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Wstęp

Urząd notaryuszow (... ) ważnem jest w towarzystwie ludzkiem, jako nadający powagę prawa 
czynom dobrowolnego działania. Żeby był piastowany przyzwoicie, wymaga - oprócz szacownych 
przymiotów serca - szczególnej zdatności. Znać powinni notaryusze całe prawo cywilne i nadto 
być włożonemi we wszelkie formalności, podług jakich akta przyjmować i utrzymywać maią, aby 
te prawdziwą cechę urzędowości mogły nosić na sobie. 

(Organizacya notaryuszow y Szkół Prawa z dodatkiem do Kodeksu cywilnego francuzkiego, 
Warszawa 1807)

Notaryat to środek zagradzający pieniactwu i zapewniający spokojność orzekania. (...) Nota- 
ryuszowi - i tylko jemu - jest właściwe nadanie stosunkowi faktycznemu, nie będącemu w sądo- 
wem sporze, kształtu prawniczego, i to takiego, aby właśnie sporu sądowego nie wywołał.

(J.W. Bandtkie, Rzecz historyczna o notaryacie czyli pisarstwie aklowem kraiowem, tak daw- 
nieyszem, jak i nowszem, „Pamiętnik Warszawski”, 1815, t. 3.)

Fragmenty cytowanych wyżej dzieł z początku XIX w. nie straciły aktualności 
i stanowić mogą wciąż wskazówkę dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się nad 
rolą i znaczeniem notariatu. W czasach Księstwa Warszawskiego, wraz z wprowadze
niem francuskiego ustawodawstwa prawa cywilnego, pojawił się na ziemiach polskich 
nowoczesny notariat publiczny, który mimo skomplikowanej sytuacji ziem polskich 
pod zaborami i wielu zmian ustawowych w XX w. zachował w podstawowym zrębie 
swój niezmieniony charakter. Dzieje instytucji, która nabrała znaczenia od XIX w., są 
jednak na ziemiach polskich znacznie dłuższe i wiążą się z wprowadzonym wiele stu
leci wcześniej notariatem kościelnym. Genezy świeckiego notariatu upatrywać można 
także w działalności staropolskich kancelarii sądowych. W niniejszym opracowaniu 
podjęto próbę syntetycznego ukazania historii notariatu i notariuszy od początku ich 
obecności w średniowiecznej Polsce do 1991 r., gdy wydane zostało obowiązujące 
aktualnie prawo o notariacie, powracające po okresie upaństwowienia instytucji do jej 
tradycyjnych korzeni i rozwiązań. W książce zamieszczono także wykaz akt notariu
szy, przechowywanych w polskich archiwach państwowych według stanu opracowania 
na grudzień 2006 r. Stanowi on zarazem pierwsze zestawienie danych notariuszy dzia
łających na ziemiach polskich w XIX i XX w.

Autorka pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
książki, w tym zwłaszcza Krajowej Radzie Notarialnej za życzliwą zachętę do jej napi
sania oraz sfinansowanie kosztów druku.





Rozdział I

STAN BADAŃ NAD POLSKIM NOTARIATEM

Notariat publiczny w Polsce posiada złożoną, długowiekową tradycję działania, na 
którą składają się zróżnicowane formy prawne, wykształcone zarówno w toku ewolucji 
samej instytucji, początkowo ograniczonej do notariatu kościelnego, jak też prawa 
prywatnego w Polsce, zależne w dużym stopniu także od losów ziem polskich pod 
zaborami.

Droga, jaką przeszły różne instytucje poprzedzające pojawienie się w czasach Księ
stwa Warszawskiego nowoczesnej organizacji notariatu, a także dalsze ich losy na 
ziemiach polskich pod zaborami oraz w XX w., nie stanowiła dotychczas przedmiotu 
kompleksowych badań i opracowań. Na brak syntetycznego opracowania historii nota
riatu w Polsce kilkakrotnie zwracano w ostatnich latach uwagę1. Brak ten dostrzegają 
nie tylko historycy oraz historycy prawa, ale także przedstawiciele współczesnego 
polskiego notariatu, słusznie przykładający coraz większą wagę do znajomości dziejów 
swej korporacji. Warto przytoczyć tu słowa M. Kuryłowicza, wybitnego znawcy za
gadnień historii notariatu, iż instytucja pozbawiona swych korzeni historycznych, choć
by najbardziej znacząca w praktyce, pozostaje praktycznym rzemiosłem bez tradycji2. 
Brak syntezy dziejów notariatu polskiego zwraca tym większą uwagę, że instytucja 
budziła od lat duże zainteresowanie nauki europejskiej, która poświęcała wiele uwagi 
jej rozwojowi w innych krajach. Najlepiej opracowane pozostają wciąż dzieje notariatu 
włoskiego, stanowiącego kolebkę współczesnego notariatu łacińskiego3. Notariat au
striacki doczekał się głębokiej analizy w pracach Ch. Neschwary4, prowadzone są ba
dania także nad dziejami notariatu w innych krajach5.

1 M.in. M. Kuryłowicz, Historyczne początki notariatu europejskiego [w:] 1 Kongres notariuszy Rze
czypospolitej Polskiej. Księga Pamiątkowa, pod red. A. Oleszko i R. Sztyka, Poznań-Kluczbork 1994, s. 95 
(dalej: / Kongres Notariuszy RP); idem, Rzymskie przepisy o dokumentach i czynnościach notarialnych, 
„Rejent”, 1996, nr 4-5, s. 34—44; A. Oleszko, recenzja z A. Korobowicz, Sądownictwo Królestwa Polskiego 
1876-1915, „Rejent”, 1996, nr 1, s. 209; idem, Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze 1999, s. 21; 
W. Witkowski, Notariat w XVl-XVIlI-wiecznej Polsce, „Rejent”, 1994, nr 10, s. 42; D. Malec, Notariat 
Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 12.

2 M. Kuryłowicz, op.cit., s. 34.
3 Por. m.in. osobne wydawnictwo seryjne Studi Storica sul Notariato Italiano; M. Amelotti, G. Costa- 

magna, Alle origini del notariato italiano, Rzym 1975, podstawowa literatura przedmiotu także w pracy 
K. Skupieńskiego, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 2002.

4 Ch. Neschwara, Geschichte des österreichisches Notariats, Bd. 1, Vom Spätmittelalter bis zum Erlass 
der Notariatsordnung 1850, Wien 1996.

5 Przegląd ważniejszej literatury m.in. H. Trusen, Zur Geschichte des mittelalterlichen Notariats, 
„Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte”, Bd. 81, 1981, s. 369-381.

Odpowiedzią na powtarzające się apele o pogłębienie badań nad notariatem stała się 
najnowsza propozycja stworzenia platformy współpracy badaczy dziejów polskiego 
notariatu, ułatwiającej wymianę informacji oraz koordynację badań prowadzonych 
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w różnych środowiskach6. Postulat ów, znajdujący poparcie zarówno środowisk bada
czy, jak też Naczelnej Rady Notarialnej, zasługuje na realizację, tym bardziej że rezul
taty dotychczasowych badań, choć niekiedy imponujące, wciąż są rozproszone, 
a podejmowana w nich problematyka ciągle nie wyczerpuje wszystkich ważnych za
gadnień. Brakuje opracowań całościowych, a ujęcia częściowe, podejmowane niekiedy 
przed wielu laty, straciły swą aktualność i nie wyczerpują całości materii.

6 Propozycję zgłoszono podczas konferencji naukowej Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich 
w XIX i XX wieku w Radomiu w dniu 18 listopada 2004 r., zorganizowanej przez Zakład Archiwistyki 
Instytutu Historii UMCS w Lublinie oraz Archiwum Państwowe w Radomiu, Notariat i akta notarialne na 
ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. S. Piątkowskiego i K. Skupieńskiego, Radom 2004, s. 10.

7 Por. m.in. K. Skupieński, Notariat i akta notarialne jako przedmiot badań historyka [w:] Notariat 
i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, s. 12-13.

8 Por. m.in. K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wroclaw 1951; K. Male
czyńska M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971; A. Adamska, 
Bibliographie de la diplomatique polonaise 1956-1996, „Archiv fur Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel
und Wappenurkunde”, Bd. 44, 1998, s. 275-335.

9 M. Kurylowicz, Z historiografii polskiego notariatu, „Rejent”, 1999, nr 8, s. 66-77.
10 K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, wyd. II, Lublin 2002, s. 21 in.
11 D. Malec, op.cit., s. 11 i n.

