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Rejent * rok 21 * nr 7-8(243-244)
lipiec-sierpieñ 2011 r.

Glosa
dowyrokuNaczelnegoS¹duAdministracyjnego

z dnia 19 maja 2005 r., FSK 1656/04

Notariuszniebêd¹cyprzedsiêbiorc¹wrozumieniuprzepisówustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U.
Nr 101, poz. 1178 ze zm.) prowadzi zarobkow¹ dzia³alno�æ us³ugow¹,
polegaj¹c¹napodejmowaniu czynno�ci notarialnych (art. 1 § 1ustawy
� Prawo o notariacie)*.

I

Glosowany wyrok zosta³ wprawdzie wydany na podstawie nieobo-
wi¹zuj¹cego ju¿ stanu prawnego1, ale problem notariusza jako przedsiê-
biorcy b¹d� osoby prowadz¹cej dzia³alno�æ gospodarcz¹ aktualny jest
równie¿ na gruncie obecnej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia³alno�ci gospodarczej2.
Aktualno�æ powy¿szego pogl¹du nabiera zupe³nie innego wymiaru

w �wietle dzia³alno�ciMiêdzynarodowejUniiNotariatu£aciñskiego, któr¹
to organizacjê zaniepokoi³y ostatnie przejawy �wiatowego kryzysu gospo-
darczego. Temat ten by³ przedmiotem wszechstronnej analizy dokonanej
podczas miêdzynarodowej konferencji naukowej w Marakeszu na temat:
�Notariat ³aciñski i jego rola w zapewnieniu transparencji rynków finan-
sowych�, która odby³a siê w dniach 3-6 pa�dziernika 2010 r.3

* LEX nr 249905.
1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U. Nr 101,

poz. 1178 ze zm.) zachowuje moc obowi¹zuj¹c¹ jedynie w zakresie ewidencjonowania
dzia³alno�ci gospodarczej (art. 7a � 7i). W pozosta³ej czê�ci przepisy ustawy z 1999 r.
zosta³y uchylone przez ustawê z dnia 2 lipca 2004 r. � Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) z dniem 21
sierpnia 2004 r.

2 Tekst jedn. � Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.
3 Zob. sprawozdanie W. S p i r y d o w i c z a z tej konferencji, PiP 2011, nr 2, s. 123-124.
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Jedna z przyczyn tego kryzysu odnosi siê do obrotu nieruchomo�ci
w USA, którego uczestnikami w znacznej mierze by³y osoby nieznaj¹ce
jêzyka angielskiego.Nie sta³o to na przeszkodzie temu, ¿e z bankami osoby
te zawiera³y umowy kredytu oraz nabycia w³asno�ci nieruchomo�ci
(domów). Legalizacja tych umów polega³a na po�wiadczeniu podpisów
przez notariuszy publicznych (notary public), którzy w zdecydowanej
mierze nie tylko nie maj¹ wykszta³cenia prawniczego, ale poza ich kom-
petencj¹ pozostaje jakakolwiek �kontrola� tre�ci zawieranychumów.Dzieje
siê tak dlatego, ¿e amerykañski notariusz jest typowym przedsiêbiorc¹,
a wszelkie ryzyko obrotu nieruchomo�ciami w drodze umów cywilno-
prawnych odbywa siê na ryzyko stron umowy. Widzimy obecnie w spo-
sób oczywisty, ¿e ryzyko to w ca³o�ci ponios³y osoby fizyczne, banki
przyczyni³y siê tylko do �wiatowego kryzysu finansowego.
Konferencja w Marakeszu jest wyra�nym i oczywistym sygna³em dla

krajowych notariatów Unii Europejskiej co do dalszego rozwoju tej in-
stytucji � jako typowego przedsiêbiorcy, czy te¿ powrotu do klasycznych
funkcji notariatu ³aciñskiego z przewag¹ funkcji publicznych oraz jurys-
dykcji prewencyjnej4.
Trzeba od razu zaznaczyæ, ¿e wskazany problem (statusu notariusza

jako przedsiêbiorcy) nie odnosi siê tylko do ustawy o swobodzie dzia-
³alno�ci gospodarczej. Chodzi tu tak¿e, a mo¿e nawet przede wszystkim,
o stosowanie wobec notariusza (dokonywanych przez niego czynno�ci
notarialnych) przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo
zamówieñ publicznych5.

