rezultatów jest w pewnym stopniu niezale¿ne od pozo-
stawania przez pracownika w dyspozycji pracodawcy w okreœlonych
ramach czasowych,

3) wystêpuj¹ istotne zmiany w poziomie zapotrzebowania na pracê
lub gdy przebieg procesu pracy zale¿y od okolicznoœci, których wyst¹-
pienie oraz wp³yw na wykonywanie pracy s¹ trudne do przewidzenia,

4) pracownik nie uczestniczy bezpoœrednio w pracy wiêkszego ze-
spo³u, a realizowane przez niego zadania maj¹ charakter autonomiczny,
wobec czego ich wykonanie jest w zasadniczy sposób niezale¿ne od
zaanga¿owania innych osób ni¿ sam pracownik zatrudniony w systemie
zadaniowym17.

Atrakcyjnoœæ zadaniowego czasu pracy dla pracodawców bierze siê
m.in. z jego elastycznoœci, odformalizowania (brak wymogu prowadzenia
ewidencji czasu pracy – art. 149 § 2 k.p.) oraz przekonania (do pewnego
stopnia z³udnego) o uwolnieniu siê do rygorów przepisów o pracy
w godzinach nadliczbowych. W odniesieniu do ostatniej kwestii warto
przytoczyæ tezê wyroku SN z 4 sierpnia 1999 r., I PKN 181/9918,
zgodnie z któr¹ samo nazwanie czasu pracy „zadaniowym” nie wy³¹cza
stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracê w godzinach nadlicz-

16 OSNP 2007, nr 21-22, poz. 310.
17 Zob. komentarz do art. 140 kodeksu pracy (Dz.U z 1998 r. Nr 21, poz. 94), [w:]

R. C e l e d a, E. C h m i e l e k - £ u b i ñ s k a, L. F l o r e k, G. G o Ÿ d z i e w i c z, A. H i n t z,
A. K i j o w s k i, £. P i s a r c z y k, J. S k o c z y ñ s k i, B. Wa g n e r, T. Z i e l i ñ s k i, Ko-
deks pracy. Komentarz, LEX, 2009, wyd. V. Stan prawny: 2009.01.01 – na stronach www:
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=z4b0fc0713d35&comm=txtK&nr
=587247661; Szerzej o zadaniowym czasie pracy zob. te¿ np. K. R ¹ c z k a, Systemy czasu
pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, PiZS 2004, nr 2.

18 OSNP 2000, nr 22, poz. 810.
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bowych19. Natomiast wydaje mi siê, ¿e bior¹c pod uwagê wy¿ej przed-
stawion¹ charakterystykê przes³anek jego zastosowania, nie jest on zu-
pe³nie adekwatny dla potrzeb wykonywania prac w du¿ej mierze ruty-
nowych, maj¹cych charakter administracyjno-biurowy.

3.2. Zatrudnienie pracowników kancelarii notarialnej w niedziele
i œwiêta

W œwietle analizowanych wy¿ej przepisów ustawy – Prawo o nota-
riacie zatrudnienie pracowników kancelarii notarialnej w niedzielê i œwiêta
bêdzie mia³o z definicji charakter wyj¹tkowy. Powstaje pytanie, czy
sk³aniaj¹ce do uruchomienia kancelarii „wypadki niecierpi¹ce zw³oki albo
szczególne potrzeby” (art. 20 § 3 pr. o not.) uto¿samiaæ mo¿na z warun-
kuj¹c¹ dopuszczalnoœæ wydania polecenia pracy nadliczbowej przes³ank¹
„szczególnych potrzeb pracodawcy” (art. 151 § 1 pkt. 2 k.p.). Nie wydaje
siê to prawid³owe. Kodeks pracy formu³uje w sposób autonomiczny, odnosz¹c
siê do wykonywania pracy ramach stosunku pracy, przes³anki wykony-
wania pracy w godzinach nadliczbowych. Nale¿y wiêc podkreœliæ, ¿e co
do zasady niedopuszczalne jest zlecanie pracownikom pracy nadliczbowej
w niedziele i œwiêta ze wzglêdu na szczególne potrzeby pracodawcy. Praca
taka mo¿liwa jest jedynie w przypadku koniecznoœci prowadzenia akcji
ratowniczej w celu ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia
lub œrodowiska albo usuniêcia awarii20. W pozosta³ym zakresie praca
w niedzielê i œwiêta dopuszczalna jest w przypadkach wyraŸnie wska-
zanych w art. 1519a § 3 k.p. oraz art. 15110 k.p. niezawieraj¹cych ¿ad-
nych odniesieñ do zatrudnienia w kancelarii notarialnej. Mo¿na jednak¿e
uznaæ, moim zdaniem, ¿e w tym przypadku przepis art. 20 § 3 pr. o not.
stwarza notariuszowi – pracodawcy szczególn¹ podstawê prawn¹ do
wydania pracownikom kancelarii polecenia wykonania pracy w dniach
ustawowo wolnych od pracy21.