Podjęcie próby przedstawienia całości dziejów notariatu w Polsce jest zadaniem 
bardzo trudnym. Studia nad zróżnicowanymi formami działania i dorobkiem notariatu 
od średniowiecza do czasów współczesnych wymagają wykorzystania odmiennych 
reguł badawczych i głębokiej wiedzy z różnych dyscyplin prawnych, historycznych, 
nauk pomocniczych historii. Celem niniejszej pracy jest syntetyczne opracowanie 
i przedstawienie dotychczasowego dorobku tych dyscyplin, często rozproszonego. 
Badania zostały pogłębione - o ile to było możliwe - własnymi studiami w zakresie 
XIX- i XX-wiecznej historii instytucji na ziemiach polskich.

W celu przedstawienia najważniejszych, wybranych opracowań w dziedzinie histo
rii notariatu przyjęto metodę chronologiczną, pozwalającą wyraźniej ukazać luki ba
dawcze, dotyczące nie tylko instytucji ważnych dla kształtowania się w dawnym pra
wie elementów funkcji notarialnej, ale także bardzo długich niekiedy okresów histo
rycznych, niestanowiących przedmiotu głębszych studiów nad dziejami notariatu 
w Polsce.

W dotychczasowych badaniach dziejów notariatu dominują dwa, istniejące do pew
nego stopnia równolegle, nurty badawcze. Notariat stawał się bowiem przedmiotem 
zainteresowania nie tylko prawników i historyków prawa, ale także - w szerokim za
kresie - historyków i przedstawicieli innych nauk humanistycznych. Zjawisko to jest 
w pełni zrozumiałe przy szerszym spojrzeniu na notariat, traktowany nie tylko jako 
instytucja prawa, ale także jako m.in. element szeroko rozumianej kultury piśmiennej7. 
Dokument (instrument) notarialny interesował dyplomatykę, stąd bogata literatura 
przedmiotu w tym zakresie8. Znawcy średniowiecznych dokumentów nie podejmowali 
jednak z reguły zbyt szczegółowo zagadnień prawnych, pozostających domeną histo
ryków prawa.

Przegląd ważniejszej literatury, poświęconej polskiemu notariatowi, przedstawiono 
ostatnio kilkakrotnie, m.in. w pracach M. Kuryłowicza9, K. Skupieńskiego10 11, D. Ma
lec". Chronologicznie pierwsze opracowania, związane z działalnością notariatu 
w Polsce, miały walor ściśle praktyczny. Już od średniowiecza znane były bowiem 
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summy procesowe prawa kanonicznego oraz zbiory formularzy, jednak pierwsze roz
ważania natury teoretycznej pojawiły się dopiero w XVIII w.12 13

12 Por. K. Skupieński, op.cit., s. 25.
13 „Pamiętnik Warszawski”, t. 3, 1815, nr 11-12, s. 327-347, 413-444.
N Z. Chodyński, Notarius publicus auctoritate apostólica et imperiali [w:] Encyklopedia kościelna, 

wyd. M. Nowodworski, t. 16, Warszawa 1885, s. 417-426.
15 K. Skupieński, op.cit., s. 26.
16 A. Niemirowski, Notariat apostolski, „Gazeta Sądowa Warszawska” (dalej: GSW), 1883, s. 278-286, 

294-300, 310-318; idem, Wykład notariatu dziejowy i porównawczy, Warszawa 1876.
17 Zdaniem autorki, opinią krzywdzącą dla Niemirowskiego jest m.in. wspólna ocena jego prac i innych 

notariuszy - historyków amatorów, por. K. Skupieński, op.cit., s. 26.
11 A. Niemirowski (tłum.), Szkic dziejowy notaryatu od czasów najdawniejszych aż do dni naszych 

przez dra W. Pappafavę, Warszawa 1884; idem, Przegląd ustaw notaryalnych obowiązujących obecnie 

Wzrost zainteresowania polskich autorów notariatem przyniósł wiek XIX, co pozo
stawało w związku z wprowadzeniem na części ziem polskich nowoczesnej, opartej na 
wzorach francuskich organizacji notariatu. Pojawiły się wówczas pierwsze opracowa
nia o szerszych założeniach, ukazujące w rozległej perspektywie historycznej dzieje 
instytucji w Europie i Polsce. Taki właśnie walor miała praca Jana Wincentego Bandt- 
kiego Rzecz historyczna o notaryacie, czyli pisarstwie aktowem kraiowem tak dawniey- 
szem, iako i nowszem™. J.W. Bandtkie (1783-1846), wybitny historyk prawa, profesor 
Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, a także notariusz z czasów Księstwa War
szawskiego i Królestwa Polskiego, przedstawił w niej, oprócz analizy prawa o notaria
cie, wprowadzonego w Księstwie Warszawskim, również informacje o pierwszych 
notariuszach mianowanych na ziemiach polskich w średniowieczu, zestawienie usta
wodawstwa kościelnego, a także uwagi o uprawnieniach władców polskich w zakresie 
mianowania notariuszy publicznych w Prusach, Inflantach oraz Kurlandii. Choć praca 
Bandtkiego nie mogła wyczerpać wszystkich istotnych zagadnień, to cechował ją wy
soki poziom merytoryczny, który pozwolił zachować do dziś aktualność wielu uwag 
i wniosków.

Badania nad średniowiecznym notariatem publicznym w Polsce stanowiły dotychczas 
przede wszystkim domenę historyków, a zwłaszcza dyplomatyków, koncentrujących swą 
uwagę m.in. na problematyce instrumentu notarialnego. Prace historyków prawa należały 
w tym zakresie do wyjątków, a problemy notariatu, dokumentów notarialnych i samych 
notariuszy poruszane były w nich niejako przy okazji badań na inny temat.

Zagadnieniami średniowiecznego notariatu kościelnego na ziemiach polskich zaj
mował się jeszcze w XIX stuleciu Z. Chodyński14, którego pracę, przypominającą 
m.in. bullę papieża Marcina IV z 1284 r., omówił niedawno szerzej K. Skupieński15. 
Mniejsze znaczenie dla poznania notariatu średniowiecznego miały prace A. Niemi
rowskiego16. Jednak jego dorobek, liczne studia historyczne i porównawcze pozwalają 
uznać go za pierwszego historyka notariatu polskiego. Prace Niemirowskiego, obecnie 
nie zawsze należycie doceniane17, musiały przyczynić się w trudnym okresie po wpro
wadzeniu w 1876 r. na terenach Królestwa Polskiego rosyjskiej ustawy notarialnej 
z 1866 r. do przechowania tradycji polskiego notariatu i poszerzenia wiedzy o historii 
i działaniu tej instytucji w innych krajach ówczesnej Europy. Rozległe opracowania, 
poświęcone zarówno zagadnieniom historycznym, jak i zestawieniu europejskiej lite
ratury na temat notariatu, imponują rozległą wiedzą i pasją twórczą, pozwalając łagod
niej potraktować omyłki i braki warsztatowe18.



12

Pogłębienie badań nad notariatem średniowiecznym przyniosła I połowa XX w. 
Genezę instytucji wraz z przedstawieniem ilustrującego jej rozwój ustawodawstwa 
kościelnego przyniosły prace S. Kętrzyńskiego, który w podręcznikowej syntezie zajął 
się także ustawodawstwem i sądownictwem kościelnym w sprawach notariatu19,

w Europie, Warszawa 1880; idem, Bibliografia powszechna notaryatu, Warszawa 1884; idem, Notaryat 
hiszpański. Fragment z dziejów prawodawstwa tego kraju, Warszawa 1887.

19 S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934, s. 230-244.
20 I. Grabowski, Notariusz w ustawodawstwie kościelnym, „Collectanea Theologica”, t. XVI, 1935, 

s. 585-633.
21 S. Mikucki, Początki notariatu publicznego w Polsce, Warszawa 1936, to samo „Przegląd Historycz

ny”, 1937/1938, s. 10-26; idem, Remarques sur les origines du notariat public en Pologne. Etude diploma
tique, „Revue Historique de Droit Français et Étrangère”, XVI, Paris 1937, s. 333-350; idem, Mianowanie 
notariuszy publicznych imperiali auctoritate w diecezjach krakowskiej i lwowskiej w wieku XV [w:] Studia 
historyczne ku czci S. Kutrzeby, 1.1, Kraków 1938.

22 Por. m.in. K. Maleczyński, Stanowisko prawne dokumentu w polskim prawie prywatnym i przewodzie 
sądowym do połowy XIII w., „Studia nad historią prawa polskiego”, XIV, Lwów 1935, to samo w przedru
ku [w:] K. Maleczyński, Studia nad dokumentem polskim, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, 
s. 116-149; tam również m.in. O formularzach w Polsce w XIII w., s. 189-221.

23 R. Taubenschlag, Formularze czynnościprawnoprywatnych w Polsce XII i XIII w., „Studia nad histo
rią prawa polskiego”, XII, z. 3, Lwów 1930.

24 A. Vetulani, Początki oficjalatu biskupiego w Polsce, Kraków 1934; idem, Prawne stanowisko ofi
cjałów biskupich w Polsce w XV w. [w:] Studia historyczne ku czci S. Kutrzeby, t. I, Kraków 1938.