II

Naczelny S¹dAdministracyjny na tle ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych6 uzna³, ¿e chocia¿ notariusz nie jest
przedsiêbiorc¹, ale prowadzi on zarobkow¹ dzia³alno�æ us³ugow¹, pole-
gaj¹c¹ na podejmowaniu czynno�ci notarialnych (art. 1 § 1 pr. o not.)7.

4 Dyskusja ta znajduje równie¿ ¿yweodzwierciedleniewpolskiej literaturze oraz orzecz-
nictwie.

5 Tekst jedn. � Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. (dalej: p.z.p.).
6 Tekst jedn. � Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.
7 W przedmiotowym stanie faktycznym oznacza³o to, ¿e nieruchomo�æ (czê�æ nie-

ruchomo�ci), która pe³ni³a funkcjê kancelarii notarialnej, zosta³a uznana za �nierucho-
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Powstaje pytanie, czy sformu³owanie powy¿szego pogl¹du by³o
konieczne.Wszczególno�ciw¹tpliwo�cibudzipowo³anie siêprzezNaczelny
S¹dAdministracyjny na tre�æ art. 1 § 1 pr. o not. Zgodnie z tym przepisem,
notariusz jest powo³any do dokonywania czynno�ci, którym strony s¹
obowi¹zane lub pragn¹ nadaæ formê notarialn¹ (czynno�ci notarialnych).
S¹d odniós³ zarobkow¹ dzia³alno�æ us³ugow¹ do art. 1 § 1 pr. o not.
i uto¿sami³ z t¹ w³a�nie dzia³alno�ci¹ �dokonywanie czynno�ci notarial-
nych�.
Pos³u¿enie siê powy¿sz¹ argumentacj¹ z pewno�ci¹ nie odpowiada

tre�ci art. 1 pr. o not. Jego przepis oznacza jedynie przyznanie notariu-
szowi kompetencji do dokonywania czynno�ci notarialnych (jako czyn-
no�ci zawodowych).
Konstrukcja �dzia³alno�ci notariusza� jako �zarobkowej dzia³alno�ci

us³ugowej prowadzonej w sposób zorganizowany i ci¹g³y� (co odpowiada
pojêciu dzia³alno�ci gospodarczej) zosta³a sformu³owana przez Naczelny
S¹d Administracyjny tylko po to, a¿eby uzasadniæ opodatkowanie nota-
riuszy podatkiem od nieruchomo�ci. S¹d nie zauwa¿y³ jednak, ¿e art. 1
ust. 1 pr. o not. ma charakter wy³¹cznie ustrojowy i nie przes¹dza o ¿adnej
dzia³alno�ci us³ugowej notariusza w rozumieniu przypisanym mu w glo-
sowanym wyroku. Us³ugowy charakter omawianych czynno�ci ma
znaczenie wtórne, a nie ustrojowe8.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby przyj¹æ, ¿e w okre�lonym

zakresie bêd¹ stosowane do notariusza oznaczone rozwi¹zania prawne
przewidziane � co do zasady � dla podmiotów prowadz¹cych �typow¹�
dzia³alno�æ gospodarcz¹. W zwi¹zku z tym nale¿y postulowaæ przyjêcie
regulacji, i¿ przedmiotowym podatkiem objêci s¹ równie¿ notariusze
prowadz¹cy kancelarie notarialne9.

mo�æ zwi¹zan¹ z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej�, do której zastosowanie znaj-
duje wy¿sza stawka podatkowa podatku od nieruchomo�ci (okre�lona w art. 5 ust. 1 pkt 2
lit. b cyt. ustawy o podatkach i op³atach lokalnych).

8 TakA. O l e s z k o, Prawo o notariacie. Komentarz. Czê�æ I, LexisNexis 2011, s. 84.
9 Tam¿e.
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III