Uruchomienie kancelarii notarialnej w dzieñ ustawowo wolny od pracy
aktualizowaæ bêdzie kwestiê prawid³owego rozliczenia czasu pracy jej

19 O kwestii godzin nadliczbowych w zadaniowym czasie pracy zob. szerzej: M. O l e k -
s y n, Czas pracy w praktyce, Warszawa 2003, s. 65-67.

20 M. O l e k s y n, Czas pracy…, s. 104-105.
21 Na inne szczególne pozakodeksowe przypadki unormowañ dopuszczaj¹cych prace

w niedziele i œwiêta wskazuje M. O l e k s y n, Czas pracy…, s. 104. Mo¿na wiêc do nich
zaliczyæ, moim zdaniem, tak¿e analizowany wy¿ej przepis ustawy – Prawo o notariacie.
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pracowników z uwzglêdnieniem pracy w godzinach nadliczbowych. Co
do zasady bowiem praca w dniu ustawowo wolnym, przy wypracowaniu
przez pracownika pe³nej normy œredniotygodniowej od poniedzia³ku do
pi¹tku (czyli w przeciêtnie piêciodniowym tygodniu pracy), oznaczaæ
mo¿e powstanie nadgodzin w wyniku przekroczenia tej normy (co
oczywiœcie mo¿liwe bêdzie do ustalenia w momencie rozliczania czasu
pracy na zakoñczenie przyjêtego okresu rozliczeniowego)22. Zgodnie
z art. 15111 k.p. w przypadku pracy w niedziele bêdzie to jednak oznaczaæ
w pierwszym rzêdzie powinnoœæ udzielenia ca³ego dnia wolnego23 (bez
wzglêdu na iloœæ faktycznie przepracowanego w niedzielê czasu) w okresie
6 dni poprzedzaj¹cych lub nastêpuj¹cych po takiej niedzieli. Je¿eli nie jest
mo¿liwe wykorzystanie przez pracownika tak wyznaczonego dnia wol-
nego, pracownikowi przys³uguje w dalszym ci¹gu inny dzieñ wolny,
udzielany do koñca okresu rozliczeniowego. W przypadku pracy w œwiêto
dzieñ wolny wyznaczony ma byæ w okresie rozliczeniowym. Dopiero
wtedy, gdy z jakichœ wzglêdów nie dojdzie do wykorzystania dnia wolnego
za pracê w niedzielê, aktualizowaæ siê bêdzie koniecznoœæ wyp³aty za
ka¿d¹ godzinê pracy w niedzielê lub œwiêto dodatkowego wynagrodzenia
za pracê wraz z odpowiednim 100% dodatkiem z tytu³u godzin nadlicz-
bowych przekraczaj¹cych normê œredniotygodniow¹ ( art. 1511 § 2 k.p.).
W zwi¹zku z powy¿sz¹ kwesti¹ nale¿y zasygnalizowaæ istniej¹cy spór,
którego istota koncentruje siê wokó³ iloœci dodatków wyp³acanych pra-
cownikowi pracuj¹cemu w niedzielê niezrekompensowan¹ dniem wol-
nym. Jak np. stwierdza M. Na³êcz, dodatek przys³uguj¹cy pracownikowi
na mocy art. 15111 § 2 k.p. w przypadku nieudzielania dnia wolnego za
przepracowan¹ niedzielê jest elementem normalnego wynagrodzenia za
pracê – i jako taki przys³uguje niezale¿nie od innych nale¿noœci – w tym
zw³aszcza dodatku za pracê w godzinach nadliczbowych24 (z tytu³u