25 H. Drzewiecki, Studia i materiały do dziejów notariatu w Polsce, t. 1—IV, Warszawa 1928-1931; 
idem, Zarys dziejów notariatu w Polsce, Warszawa 1927.

26 A. Tomczak, Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów (XV-XVIII w.), Toruń 
1964.

27 H. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989.
21 P. Hemperek, Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Studium z dziejów organizacji i kompeten

cji sądownictwa kościelnego, Lublin 1974.
29 Por. m.in. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. nowe przejrzane i zmienione, Warszawa 

2002; K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, op.cit.

l. Grabowskiego20, a zwłaszcza S. Mikuckiego21. W opartych na źródłach opracowa
niach Mikuckiego odnaleźć można wiele istotnych informacji o dokumentach notarial
nych, osobach z tytułem notariusza publicznego, kreowaniu notariuszy oraz procedurze 
admisji do wykonywania funkcji notarialnych na terenie diecezji. Sporo wiadomości,
m. in. o dokumentach notarialnych oraz formularzach czynności, Znajdziemy w pracach 
K. Maleczyńskiego22. Problematykę formularzy poruszał również R. Taubenschlag23. 
Interesujące fakty odnotował w pracach o oficjalacie biskupim A. Vetulani24. Amator
ską, wartą jednak odnotowania, próbę przedstawienia pierwszych stuleci obecności 
notariatu w Polsce podjął w podobnym okresie H. Drzewiecki25.

Po II wojnie światowej zainteresowanie badaczy notariatem średniowiecznym po
czątkowo zmniejszyło się, a związane z nim zagadnienia poruszane były z reguły przy 
okazji studiów na inne tematy, m.in. w pracach A. Tomczaka o kancelarii biskupów 
włocławskich26, H. Wyczawskiego o archiwistyce kościelnej27, P. Hemperka o sądow
nictwie kościelnym28. Tradycyjnie już nieco miejsca poświęcano notariatowi średnio
wiecznemu w podręcznikach nauk pomocniczych historii29.

Ożywienie badań nad dawnym notariatem, zarówno w skali Europy, jak też i Pol
ski, nastąpiło od lat osiemdziesiątych XX w. Koordynowany przez Zakład Nauk Po
mocniczych Historii UMCS w Lublinie program badawczy przyniósł zgromadzenie 
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cennego zbioru znaków notarialnych30. Zwiększone zainteresowanie dało rezultaty 
w postaci cennych opracowań, m.in. M. Koczerskiej o krakowskich notariuszach3“. 
Autorka, wskazując na korzyści płynące z badań nad notariatem dawnych epok, wska
zała na możliwe rezultaty, które mogłyby się przyczynić do poszerzenia studiów nad 
kancelarią biskupią i konsystorską, ich personelem, a zwłaszcza umożliwiłyby zidenty
fikowanie pisarzy wielu XV-wiecznych ksiąg, przedstawiła także pierwszą analizę 
znaków polskich notariuszy.

30 Znaki gromadzili M. Koczerska, A. Gąsiorowski, J. Wiesiołowski, K. Skupieński, bliżej na ten temat 
K. Skupieński, op.cit., s. 28.

31 M. Koczerska, De manu, signo et nomine, czyli o krakowskich notariuszach publicznych w późnym 
średniowieczu [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi 
w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 191-206.

32 A. Gąsiorowski, Admisje notariuszy publicznych w Wielkopolsce u schyłku wieków średnich [w:] 
Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 5, Warszawa 1992, s. 267-275; idem, Mieszczanie w notariacie 
publicznym późnośredniowiecznej Polski [w:] Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. Studia ofiaro
wane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1991, s. 343-349; idem, 
Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji w Gnieźnie i Poznaniu 
1420-1500, Poznań 1993.

33 M.in. K. Skupieński, Bertold z Raciborza i Mikołaj ze Strzelc. Kariery śląskich notariuszy publicz
nych w pierwszej połowie XIV w. [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 1362, Historia XCV111, 
Wrocław 1993, s. 5-13; idem, Czy klasztory wpływały na rozwój notariatu publicznego w Polsce do począt
ków XV w.? [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej 
konferencji naukowej, Turawa 8-11 V 1996, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 
1996, s. 519-526; idem, Miejsce notariatu publicznego wśród środków realizacji programu politycznego 
arcybiskupa Jakuba Świnki, „Kwartalnik Historyczny”, 1989, z. 3-4; idem, Notarius a subcancellarius. 
Uwagi o hierarchii urzędów kancelaryjnych w Polsce dzielnicowej [w:] Homines et societas. Czasy Piastów 
i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę 
urodzin, Poznań 1997, s. 419-427; idem, Notariusze i notariat w średniowiecznej Polsce [w:] Kultura 
piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, red. P. Dymmel, B. Tre
lińska, Lublin 1998, s. 165-181; idem, O znaku notarialnym jako źródle poznania polskiej heraldyki śred
niowiecznej [w:] Discernere vera ac falsa, Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu w sześćdziesiątą 
rocznicę urodzin, „Annales UMCS”, Sectio F, Historia 45, Lublin 1992; idem, Les notaires publics en 
Pologne au Moyen Âge, „Historia. Instituciones. Documentos”, t. 23, Sevilla 1996, s. 403-409; idem, Did 
Foreign Comités Palalini Imperiali and Apostólica Auctoritate, Nominators of Public Notariés, Visit Po
land During lhe Fifteenth Century and at the Beginning of the Sixteenth Century?, „Quaestiones Medii 
Aevi Novae”, vol. 3, 1998, s. 95-103.

Pogłębione studia przyniosty znakomite opracowania A. Gąsiorowskiego, poświęco
ne notariuszom wielkopolskim32. Badania oparte na bogatej podstawie źródłowej, w tym 
księgach oficjała gnieźnieńskiego, księgach biskupich i oficjała w Poznaniu, pozwoliły 
autorowi na stworzenie obszernego katalogu, zawierającego nazwiska 688 notariuszy 
admisjonowanych w Gnieźnie i Poznaniu oraz ich znaków. Wciąż nie powstał analogicz
ny katalog notariuszy małopolskich. Wśród najnowszych prac, poświęconych notariatowi 
publicznemu w dawnych stuleciach, na uwagę zasługują zwłaszcza opracowania K. Sku- 
pieńskiego, konsekwentnie badającego dzieje tej instytucji w średniowiecznej Polsce. 
W licznych artykułach, poświęconych tym zagadnieniom, poruszał zarówno problematy
kę znaków notarialnych, uwarunkowań rozwoju notariatu w Polsce, jak też samych nota
riuszy33. Podsumowaniem studiów autora nad zagadnieniami notariatu stała się monogra
fia historyczna Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, ukazująca w szerokim za
kresie etapy rozwoju notariatu w średniowiecznej Polsce, samych notariuszy i doku
menty notarialne, jak też znaki notarialne oraz próbę ich interpretacji.
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Znacznie mniejsze zainteresowanie wzbudzały problemy notariatu i notariuszy 
w kolejnych stuleciach okresu przedrozbiorowego. Do nielicznych wyjątków należą prace 
o kształceniu notariuszy publicznych w Akademii Zamojskiej w latach 1607—1767 (A. 
Janik)34. Na marginesie tych rozważań W. Witkowski przedstawił jedyny w dotych
czasowej literaturze syntetyczny rys dziejów notariatu w Polsce w XVI-XV1I w.35 Tylko 
w niewielkim stopniu wiedzę o ówczesnym notariacie, a raczej o przyczynach, dla 
których nie rozwinął się w okresie staropolskim świecki notariat publiczny, odnaleźć 
można w pracach poświęconych dziejom prawa prywatnego i sądownictwa36.

34 A. Janik, Notariusze publiczni promowani w Akademii Zamojskiej w latach 1607-1767, „Studia Żró- 
dloznawcze”, t. 22, 1977.

35 W. Witkowski, Notariat w XVI-XVIII-wiecznej Polsce (w związku z kształceniem notariuszy publicz
nych w Akademii Zamojskiej), „Rejent”, 1994, nr 10.

36 Podstawową literaturę w tym szerokim zakresie zawiera praca S. Płazy, Historia prawa w Polsce na 
tle porównawczym, cz. 1, X-XX w., Kraków 1997; por. także J. Matuszewski, Czy brak tylko kropki nad 
„i"? Dwa stulecia historii państwa i prawa polskiego średniowiecza - dorobek i perspektywy [w:] Pytania 
o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki, red. W. Falkowski, Warszawa 
2001, s. 153-166.