Wyra¿ona w glosowanym wyroku teza sprowadzaj¹ca dokonywanie
czynno�ci notarialnych do �zarobkowej dzia³alno�ci us³ugowej� jest rów-
nie¿ odnoszona do (zaakceptowanego w orzecznictwie s¹dowym) udzia³u
notariuszy w systemie zamówieñ publicznych10. Czynno�æ notarialna jest
wtedy traktowana jako �us³uga� (art. 2 pkt 10 p.z.p.)11, wynagrodzenie
notariusza � jako �cena� (art. 2 pkt 1 cyt. ustawy)12, notariusz staje siê
za� �wykonawc¹� (art. 2 pkt 1 p.z.p.)13. Procedury zamówieñ publicz-
nych maj¹ na celu wybór najkorzystniejszej oferty (art. 2 pkt 5 p.z.p.).
W odniesieniu za� do �us³ugi� notariusza bêdzie ni¹ �oferta z najni¿sz¹
cen¹� (art. 2 pkt 5 in fine p.z.p.). Trudno zaakceptowaæ sytuacjê, w której
jednocze�nie przyjmuje siê, ¿e instrumentami s³u¿¹cymi konkurencji jest
przede wszystkim profesjonalizmw dokonywaniu czynno�ci notarialnych
oraz sprawno�æ dzia³ania kancelarii14 a z drugiej strony jedynym elemen-
tem branym pod uwagê w ramach zamówieñ publicznych jest �cena
us³ugi�.

10 Zob. wyrok SN z 7 kwietnia 2004 r., III SK 28/04 (OSNP 2005, nr 3, poz. 47);
wyrok SN z 26 lutego 2004 r., III SZ 4/03 (OSNP 2004, nr 23, poz. 411) z aprobuj¹c¹
glos¹ R. S z o s t a k a (Samorz¹d Terytorialny 2006, nr 4, s. 65); wyrok SN z 26 lutego
2004 r., III SZ 2/03 (OSNP 2004, nr 22, poz. 395).

11 Zgodnie z art. 2 pkt 10 p.z.p. przez us³ugê nale¿y rozumieæ wszelkie �wiadczenia,
których przedmiotem nie s¹ roboty budowlane lub dostawy, a s¹ us³ugami okre�lonymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 2a cyt. ustawy, tj. w rozporz¹dzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu us³ug o charakterze prio-
rytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. Nr 12, poz. 68). Przyjmuje siê, ¿e czynno�ci
notarialne objête s¹ zakresem us³ug prawniczych, wymienionych w za³¹czniku 2 cyt. rozp.

12 Przepis art. 2 pkt 1 p.z.p. odsy³a w tym zakresie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.), zgodnie z którym przez cenê
rozumie siê warto�æ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych, któr¹ kupuj¹cy jest obowi¹zany
zap³aciæ przedsiêbiorcy za towar lub us³ugê.

13 Wed³ug art. 2 pkt 11 p.z.p. wykonawc¹ jest osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowo�ci prawnej, która ubiega siê o udzielenie
zamówienia publicznego, z³o¿y³a ofertê lub zawar³a umowêw sprawie zamówienia publicz-
nego.

14 Zob. uzasadnienie uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów SN z dnia 23 wrze�nia 2009 r.,
I KZP 7/09 (OSN KW 2009, nr 10, poz. 83).
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Je¿eli nawet przyj¹æ, ¿e powy¿sze pojêcia mog¹ byæ stosowane do
notariusza i dokonywanych przez niego czynno�ci notarialnych, to sama
konstrukcja udzielonego zamówienia publicznego pozostajew zasadniczej
sprzeczno�ci z przepisami ustawy � Prawo o notariacie wyznaczaj¹cymi
obowi¹zki zawodowe notariusza oraz z Kodeksem Etyki Zawodowej
Notariusza (KEZN). Znane jest równie¿ wszystkim notariuszom stano-
wisko Krajowej Rady Notarialnej, która w podjêtych uchwa³ach wypo-
wiedzia³a siê negatywnie w kwestii udzia³u notariusza w postêpowaniu
przetargowym z punktu widzenia deontologii tego zawodu15.
W szczególno�ci krytyka zwi¹zana jest z obowi¹zkiem bezstronno�ci

(art. 80 § 2 pr. o not.) oraz obowi¹zkiem wyja�niaj¹co-doradczym (art.
80 § 3 pr. o not.). Zgodnie z art. 80 § 2 pr. o not. przy dokonywaniu
czynno�ci notarialnych notariusz jest obowi¹zany czuwaæ nad nale¿ytym
zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów stron oraz innych osób, dla
których czynno�æ ta mo¿e powodowaæ skutki prawne. Wed³ug przepisu
art. 80 § 3, notariusz jest za� obowi¹zany udzielaæ stronom niezbêdnych
wyja�nieñ dotycz¹cych dokonywanej czynno�ci notarialnej. Powy¿szych
obowi¹zkównieda siêw¿adnejmierzepogodziæ zpodstawowymizasadami
udzielania zamówieñ publicznych.
Notariusz, któremu zosta³o udzielone zamówienie publiczne (np. przez