22 „Przez pracê stanowi¹c¹ przekroczenie normy œredniotygodniowej nale¿y rozumieæ
pracê wykonywan¹ przez pracownika w dniu dla niego wolnym zgodnie z obowi¹zuj¹cym
go systemem i rozk³adem czasu pracy” – Z. M a s t e r n a k, [w:] Z. K u b o t, T. K u c z y ñ -
s k i, Z. M a s t e r n a k, H. S z u r g a c z, Prawo pracy…, s. 231.

23 Podkreœla to Z. M a s t e r n a k, [w:] Z. K u b o t, T. K u c z y ñ s k i, Z. M a s t e r -
n a k, H. S z u r g a c z, Prawo pracy…, s. 233.

24 M. N a ³ ê c z, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2004,
s. 519-520.
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przekroczenia w tej sytuacji normy œredniotygodniowej).Oznacza to
w konsekwencji, ¿e w przypadku pracy w niedzielê, niezrekompensowa-
nej dniem wolnym, pracodawca powinien wyp³aciæ pracownikowi dwa
dodatki w stawce 100% (zgodnie z art. art. 1511 § 2 k.p.). Pogl¹d taki
podzielany jest przez czêœæ literatury25 oraz – co w praktyce donioœlejsze
– przez PIP. Odmienne stanowisko zaj¹³ np. SN w uchwale z dnia 15
lutego 2006 r., II PZP 11/0526, zgodnie z któr¹ w razie nieudzielenia przez
pracodawcê w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy
w zamian za dozwolon¹ pracê œwiadczon¹ w niedzielê lub œwiêto, pra-
cownikowi przys³uguje za ka¿d¹ godzinê takiej pracy tylko jeden dodatek
przewidziany w art. 15111 § 2 in fine lub § 3 k.p.

Zgodnie z art. 15111 § 1 i 3 k.p. pracownikowi wykonuj¹cemu pracê
w œwiêta, w przypadkach prawem dozwolonych, pracodawca jest obo-
wi¹zany zapewniæ inny dzieñ wolny od pracy w ci¹gu okresu rozlicze-
niowego. Je¿eli nie jest mo¿liwe wykorzystanie w terminie wskazanym
w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracê w œwiêto,
pracownikowi przys³uguje dodatek do wynagrodzenia w wysokoœci
okreœlonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za ka¿d¹ godzinê pracy w œwiêto. Tak¿e
w tym przypadku aktualizowaæ siê bêdzie kontrowersja odnoœnie do iloœci
dodatków przys³uguj¹cych pracownikowi w takim przypadku.

Podsumowuj¹c, jedyn¹ alternatyw¹ dla unikniêcia prawnych konse-
kwencji zatrudnienia pracowników kancelarii notarialnej w niedzielê lub

25 Np. Z. Kubot stwierdzaj¹cy, ¿e za pracê w niedziele i œwiêta, w zamian za któr¹ nie
udzielono dnia wolnego i która stanowi jednoczeœnie pracê w godzinach nadliczbowych,
pracownikowi przys³uguj¹ dwa odrêbne dodatki w wysokoœci 100% wynagrodzenia, pierw-
szy przewidziany w art. 15111 § 2 i § 3 k.p., drugi okreœlony w art. 1511 § 2 k.p. – zob.
szerzej np. Z. K u b o t, Dodatki za pracê w niedziele i œwiêta, PiZS 2005, nr 6, s. 27.