37 M. Kuryłowicz, Agoranomos i tabellio. Z historii antycznego notariatu, „Rejent”, 1992, nr 9; idem, 
Rzymskie przepisy...', idem, Historyczne początki...', idem, Notariat w europejskiej kulturze prawnej [w:] 
II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań-Kluczbork 1999; idem, Z historiografii polskiego 
notariatu, „Rejent”, 1999, nr 8.

38 Z. Naworski, U źródeł nowożytnego notariatu - staropolskie kancelarie (urzędy) sądowe [w:] Nota
riat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku. Ustawodawstwo - edukacja - piśmiennictwo. Radom 2006.

39 M.in. A. Dziedziuk, Akta notariuszy w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, Przemyśl 
1994; J. Szumski, Akta hipoteczne i notarialne do 1939 r. z terenu województwa łomżyńskiego, „Studia 
Łomżyńskie”, t. 5, 1996; R. Kawałek, Żydzi lęczyńscy w latach 60-tych XIX w. w świetle akt notarialnych, 
„Merkuriusz Łęczyński”, 1995, nr 8; J. Kazimierski, Akty notarialne i ich znaczenie dla badań historycz
nych XIX w., „Studia Źródłoznawcze”, IV, 1959, por. także materiały sesji naukowej opublikowane [w:] 
Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Radom 2004.

40 F. Ziejka, Rejent w kulturze i literaturze polskiej [w:] Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedy
kowane Jego Magnificencji bp. Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków 2004, 
s. 569-584; to samo „Rzeczpospolita”, dodatek „Notariusze”, 13 października 2006; J. Bralczyk, O rejen

Jak wspomniano, notariat i jego dzieje we wcześniejszych epokach nie stanowiły 
dotychczas przedmiotu szczególnego zainteresowania historyków prawa, choć zwięk
szająca się w ostatnich latach liczba prac świadczy o zmianach. Wśród opracowań, 
które zapoczątkowały zainteresowanie dziejami instytucji, wymienić należy zwłaszcza 
rozprawy M. Kuryłowicza, ukazujące nie tylko rzymskie początki notariatu, ale także 
szerokie tło jego przemian w Europie średniowiecznej i nowożytnej oraz znaczenie 
w dziejach kultury prawnej37. Geneza notariatu w dawnej Polsce omówiona została we 
wspomnianej wyżej pracy W. Witkowskiego, próbę wskazania źródeł notariatu w sta
ropolskich kancelariach sądowych podjął także Z. Naworski38.

Nowoczesna organizacja notariatu publicznego pojawiła się na ziemiach polskich do
piero w XIX w., gdy wraz z wprowadzeniem na terenie Księstwa Warszawskiego Ko
deksu Napoleona weszła w życie francuska ustawa notarialna z 1803 r. Studiami nad 
notariatem w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim, na terenach zaboru austriac
kiego i pruskiego zajmowało się dotychczas nieliczne grono badaczy. I w tym zakresie, 
oprócz dorobku historyków prawa, dostrzec można aktywność badawczą historyków, 
archiwistów, zajmujących się wybranymi aspektami zjawisk, ilustrowanych analizą akt 
notarialnych39. Pojawiły się także bardzo interesujące prace, m.in. F. Ziejki oraz J. Bral
czyka, przedstawiające wizerunek notariusza-rejenta w literaturze polskiej40.
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Notariat Księstwa Warszawskiego przedstawiony został w artykułach D. Malec, 
która zajęła się także losami instytucji w Rzeczypospolitej Krakowskiej41. Autorka 
przedstawiła również syntetyczne, encyklopedyczne ujęcie dziejów krakowskiego 
notariatu42. Nieco lepiej przedstawia się stan opracowania notariatu na ziemiach zaboru 
austriackiego. Bardzo cenne opracowanie I. Homoli-Skąpskiej zawiera szereg ważnych 
informacji na temat działalności galicyjskich notariuszy w dobie autonomicznej43. 
Opracowane zostały biografie niektórych wybitnych notariuszy44. Analizą archiwi- 
styczną akt notarialnych galicyjskich zajmował się S. Kozak45. Wciąż niemal niezba
danym terytorium badawczym pozostają ziemie zaboru pruskiego. Brakuje także kom
pleksowego opracowania dziejów notariatu w Królestwie Polskim - jedynie w opra
cowaniu A. Korobowicza przedstawiono jego dzieje w latach 1876—191546. W tym 
stanie rzeczy, jedyną syntetyczną historię notariatu publicznego na wszystkich zie
miach polskich w XIX w. zawiera praca D. Malec, poświęcona notariatowi okresu 
dwudziestolecia międzywojennego47.

tach w polskiej literaturze [w:] 70 lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie. Warszawa 2003, s. 17- 
22.

41 D. Malec, Notariat w Departamencie Krakowskim Księstwa Warszawskiego oraz w Rzeczypospolitej 
Krakowskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” (dalej: CPH), 2001, z. 2.

42 D. Malec, Notariat [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000, s. 667-668.
43 I. Homola-Skąpska, Z dziejów krakowskiego notariatu w okresie autonomii galicyjskiej [w:] I Kon

gres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Księga Pamiątkowa, pod red. A. Oleszko i R. Sztyka, Poznań- 
-Kluczbork 1994, s. 37-58.

44 M.in. A. Mączyński, Stanisław Madeyski - notariusz - profesor - polityk, „Rejent", 2004, nr 1; 
D. Malec, Franciszek Jakubowski - notariusz Wolnego Miasta Krakowa. Przyczynek do dziejów krakow
skiego notariatu w XIX w., „Rejent”, 2002, nr 6; eadem, O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodo
wej Stanisława Madeyskiego 1841-1919, „Państwo i Społeczeństwo”, 2004, nr 4.

45 S. Kozak, Obraz notariatu w Galicji w świetle austriackich ustaw notarialnych z 1855 r. i 1871 r., 
Prace Historyczno-Archiwalne, t. 5, 1997; idem. Dziewiętnastowieczne akta archiwalne: stan badań, Ze
szyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Historia, z. 7, 1998; idem, Reprezentatywność galicyjskich akt nota
rialnych z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu, „Archeion”, 86, 1997; idem, Rzeszowskie akta 
notarialne 1871-1918. Studium historyczno-żródloznawcze, Rzeszów 2004.

46 A. Korobowicz, Z dziejów notariatu w Królestwie Polskim 1876-1915 [w:] Państwo i prawo. Myśl 
prawnicza. Prace dedykowane profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocz
nicę urodzin, Lublin 2003, s. 123-131.

47 D. Malec, Notariat Drugiej..., s. 35-56.
48 Dz. U. RP nr 84, poz. 609.
49 Wyjątkowo zajął się tymi zagadnieniami S. Breyer, Z dziejów notariatu w okresie międzywojennym, 

Zeszyty Problemowo-Analityczne, nr 23, 1972.
50 M.in. T. Grajner, Wpływ projektów ustawy notarialnej powstałych w Drugiej Rzeczypospolitej na 

ostateczny kształt prawa o notariacie, „Rejent”, 1999, nr 6-7; D. Malec, Podstawowe zasady ustroju pol
skiego notariatu w świetle projektów i opinii z lat 1918-1933, CPH, t. LII, 2000, z. 1-2; eadem, Kwalifika
cje zawodowe notariuszy w II Rzeczypospolitej. Problemy teorii i praktyki, „Rejent”, 2001, nr 10; eadem, 
Notariat Drugiej Rzeczypospolitej. Stan opracowania i podstawowe problemy badawcze, eadem, CPH,

Lata dwudziestolecia międzywojennego, tak znaczące dla notariatu, który doczekał 
się wówczas jednolitych, ogólnopolskich zasad działania, opartych na rozporządzeniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Prawo o notariacie48, po
zostają do chwili obecnej najlepiej opracowanym okresem w dziejach instytucji. O ile 
w okresie PRL zainteresowanie przedwojennymi dziejami instytucji było znikome49, to 
widoczne w kolejnych latach zainteresowanie badaczy przyniosło liczne opracowania 
częściowe50. Rosnące zainteresowanie własną historią wykazywało środowisko sa
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mych notariuszy, czego dowodem były artykuły w miesięczniku Stowarzyszenia Nota
riuszy Polskich „Rejent”51, a także stała seria tekstów w „Nowym Przeglądzie Nota
rialnym”, wydawanym przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie52, jak i opracowania 
biografii znanych i wybitnych notariuszy z różnych epok53. Pełne, kompleksowe opra
cowanie dziejów instytucji w latach 1918-1939, poparte dokładnymi badaniami źró
dłowymi, przedstawiła niedawno w monograficznym ujęciu Notariat Drugiej Rzeczy
pospolitej D. Malec, tam też czytelnik znajdzie bogatą literaturę przedmiotu.

t. LIV, 2002, z. 2; eadem, Adwokatura a notariat w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia 
z dziejów obu instytucji", cz. 1, „Palestra”, 2003, nr 7-8, cz. II; ibidem, z. 9-10 i inne.