gminê) na ��wiadczenie us³ug notarialnych na rzecz (podkre�lenie moje
�R.P.) zamawiaj¹cego�, zaczynadzia³aæwprost na jego�zlecenie�.Powstaje
pytanie, w jaki sposób notariusz (bêd¹cy przecie¿ co najmniej osob¹
zaufania publicznego) zachowaæ ma bezstronno�æ wzglêdem stron czyn-
no�ci, je¿eli stosownie do przedmiotu udzielonego zamówienia � ma
dokonywaæ czynno�ci �na rzecz� zamawiaj¹cego. Jest to obiektywnie
niemo¿liwe. Pozorna staje siê w sytuacji �dzia³ania na zlecenie� równie¿
realizacja obowi¹zkuwyja�niaj¹co-doradczego. Charakter stosunku ³¹cz¹-
cego notariusza z zamawiaj¹cym (wyznaczony przez przepisy o zamó-
wieniach publicznych) jednoznacznie sprowadza notariusza do roli �us³u-
godawcy� wype³niaj¹cego �zlecenie�.

15 M. K u r y ³ o w i c z, Etyczne podstawy notariatu, Rejent 2001, nr 5, s. 101-122;
t e n ¿ e, Kodeks etyczny notariusza de lege lata i de lege ferenda, [w:] III Kongres No-
tariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Sztyk, Warszawa-Kluczbork 2006, s. 193-209.
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Co wiêcej, notariusz, który bierze udzia³ w procedurze zamówieñ
publicznych, z góry godzi siê na to, ¿e druga strona czynno�ci notarialnej
dokonywanej z udzia³em zamawiaj¹cego zostaje pozbawiona mo¿liwo�ci
swobodnego wyboru notariusza.
Wskazana sytuacja powinna byæ jednocze�nie rozpatrywana w per-

spektywie czynów nieuczciwej konkurencji16. Jest to szczególnie widocz-
ne w odniesieniu do niewielkich miejscowo�ci, w których funkcjonuj¹
np. dwie lub trzy kancelarie notarialne. Udzielenie przez gminê lub powiat
zamówienia publicznego �na �wiadczenie us³ug notarialnych� jednemu
z notariuszy w miejscowo�ci bezsprzecznie doprowadzi do wyelimino-
wania �z rynku us³ug prawniczych� pozosta³ych. Paradoksalnie jest to
wyraz kolejnej niekonsekwencji ustawodawcy, który rozwój konkurencji
wskazuje jako jeden z celów systemu zamówieñ publicznych17.
Formalne dopuszczenie mo¿liwo�ci udzia³u notariusza w postêpowa-

niu przetargowympowinno byæ ze szczególn¹ uwag¹monitorowane przez
organy samorz¹du w aspekcie nieuczciwej konkurencji. Ocena ta musi
mieæ charakter konkretny i odnosiæ siê do sytuacji funkcjonuj¹cych
kancelariinotarialnychwdanej siedzibie.Przecie¿siedzibêkancelarii, zgodnie
z art. 10 pr. o not., wyznacza Minister Sprawiedliwo�ci w drodze decyzji
administracyjnej. Nie jest zdrowa sytuacja, je¿eli w �wietle ocenyMinistra
Sprawiedliwo�ci uzasadnione by³o uruchomienie kilku kancelarii w danej
miejscowo�ci (siedzibie), a przez przyjêcie zamówienia publicznego przez
jednego notariusza �eliminowani� s¹ pozostali. W ten sposób naruszone
zostaj¹ przepisy art. 10 § 1 pr. o not. w ich ujêciu funkcjonalnym, ale
tak¿e zasady uczciwej konkurencji konkretyzowane na gruncie Kodeksu
Etyki Zawodowej Notariusza.

Rados³aw Pastuszko

Dr Rados³aw Pastuszko � adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Gospo-
darkiGruntamiWydzia³uPrawa iAdministracjiUniwersytetuMariiCurie-
Sk³odowskiej w Lublinie.

16 Jakkolwiek w orzecznictwie s¹dowym ta p³aszczyzna nie jest w ogóle brana pod
uwagê.

17 Co w odniesieniu do notariuszy mo¿e byæ zreszt¹ przedmiotem dyskusji.