26 OSNP 2006, nr 11-12, poz. 170. Z kolei NSA w Warszawie w wyroku z dnia 29
sierpnia 2008 r., I OSK 1281/07 (LEX nr 493545) stwierdzi³, ¿e u¿ycie w art. 15111 §
2 i 3 k.p. zwrotu „dodatek do wynagrodzenia w wysokoœci okreœlonej w art. 1511 § 1 pkt 1”
nie oznacza, i¿ nie jest to dodatek za pracê w godzinach nadliczbowych, lecz inne œwiad-
czenie, do którego nie stosuje siê wy³¹czenia zbiegu prawa do dwóch dodatków za godziny
nadliczbowe (art. 1511 § 2). NSA w Warszawie uznaje równie¿, ¿e brak podstaw do od-
miennego traktowania pracownika wykonuj¹cego pracê nadliczbow¹ w niedzielê lub œwiêto
w porównaniu z wykonuj¹cym j¹ w dniu, który mia³ byæ dla niego wolny w zamian za ni¹,
a za któr¹ przys³uguje tylko jeden dodatek (art. 1511 § 2). Stanowisko o jednym dodatku,
z w³asn¹ argumentacj¹, podziela K. Jaœkowski (K. J a œ k o w s k i, [w:] K. J a œ k o w s k i,
E. M a n i e w s k a, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 458-459).
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œwiêto bêdzie zupe³nie samodzielne wykonywanie przez notariusza czyn-
noœci notarialnych i ewentualnych czynnoœci pomocniczych w dniach
ustawowo wolnych od pracy.

3.3. Zatrudnienie pracowników kancelarii notarialnej w dniu
wolnym z tytu³u piêciodniowego tygodnia pracy (praca w tzw. „woln¹
sobotê”)

Jak ju¿ wspominano, ustawa – Prawo o notariacie poœrednio dopusz-
cza mo¿liwoœæ takiej organizacji pracy kancelarii, w której bêdzie ona
czynna w sobotê. W takim w³aœnie przypadku rada w³aœciwej izby
notarialnej mo¿e ustaliæ jeden dzieñ powszedni tygodnia jako wolny za
tak przepracowan¹ sobotê. Interesuj¹ce jest przy tym to, ¿e prawo
o notariacie abstrahuje od przyczyn, dla których praca w ow¹ sobotê by³a
w ogóle wykonywana. Nie wiadomo wiêc, czy chodzi o normalne,
rutynowe funkcjonowanie kancelarii notarialnej, czy te¿ o jak¹œ sytuacjê
wyj¹tkow¹. W literaturze w zwi¹zku z tym wyra¿ono pogl¹d, ¿e kan-
celaria notarialna mo¿e byæ uruchamiana w soboty bez ¿adnych prze-
szkód27. Bez wzglêdu na powy¿sze w¹tpliwoœci regulacja ta – odniesiona
do sytuacji pracowników kancelarii notarialnej – nie mo¿e byæ rozpatry-
wana w oderwaniu do przepisów kodeksu pracy.

Przypadek, w którym pracownicy kancelarii notarialnej zostaliby za-
trudnieni dodatkowo w sobotê bêd¹c¹ dla nich dniem wolnym z tytu³u
piêciodniowego tygodnia pracy w sta³ym rozk³adzie czasu pracy rozpa-
trywany wiêc byæ musi w œwietle unormowania zawartego w art. 1513 k.p.
Nale¿y wiêc wskazaæ, ¿e zgodnie z nim pracownikowi, który ze wzglêdu
na okolicznoœci przewidziane w art. 151 § 1 k.p. (okreœlaj¹cym przes³anki
dopuszczalnoœæ pracy godzinach nadliczbowych) wykonywa³ pracê w dniu
wolnym od pracy wynikaj¹cym z rozk³adu czasu pracy w przeciêtnie
piêciodniowym tygodniu pracy, przys³uguje w zamian inny dzieñ wolny
od pracy udzielony pracownikowi do koñca okresu rozliczeniowego,
w terminie z nim uzgodnionym. Po pierwsze zatem, wykonywanie pracy
w tak¹ sobotê musi znaleŸæ uzasadnienie w zaistnieniu albo: 1) koniecz-
noœci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ¿ycia lub zdrowia
ludzkiego, ochrony mienia lub œrodowiska albo usuniêcia awarii, albo
2) szczególnych potrzeb pracodawcy. Po drugie zaœ, pracodawca ma