5 M.in. R. Sztyk, Aplikanci i asesorzy notarialni, „Rejent”, 1996, nr 7-8; idem, Archiwum notarialne, 
„Rejent”, 1996, nr 6; a także publikacje źródeł, m.in. w stałej rubryce Z kart historii notariatu.

52 M.in. P. Chojnacki, Notariusze publiczni w Polsce średniowiecznej, „Nowy Przegląd Notarialny’ 
(dalej: NPN), 2003, nr 2; idem, Notariusze publiczni w Polsce nowożytnej, NPN, 2003, nr 3, D. Malec, 
Historia notariatu na ziemiach polskich zaboru austriackiego i pruskiego w XIX i początkach XX w., NPN, 
2004, nr 1.

53 M.in. W. Mróz, Notariusz Stanislaw Baranowski (1876-1950), „Łódzki Biuletyn Notarialny”, 2002, ni 
2, idem, Jan Ćwikliński (1888-1976) - notariusz i adwokat, „Łódzki Biuletyn Notarialny”, 2003, nr 1 (3): 
idem, Notariusz Bronisław Lisowski (1879-1967), „Łódzki Biuletyn Notarialny”, 2003, nr 2; R. Sztyk, 
Marian Kurman - chluba i ozdoba zawodu notariusza, „Rejent”, 1996, nr 10; D. Malec, Z dziejów polskie
go notariatu. Krakowski polityk i notariusz Tadeusz Starzewski (1860-1931), „Rejent”, 2002, nr 12; eadem, 
Jan Długosz (1415-1480): wybitny historyk, dyplomata, duchowny i notariusz, NPN, 2006, nr 1 (28): 
eadem, Jan Łaski (1456-1531), notariusz, kanclerz wielki koronny, prymas Polski, polityk i kodyfikatoi 
prawa, NPN, 2006, nr 2 (29).

5,1 A. Wrzyszcz, Z kart historii notariatu. Notariat w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945), „Re
jent”, 1997, nr 11; W. Mróz, Notariat polski w latach 1939-1951 [w:] 70 lat zunifikowanego polskiegc 
prawa o notariacie. Materiały z sesji naukowej. Warszawa 2003, idem, Notariat polski w latach 1939- 
-1951, cz. I i II, „Rejent”, 2004, nr 6 i 7; R. Sztyk, Zaprzestanie działalności samorządu notarialnegc 
w okresie okupacji niemieckiej, „Rejent”, 1997, nr 6; D. Malec, Polski notariat w latach II wojny światowej 
NPN, 2005, nr 2 (25).

55 Por. m.in. opracowania J. Borkowskiego, Z. Hübnera, F. Szymanowicza opublikowane w cyklu Izby 
Notarialne w okresie wielkiej przerwy: 1939-1945, „Przegląd Notarialny” (dalej: PN), 1947-1948.

56 R. Sztyk, Upaństwowienie majątku izb notarialnych, „Rejent”, 1996, nr 10, idem, Geneza upaństwo
wienia notariatu, „Rejent”, 1997, nr 9; J. Grzybczyk, Notariat śląski w okresie po II wojnie światowej, 
„Rejent”, 1997, nr 9.

57 D. Malec, Polski notariat w okresie PRL, NPN, 2005, nr 3 (26).

W niewielkim stopniu zajmowano się dotychczas dziejami notariatu i notariuszy 
w latach II wojny światowej, stanowiących także w dziejach omawianej instytucji 
okres tragicznych wydarzeń i zmian. Większość dotychczasowych opracowań stanowią 
krótkie relacje z czasów tuż powojennych, natomiast współcześni badacze zajmowali 
się tą problematyką wyjątkowo, choć i w tym zakresie dostrzec można zmiany w po
staci syntetycznych opracowań A. Wrzyszcza, W. Mroza, R. Sztyka, D. Malec54. Ze 
starszych, cennych opracowań wymienić należy sprawozdania poszczególnych izb 
i samych notariuszy, publikowane we wznowionym na krótko po okresie okupacji 
„Przeglądzie Notarialnym”55.

Na pełne przedstawienie oczekuje także zamknięty już okres notariatu państwowe
go w okresie PRL. Część dotychczasowych opracowań, pisanych na ówczesne bieżące 
potrzeby, utraciła swą aktualność, zaś historyczna ocena minionego okresu wciąż nie 
wzbudza dużego zainteresowania. Nieliczne prace poświęcili dotychczas wybranym 
zagadnieniom R. Sztyk, J. Grzybczyk56, a syntetyczne ujęcie przedstawiła D. Malec57. 
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Poza krótkimi informacjami niewiele wiadomo o okresie transformacji notariatu pol
skiego na podstawie ustawy z 1989 r.

Niniejszy, krótki przegląd ważniejszej literatury poświęconej notariatowi nie może 
pominąć jedynej przedwojennej monografii (poza komentarzami do rozporządzenia 
z 1933 r.), jaką była Reforma notariatu W.L. Jaworskiego, jednego z najwybitniej
szych przedstawicieli nauki prawa w I połowie XX w.58 Ważna praca, której znaczenie 
doceniano także w następnych latach, poświęcona została zasadom ogólnym i ustrojo
wym działania notariatu publicznego, zawierała projekty jego reformy i nowej, jedno
litej w skali całego kraju organizacji. Wśród prac, przedstawiających dzieje instytucji, 
nie może także zabraknąć monografii A. Oleszki59. Choć poświęcona została współ
czesnemu prawu o notariacie, to jednocześnie zawiera szeroką porównawczą analizę 
przedwojennego rozporządzenia z 1933 r., a także syntetyczne omówienie wybranych 
zagadnień z dziejów instytucji we wcześniejszych stuleciach i II połowy XX w.

58 W.L. Jaworski, Reforma notariatu, Kraków 1929.
59 A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze 1999.

Przedstawiony wyżej przegląd wybranej, ważniejszej literatury przedmiotu wska
zuje wyraźnie na niejednolitość opracowań dziejów instytucji w poszczególnych wie
kach i na brak syntezy jej dziejów od momentu jej pojawienia się na ziemiach polskich 
po czasy obecne. Niniejsza praca nie jest w stanie wypełnić wszystkich luk badaw
czych, wciąż czekających na wnikliwych autorów. Zamiarem autorki jest jedynie 
przedstawienie w syntetycznej formie zarysu dziejów instytucji w Polsce na tle prawa 
i realiów społeczno-politycznych poszczególnych, jakże różnych, epok, w których 
przyszło działać polskiemu notariatowi.





Rozdział II

NOTARIAT W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE

1. GENEZA INSTYTUCJI NOTARIATU W EUROPIE

Instytucja notariatu sięga swą genezą czasów starożytnych. W tradycji hellenistycz
nej, a z czasem także we wschodnich częściach imperium rzymskiego znana była oso
ba spisująca akty prawne, cieszące się rękojmią wiary publicznej1. Terminem notarius 
nazywano jednak początkowo stenografa, sporządzającego notae, stanowiące podstawę 
do odtworzenia pełnej treści pisma2. Wobec wyraźnej przewagi ustnych czynności 
prawnych dopiero z czasem, pod wpływem Grecji i hellenistycznego Wschodu, dotarły 
do Rzymu pojęcie i praktyka zobowiązań pisemnych, a dowód z dokumentu publicz
nego zaczął stopniowo zyskiwać przewagę nad dowodem z ustnych zeznań świadków3. 
Na tej bazie doszło do wykształcenia się instytucji tabellionów, którzy już w III w. n.e. 
zyskali cesarskie upoważnienie do sporządzania dokumentów czynności prawnych, 
redagowania podań i skarg, potwierdzania oświadczeń składanych przez świadków, 
a także sporządzania i potwierdzania dokumentów4. Tabellionowie uważani są za pier
wowzór późniejszych notariuszy publicznych, pamiętać jednak należy, iż sporządzane 
przez nich dokumenty nie miały pełnej mocy dokumentu publicznego i jako instru- 
menta publice confecta stanowiły formę pośrednią między dokumentem prywatnym 
a dokumentem publicznym.

1 M. Kurylowicz, Agoranomos i tabellio. Z historii antycznego notariatu, „Rejent”, 1992, nr 9, s.ll; 
idem, Notariat w europejskiej kulturze prawnej [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Po- 
znań-Kluczbork 1999, s. 136.

2 M. Kurylowicz, Agoranomos..., s. 9 i n.; idem, Historyczne początki notariatu europejskiego [w:] 
¡Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Księga Pamiątkowa, pod red. A. Oleszko, R. Sztyka, 
Poznań-Kluczbork 1994, s. 96.

3 M. Kurylowicz, Historyczne początki..., s. 96-97.
4 Ibidem, s. 97.
5 Ibidem, s. 98 i n.

Po upadku imperium rzymskiego w państwach germańskich oraz na terenach Italii 
pod panowaniem bizantyńskim kontynuowano dotychczasowe formy, natomiast Lon
gobardowie i Frankowie wprowadzili własne rozwiązania5. Dzięki rozporządzeniom 
Karola Wielkiego i jego następców, nakazującym prowadzenie protokołów sądowych 
przez notariuszy, zobowiązującym każdego biskupa, grafa i opata do ustanowienia 
notariusza, a także nakazującym sporządzanie testamentów i aktów sprzedaży u nota
riuszy publicznych, doszło do wykształcenia się w Italii licznej grupy notariuszy, 
a zwyczaj sporządzania u nich aktów prawnych już w X w. był ogólnie uznany. Nota
riusze, których znaczenie i autorytet wzmacniała powaga władzy, dokonującej miano
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wania, wchodzili niekiedy w stosunek lenny, zyskując jako symbol inwestytury pióro 
i kałamarz6. Dalszy rozwój notariatu, związany z miastami północnowłoskimi, stał się 
możliwy dzięki renesansowi prawa rzymskiego we włoskich uniwersytetach, badaniom 
prowadzonym przez słynną szkołę glosatorów, stworzoną w Bolonii przez Imeriusa, 
i przemianom społeczno-gospodarczym epoki7. Na uniwersytecie bolońskim, wraz 
z rozwojem ars notarii, powstawały podręczniki i formularze, m.in. Formullarium 
tabellionum z połowy XII w., Summa artis notariae Rainera z Perugii z początku XIII 
w. i tak samo zatytułowana praca Salathiela, a nieco później Rolandina Passaggieri8. 
Ars notaria, stanowiąca sztukę spisywania dokumentów, stała się przedmiotem na
uczania uniwersyteckiego. Nie obejmowała jednak początkowo konieczności dyspo
nowania ogólną wiedzą prawniczą.

6 Ibidem, s. 100.
7 Por. m.in. A. Vetulani, Opory wobec prawa rzymskiego w dawnej Polsce, „Analecta Cracoviensa”, 

1969, s. 376; K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 2002, s. 16 i n.; por. 
także S. Estreicher, Wykłady z historii ustroju państwa i prawa na Zachodzie Europy, wyd. M. Kwiecień, 
M. Małecki i inni, Kraków 2000, s. 50.

" K. Skupieński, op.cit., s. 17.
9 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002, s. 451-452.

10 Ibidem, s. 452.

Renesans prawa rzymskiego, studia prowadzone nad nim przez glosatorów, a na
stępnie ich następców - postglosatorów, umożliwił wykształcenie się pojęć notariatu 
publicznego i autentycznego dokumentu. Dalszy rozwój instytucji stał się możliwy 
dzięki poparciu Kościoła i prawa kanonicznego, czego wyrazem było m.in. uznanie 
przez papieża Aleksandra III mocy dokumentu notarialnego w postępowaniach przed 
sądami kościelnymi. Dekret Aleksandra 111, zawierający rozstrzygnięcia prawne dla 
biskupa Worcesteru z lat 1167-1168, został włączony w 1234 r. do Liber Extra De- 
cretalium Gregorii Noni, znanych jako Dekretały Grzegorza IX, co pozwoliło szerzej 
upowszechnić jego treść. W rezultacie powyższych, tu z konieczności jedynie skróto
wo zarysowanych, przemian od schyłku XII w. ustaliły się w doktrynie i praktyce pod
stawowe zasady działania notariatu. Instrument notarialny, będący dokumentem po- 
świadczeniowym, sporządzonym przez notariusza i poświadczonym przez niego zgod
nie z wymogami artis notariae, staje się środkiem dowodowym, mającym pełne prawa 
dokumentu publicznego. Podpis notariusza uwierzytelnia dokument i nadaje mu moc 
prawną, jego znak (signum) stwierdza autentyczność dokumentu, natomiast protokoły 
(imbrewiatura, register notarum, liber extensarum) otaczane są opieką prawną i umoż
liwiają w każdej chwili sporządzenie instrumentu notarialnego9. Rozwój notariatu 
i kształtowanie się poglądów o nim na gruncie prawa kanonicznego i rzymskiego wy
warły wpływ na kształtowanie się poglądów na dokument, a następnie, w kolejnych 
epokach, na znaczenie księgi wpisów jako środka zabezpieczenia dokumentu i środka 
dowodowego wobec prawa10. Notarius, wraz z ekspansją kultury łacińskiej i postępu
jącym razem z upowszechnieniem pisma spisywaniem dokumentów i czynności praw
nych, zaczął występować coraz częściej w Europie, choć w krajach położonych na 
północ od Alp, w tym w Polsce, nieco później.

Dla rozwoju notariatu duże znaczenie miało upowszechnienie się notariatu kościel
nego. W wieku XI, jako wyraz reakcji na mianowanie przez cesarzy notariuszy cesar
skich (notarii publici ex imperiali auctoritate), pojawili się notariusze apostolscy 
z mianowania papieskiego (notarii publici ex apostolici auctoritate). Zdarzało się nie
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kiedy, że notariusze zabiegali o mianowanie z obu stron. Rozszerzanie się notariatu 
apostolskiego związane było z kształtowaniem się sądownictwa kościelnego, w tym 
zwłaszcza sądu biskupiego, a pozycja notariuszy ex apostólica auctoritate rosła wraz 
ze znaczeniem prawa kanonicznego. Papież Innocenty III zażądał, by każdy sędzia 
w sądzie kościelnym miał swego pisarza, a instytucję notariatu sądowego utrwaliła 
uchwała Soboru Laterańskiego IV z 1215 r., nakazująca spisywanie dokumentów ko
ścielnych przez publicznych notariuszy11. Instrumentowi notarialnemu i notariuszom 
poświęcono wiele miejsca w stanowiących drugą część Corpus Iuris Canonici Dekre- 
tałach Grzegorza IX, w których jeden z rozdziałów (tytuł XXII) zatytułowany został 
De fide instrumentorum. Stwierdzono wyraźnie {capitulum II), że Scripta vero authen- 
tica, si testes inscripti decesserint, nisi forte per manum publicam facta fuerint, ita, 
quod appareant publica, aut authenticum sigilium habuerint, per quod possint probari, 
non videntur nobis alicuius firmitatis robur habere1. Reguły działania notariatu pu
blicznego przedstawiono m.in. w znanym także w Polsce podręczniku prawa kano
nicznego Speculum iudiciale Wilhelma Duranda13 * 15 16.

11 M. Kurylowicz, Historyczne początki..., s. 103.
12 Tekst Dekretalów zainteresowany czytelnik znajdzie m.in. na stronach Bibliotheca Augustana, www. 

fh-augsburg.de.
13 O podręczniku ostatnio V. Colli, Lo Speculum iudiciale di Guillaume Durand: codice d'autore ed 

edizione universitaria [w:] Juristische Buchproduktion im Mittelalter. Hrsg. V. Colli („Studien zur europä
ischen Rechtsgeschichte”, 155), Frankfurt am Main (Klostermann) 2002, 517-566, por. także K. Skupicń- 
ski, op.cit., s. 18-19; egzemplarz Speculum iudiciale podziwiać można w zbiorach gdańskich, por. 
H. Jędrzejewska. M. Pelczarowa, Katalog inkunabułów biblioteki miejskiej w Gdańsku, Gdańsk 1954, s. 86.

N K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich. Warszawa 1971, 
s. 177.

15 Bliżej na temat upowszechniania się terminu notarius K. Skupieński, Notarius a subcancellarius. 
Uwagi o hierarchii urzędników kancelaryjnych w Polsce dzielnicowej [w:] Homines et societas. Czasy 
Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą 
rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 419-427.