27 J. F l o r k o w s k i, B. Ty m e c k i, Prawo o Notariacie… .
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w takim przypadku prawny obowi¹zek (podkr. moje – JB) zrekompen-
sowania pracownikowi faktu pracy w dniu wolnym poprzez przyznanie
mu w zamian innego dnia wolnego do koñca okresu rozliczeniowego.

Widoczna jest w zwi¹zku z tym sprzecznoœæ miêdzy regulacj¹ prawa
o notariacie i kodeksu pracy. W ujêciu prawa pracy wykonywanie pracy
przez pracowników kancelarii notarialnej w woln¹ dla nich sobotê musi
zatem znaleŸæ szczególne, kodeksowe uzasadnienie. a nastêpnie fakt ten
musi byæ rekompensowany zgodnie z przepisami kodeksu pracy. W przy-
padku prawa o notariacie przyczyny otwarcia kancelarii notarialnej w so-
boty pozostaj¹ zaœ prawnie indyferentne, a jego przepis wskazuje jedynie
na mo¿liwoœæ rekompensowania pracy sobotniej wyznaczeniem innego
dnia powszedniego jako zastêpczo wolnego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e me-
chaniczne zastosowanie przepisów prawa o notariacie w odniesieniu do
pracowników kancelarii notarialnej prowadzi³oby w konsekwencji do na-
ruszenia kodeksowych przepisów o czasie pracy. Bior¹c pod uwagê ich
ochronny charakter, trudno zaakceptowaæ tak¹ interpretacjê, zgodnie z któr¹
przepis prawa o notariacie, niebêd¹cy przepisem prawa pracy, modyfi-
kowa³by w tak niekorzystny sposób sytuacjê pracowników kancelarii
notarialnej (tym bardziej ¿e trudno by³oby tu znaleŸæ jakiekolwiek inne
uzasadnienie dla takiej wyk³adni – np. celowoœciowe).

Rozpatrzyæ mo¿na, rzecz jasna, tak¿e taki przypadek, w którym
w obowi¹zuj¹cym w danej kancelarii notarialnej rozk³adzie czasu pracy
przyjêto, ¿e dniem wolnym z tytu³u piêciodniowego tygodnia pracy bêdzie
inny ni¿ sobota dzieñ powszedni (co jest co do zasady dopuszczalne).
Jednak¿e we wskazanym przypadku nie wystêpowa³aby przedstawiona
wy¿ej prawna koniecznoœæ rekompensowania pracy w tak¹ sobotê (bê-
d¹c¹ w tym momencie „zwyk³ym” dniem pracy) ustaleniem innego dnia
powszedniego jako wolnego do koñca okresu rozliczeniowego. W przy-
padku zaœ ustalenia innego dnia powszedniego wolnym za normaln¹,
rozk³adow¹ pracê w sobotê dosz³oby do obni¿enia tygodniowego wy-
miaru czasu pracy poni¿ej podstawowej normy czasu pracy.

4. Uwagi podsumowuj¹ce

4.1. Analizowane powy¿ej przepisy art. 20 pr. o not. maj¹ przede
wszystkim charakter organizacyjny. Funkcjonowanie kancelarii notarial-
nej ma byæ zatem zorganizowane tak, aby zapewniæ zainteresowanym
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stronom odpowiedni dostêp do czynnoœci notarialnych. Przestrzeganie
przepisów art. 20 pr. o not. stanowiæ wiêc bêdzie przejaw realizacji
ustawowych powinnoœci wykonawcy zawodu notariuszu.

4.2. Analizowane przepisy prawa o notariacie stanowi¹ kolejny element
wyró¿niaj¹cy pozycjê prawn¹ notariusza na tle innych zawodów praw-
niczych okreœlanych jako wolne. Bez w¹tpienia dostarczaj¹ te¿ kolejnego
argumentu na rzecz tezy o jego odrêbnoœci wyra¿aj¹cej siê w nie w pe³ni
„wolnym” charakterze oraz niepe³nych atrybutach identyfikuj¹cych ten
zawód jako zdecydowanie wolny28. W odró¿nieniu od przedstawicieli
innych wolnych zawodów prawniczych, wykonywanych m.in. w kan-
celariach prawniczych, którzy ciesz¹c siê samodzielnoœci¹ w wykony-
waniu czynnoœci zawodów, mog¹ równie¿, co do zasady, swobodnie
kszta³towaæ godziny swojej aktywnoœci zawodowej, notariusz zostaje
w pewnym zakresie ograniczony w tym wzglêdzie na mocy wyraŸnych
przepisów prawa.

4.3. Powstaje tak¿e pytanie, czy analizowanym przepisom prawa
o notariacie mo¿na przypisaæ równie¿ walor ochronny. Czy – tak jak
czyni¹ to przepisy kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników – prawo
o notariacie, odnosz¹c siê do ram czasowych funkcjonowania kancelarii
notarialnych, chroni jakieœ szczególne „prawo do wypoczynku” notariu-
sza? Z jednej strony zauwa¿yæ mo¿na milczenie ustawodawcy w kwestii
górnej granicy godzinowego czasu funkcjonowania kancelarii notarialnej.
Ustawodawca nie widzi równie¿ potrzeby rekompensowania notariuszo-
wi faktu wyj¹tkowego dokonywania czynnoœci notarialnych w dniach
ustawowo wolnych od pracy. Ochronny aspekt analizowanej regulacji
sugerowaæ mo¿e natomiast konstrukcja art. 20 § 2 pr. o not. stwarzaj¹ca
mo¿liwoœæ wyznaczenia przez radê w³aœciwej izby notarialnej innego
jednego dnia powszedniego tygodnia jako wolnego za przepracowan¹
sobotê. Bior¹c pod uwagê, ¿e przepis ten znajduje siê w prawie o no-
tariacie, natomiast regu³y postêpowania wobec pracowników kancelarii
notarialnej zatrudnionych dodatkowo w dniu wolnym z tytu³u 5-dniowego
tygodnia pracy wyznacza kodeks pracy, mo¿na, moim zdaniem, uznaæ,

28 Podkreœla to np. J. J a c y s z y n, [w:] Wykonywanie wolnych zawodów..., s. 277.
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¿e mamy tu do czynienia ze specyficzn¹ norm¹ prawn¹ daj¹c¹ notariu-
szowi wzglêdn¹ (s³ab¹ – bo uzale¿nion¹ od woli podmiotu korporacyj-
nego) gwarancjê pewnej rekompensaty z tytu³u wzmo¿onego zaanga¿o-
wania w wykonywanie zawodu. Bez w¹tpienia natomiast nale¿y uznaæ,
¿e analizowana regulacja stanowi jeden z przejawów ochrony interesu
obywateli pragn¹cych lub zobowi¹zanych do nadania swoim czynno-
œciom formy notarialnej.

4.4. Analizowane przepisy prawa o notariacie nie uchylaj¹ w ¿adnym
wzglêdzie przypisów dzia³u 6 k.p., jakkolwiek ze wzglêdu na swój or-
ganizacyjny charakter i wymogi wynikaj¹ce z art. 20 mog¹ rzutowaæ na
konkretne rozwi¹zania, np. zakresie wymiarów czy rozk³adów czasu pracy
konkretnego pracownika danej kancelarii. Tak wiêc notariusz jako pra-
codawca w rozumieniu art. 3 k.p., d¹¿¹c do realizacji swojej zawodowej
powinnoœci zapewnienia ci¹g³oœci pracy kancelarii notarialnej, zobowi¹-
zany jest do przyjêcia takiej organizacji pracy swoich pracowników, która
odpowiada³a bêdzie w pe³ni kodeksowym przepisom normuj¹cym kwestiê
czasu pracy.