16 Słownik Jana Cervusa z Tucholi, oprać. M. Karplukowna, Wroclaw 1973, s. 98.

2. POCZĄTKI NOTARIATU W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE

Terminem notarius nazywano w dawnej Polsce zbiorowo osoby zatrudnione do 
sporządzania oraz przepisywania dokumentów i aktów prawnych, nie ograniczając 
tego terminu do osób spełniających właściwe funkcje notarialne i sporządzających np. 
instrumenty notarialne. Termin notarius odnaleźć można po raz pierwszy w 1223Ą. na 
dworze Henryka Brodatego121. Nazwano nim m.in. Mikołaja, który, jak wynika z Księgi 
henrykowskiej, objął urząd najwyższego notariusza. Osoby zatrudniane w kancelariach 
określano także terminami scriptor, scriba, protonotariusz, a w XIII-wiecznych kan
celariach książąt mazowieckich i małopolskich cancellarius i subcancellarius'5. 
W późniejszym okresie wspólnym polskim terminem dla określenia tych osób stało się 
słowo pisarz, które w I połowie XVI w. Jan Cervus z Tucholi uznał za równoznaczne 
z nazwami tabellarius, tabellio, notarius i scriba'6.

augsburg.de
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Kultura prawna dawnej Polski rozwijała się pod wpływem Kościoła. Także notariat 
publiczny na ziemiach polskich pojawił się w średniowieczu dzięki Kościołowi, 
w którego obrębie rozwijał swą działalność. Jednak dokument notarialny zachowywał 
w dawnej Polsce zawsze charakter dokumentu prywatnego, poświadczeniowego i nig
dy nie znalazł zastosowania poza kancelariami kościelnymi, gdyż tylko w prawie ko
ścielnym, kanonicznym posiadał pełną moc dowodową1 . Rangę pełnoprawnego środ
ka dowodowego w prawie średniowiecznym miał dokument monarszy, później doku
ment sądowy, a w warunkach polskich nie odczuwano na gruncie prawa świeckiego 
potrzeby sięgania po inne formy pisemnego poświadczania czynności prawnych.

17 J. Szymański, op.cit., s. 458.
111 A. Vetulani, Początki oficjalatu biskupiego w Polsce [w:] Nova Polonia Sacra, 111, Kraków 1934, s. 7 

i n.; idem, Prawne stanowisko oficjałów biskupich w Polsce w XVstuleciu, Kraków 1938, odbitka z: Studia 
historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. I, Kraków 1938; S. Mikucki, Początki notariatu publicznego 
w Polsce, Warszawa 1936 (odbitka z „Przeglądu Historycznego”), s. 9; K. Skupieński, Notariat publicz
ny..., s. 34.

19 W. Uruszczak, Udział Kościoła wrocławskiego w rozwoju prawa kanonicznego w średniowieczu, 
CPH, 2000, z. 1-2, s. 56-57; A. Vetulani, op.cit., s. 54; por. także W. Abraham, Privilegium fori ducho
wieństwa w ustawodawstwie kościoła polskiego w XIII w., „Collectanea Theologica”, t. XVII, 1936.

20 M. Koczerska, De manu, signo et nomine, czyli o krakowskich notariuszach publicznych w późnym 
średniowieczu [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi 
w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 193.

21 Por. m.in. S. Grodziski, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004, s. 123.
22 Por. m.in. J. Bardach, Historia państwa i prawa polskiego, 1.1, Warszawa 1964, s. 275; S. Grodziski, 
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Trudno ustalić dokładny moment pojawienia się w Polsce kościelnego notariatu pu
blicznego. Wprawdzie już w treści dokumentów z XII w. niektórzy badawcze dostrze
gali ślady nawiązujące do ars notarii, jednak praktyczna znajomość zasad funkcjono
wania instytucji pojawiła się nieco później, w XIII w., zwłaszcza po ustanowieniu 
w roku 1248 na synodzie wrocławskim oficjalatu biskupiego17 18. Przepis wydanych 
wówczas statutów synodalnych wrocławskich nakazywał biskupom polskim ustano
wienie w każdej diecezji urzędu oficjała jako stałego zastępcy w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości, co przyczyniło się do umocnienia autorytetu Kościoła i prawa kano
nicznego, a zarazem umożliwiło usprawnienie sądownictwa kościelnego i realizację 
privilegium fort9. Instrument notarialny był niezbędny w postępowaniu przed sądami 
kościelnymi: dokumentował różne stadia procesu, począwszy od ustanowienia procu- 
ratora, na wyroku kończąc, w tej formie sporządzane były także apelacje. Zastosowa
nie instrumentu notarialnego w oficjalacie było częstsze niż w kancelarii biskupiej, tym 
bardziej że biskup rezerwował dla swego rozpoznania niewielką liczby spraw, 
a w pozostałych materiach użycie instrumentu nie było dla niego konieczne20. Prawo 
kanoniczne odgrywało istotną rolę w dawnej Polsce, a jego znaczenie przekraczało 
granice podmiotowe stanu duchownego. Sądom kościelnym podlegały bowiem także 
osoby świeckie, zarówno w sprawach określanych jako causae spirituales (m.in. here
zja, apostazja, czary), jak też w sprawach causae spiritualibus annexae (m.in. sprawy 
małżeńskie, spory o dziesięcinę)2 . Strony mogły także umówić się, że ich spór o do
wolnym charakterze oddadzą do rozpoznania sądowi kościelnemu, a nie świeckiemu, 
co umożliwiała respektowana w dawnej Polsce zasada prorogatio fori (wybór sądu)22. 
W warunkach rozdrobnienia dzielnicowego i słabości książęcego aparatu wymiaru 
sprawiedliwości była to atrakcyjna możliwość sprawnego zakończenia sporu i wyegze
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kwowania wyroku. Dzięki prawu kanonicznemu, górującemu nad zróżnicowanym 
prawem zwyczajowym, trafiły na ziemie polskie nie tylko regulacje prawne Kościoła, 
ale także zasady prawa rzymskiego (ecclesia vivit lege romana), a wraz z upowszech
niającą się znajomością łaciny weszła do prawa polskiego także precyzyjna terminolo
gia prawna i nieznane wcześniej instytucje23.

23 S. Grodziski, op.cit., s. 123.
24 K. Skupieński, op.cit., s. 34.
25 A. Vetulani, Przenikanie zasad powszechnego prawa kanonicznego i prawa rzymskiego do piastow

skiej Polski [w:] idem, Z badań nad kulturą prawniczą..., s. 103.
26 A. Vetulani, op.cit., s. 101-102.
27 Por. m.in. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, wyd. 111 (reprint), 1.111, Warszawa 1974, s. 265-266.
28 M. Bielińska, Kancelaria i dokumenty wielkopolskie XIII w., Wrocław 1967, s. 314.
29 K. Skupieński, op.cit., s. 165.
30 K. Skupieński, op.cit., s. 35.
31 Ibidem.

Termin inslrwnentum publicum występuje w polskich dokumentach od 1227 r., 
a dowody obecności notariuszy publicznych w Polsce wiążą się z wizytami legatów 
papieskich, m.in. w 1267 r. legatowi Gwidonowi towarzyszył notariusz publiczny mia
nowania papieskiego Wilhelm de Alesia24. Prawdopodobnie wcześnie trafiły na ziemie 
polskie pierwsze egzemplarze zbiorów prawa kanonicznego, zawierające przepisy 
o notariacie. Dekretały Grzegorza IX przywiózł być może legat papieski Wilhelm 
z Sabaudii, odwiedzający nasz kraj wielokrotnie, m.in. w latach 1224-1227, 1234- 
-1245, a dalsze egzemplarze duchowni studiujący na włoskich uniwersytetach25. 
W księgozbiorze kapituły katedralnej w Krakowie znajdowały się zbiory dekretałów 
Aleksandra III, a biskupi uczestniczący w IV Soborze Laterańskim przywieźli urzędo
wy zbiór Compilatio III, obejmujący dekretały Innocentego III26.

W roku 1284 arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka uzyskał na podstawie bulli pa
pieża Marcina IV z dnia 15 lutego tego roku prawo mianowania dwóch notariuszy 
publicznych27. W roku 1287 jeden z nich, a zarazem pierwszy znany z imienia nota
riusz polski, Budzisław, sporządził dwa dokumenty w formie notarialnej28. W jednym 
z nich, wystawionym 9 października 1287 r. w Tucholi, arcybiskup Świnka, jako za
stępca księcia Mściwoja II, rozstrzygnął spór joannitów z cystersami o dobra Malenin. 
Wkrótce potem, w Łęczycy, znak Budzisława pojawił się obok pieczęci arcybiskupa 
i biskupów włocławskiego i poznańskiego na dokumencie zawierającym protestację 
biskupa płockiego Tomasza przeciwko biskupowi chełmińskiemu w sprawie zaboru 
części diecezji mazowieckiej2 .

Warto zaznaczyć, że pierwszy notariusz pojawił się w Gnieźnie wcześniej niż u są
siadów ówczesnej Polski. Niewiele lat później, w 1298 r., powstał dokument sporzą
dzony przez Adama z Raciborza, a wkrótce następne, spisane przez kolejnych notariu
szy, których na Śląsku w tym czasie udało się ustalić w liczbie dziewięciu30 31. W roku 
1310 przed sądem legata papieskiego Gentilisa toczył się spór kościelny, podczas któ
rego rozważano m.in., czy w arcybiskupstwie gnieźnieńskim dokumenty sporządzali 
notariusze publiczni. W tym czasie w kancelarii arcybiskupa Jakuba Świnki pracował 
także notariusz z mianowania cesarskiego Bogusław z Sandomierza, sygnujący m.in. 
akta procesu z Krzyżakami z lat 1320—1321. Niewiele później w kancelarii arcybi
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skupa pracowali także Jan z Uniejowa (1342-1347) oraz Jan z Korczyna (1356— 
-1357) .

W latach 1319 i 1329 papież Jan XXII udzielił prawa mianowania notariuszy bi
skupowi włocławskiemu. Choć w 1319 r. biskup Gerward, bliski współpracownik 
Jakuba Świnki, uzyskał prawo mianowania sześciu notariuszy, to znany z nich jest 
tylko jeden, Tomasz z Gniezna, który wkrótce po wydaniu bulli sporządził w imieniu 
biskupa dokument w sporze ze złotoryjskimi begardami i pracował także w kancelarii 
kolejnego biskupa, Macieja32 33. Mimo że biskup Maciej w 1329 r. także uzyskał prawo 
mianowania trzech notariuszy, to nie wiadomo, czy z niego skorzystał, tym bardziej że 
w 1347 r. na jego polecenie sporządził instrument notarialny Tomisław z Kościeszek, 
a uwierzytelnili go Mikołaj z Raciąża i Jakub ze Świątkowic, będący notariuszami 
mianowania cesarskiego34.

32 K. Skupieński, op.cil., s. 38.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 S. Mikucki, Mianowanie notariuszy publicznych imperiali auctoritate w diecezjach krakowskiej 

i lwowskiej w wieku XV [w:] Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, 1.1, Kraków 1938, s. 289-328.
36 K. Skupieński, op.cit., s. 39.
37 A. Rybicka, Dokument i kancelaria biskupa krakowskiego Jana Grota (1326-1347), „Roczniki hu

manistyczne”, t. XXXVII, 1989, z. 2, s.102.
38 K. Skupieński, op.cit., s. 39.
39 K. Skupieński, op.cit., s. 36-37; idem, Miejsce notariatu publicznego wśród środków realizacji pro

gramu politycznego arcybiskupa Jakuba Świnki, „Kwartalnik Historyczny”, 1989, z. 3—4.
40 K. Skupieński, Notariat publiczny..., s. 35-36.

W latach 1329 i 1344 analogiczne uprawnienie uzyskali biskupi krakowscy35. Bi
skup Jan Grotowic dwukrotnie uzyskał zgodę na mianowanie trzech notariuszy, jednak 
pierwsze dowody na ich zatrudnienie w kancelarii mają charakter pośredni, dotyczą 
w 1329 r. Henryka z Raciborza i Wojciecha z Lelowa36. Z roku 1330 pochodzi zacho
wany instrument notarialny Piotra z Opatowca z wyrokiem biskupa Jana, w podobnym 
czasie działał także Wojciech z Opatowca i Teodoryk ze Sławkowa37.

W roku 1325 u boku biskupa płockiego działał notariusz Maciej, w 1346 r. Mikołaj 
z Płomykowa, w 1374 r. Wszebór z Włostowic. Od lat sześćdziesiątych XIV w. nota
riusze pojawiali się także u boku biskupa poznańskiego: w latach 1360-1363 Mikołaj 
z Brześcia, a w latach 1374-1379 prawdopodobnie także Jan z Poznania38.

Dokumenty sporządzane przez notariuszy arcybiskupa Świnki dotyczyły głównie 
spraw politycznych, związanych z realizacją programu politycznego i wysiłkami zjed
noczeniowymi, które doprowadziły w 1295 r. do koronowania Przemysła II, a w 1320 r. 
Władysława Łokietka, sam zaś arcybiskup doceniał, jak się wydaje, znaczenie nota
riatu publicznego i roli dokumentów notarialnych w odgrywających duże polityczne 
znaczenie procesach na gruncie prawa kanonicznego39. Jednocześnie dostrzegał korzy
ści płynące z usprawnienia pracy kancelarii poprzez zatrudnienie w niej notariuszy, nie 
zamierzał natomiast rozszerzać działania notariatu na grunt świecki, by przekształcić 
go w instytucję zbliżoną do funkcjonującej w miastach włoskich40. Jeszcze w latach 
dwudziestych XIV w. notariusze zatrudniani byli z reguły do dokumentowania spraw, 
których waga czyniła możliwą ingerencję kurii papieskiej. W następnych latach, naj
pierw w Krakowie, a od lat siedemdziesiątych także w Gnieźnie, notariusze zajmowali 
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się sprawami mniejszej wagi, istotnymi tylko w skali lokalnej, jak np. dokumentów 
w sporach o dziesięcinę41.

41 Ibidem, s. 39.
42 Z. Rymaszewski, O negatywnych skutkach przestrzegania zasady pisemności w postępowaniu przed 

sądami kościelnymi [w:] Studia z historii ustroju i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wala- 
chowiczowi, red. II. Olszewski, Poznań 2002, s. 329-332.

43 Mimo to w tytule wymieniono jedynie notariuszy publicznych De salario tabellionum, K. Skupień- 
ski, opcit., s. 58.

44 Por. także J.W. Bandtkie, Rzecz historyczna o notaryacie czyli pisarstwie aklowem kraiowem, tak 
dawnieyszem jako i nowszem, „Pamiętnik Warszawski”, 111, 1815, s. 426; S. Muczkowski, Austryacka 
ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 roku historycznie i porównawczo objaśniona, Kraków 1887, s. 94.

45 Treść statutu za K. Skupieński, op.cit., s. 58 i n.
46 K. Skupieński, op.cit., s. 60.

Dalszy rozwój sądownictwa kościelnego służył wzmocnieniu pozycji notariatu, dla 
którego duże znaczenie miały także toczone w XIV w. procesy z zakonem krzyżackim, 
w czasie których wymagano formy instrumentu notarialnego. Procesy te, podobnie jak 
inne toczone przed sądami kościelnymi na podstawie przepisów prawa kanonicznego 
(proces rzymskokanoniczny), cechowała pisemność. Przestrzeganie tej zasady powo
dowało niekiedy znaczne przedłużenie postępowania, o czym świadczy m.in. wyrok 
oficjała gnieźnieńskiego z przełomu XIV i XV w., wydany po 20 terminach sądowych 
i wymianie kilkudziesięciu pism i i kopii42.

Obecność notariuszy w kancelariach kościelnych wymagała uregulowania ich statu
su i zasad działania. W roku 1359 biskup krakowski Bodzęta (Bodzanta) określił 
w statucie dziesięcinnym maksymalną wysokość opłat, jakie notariusz - zgodnie 
z treścią zarówno publiczny, jak też prywatny - mógł pobrać za sporządzane przez 
siebie czynności na terenie diecezji krakowskiej43. Wynosiły one m.in. 6 groszy pra
skich za wystawienie dokumentu, grosz za kwit, 2 grosze za wyrok, a przekroczenie 
ustanowionych opłat zagrożone było karą klątwy44. W roku 1396 kolejny biskup kra
kowski, Piotr Wysz, ogłosił ważne dla oblicza notariatu statuty. W jednym z nich, De 
notariis publicis et fide instrumentorum, określone zostały szeroko sfery, w których 
mogły znaleźć zastosowanie dokumenty notariuszy, zarówno w sądach, jak i poza 
nimi, w transakcjach, ugodach, testamentach, kontraktach, przyjmowaniu beneficjów45. 
Wzorem do redakcji tytułu były odpowiednie fragmenty Dekretałów Grzegorza IX. 
W statucie zwrócono uwagę, jak wielkie straty wyniknąć mogą z działalności osób 
nieposiadających odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Zakazano w związku z tym, 
pod groźbą klątwy i nieważności aktu, sporządzania dokumentów osobom, które wo
bec biskupa lub oficjała nie dowiodą zdolności, przydatności do zawodu oraz popraw
ności życia i obyczajów, potwierdzonych rejestracją i prawnym zatwierdzeniem, na
zywanym admisją.

W podobnym okresie (być może w 1398 r., a na pewno przed rokiem 1420) po
wstały statuty synodalne płockiego biskupa Jakuba, w których w podobny sposób 
określono wymagania wobec osób ubiegających się o wykonywanie funkcji notarial
nych, zamiast egzaminu zadowalano się jednak na Mazowszu przedstawieniem przez 
kandydata oryginalnego aktu mianowania na notariusza. Sankcję nieważności wobec 
dokumentów sporządzonych przez notariuszy nieuprawnionych wprowadził także 
w 1406 r. arcybiskup gnieźnieński Mikołaj z Kurowa46. Przepisów o notariuszach nie 
zabrakło także w Statutach Mikołaja Trąby z 1420 r., stanowiących podstawę następ- 
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iych polskich zbiorów prawa kanonicznego. Statuty, zatwierdzone na prowincjonal- 
lym synodzie wieluńsko-kaliskim, mogły powstać na podstawie zezwolenia otrzyma- 
lego na soborze w Konstancji przez Mikołaja Trąbę, arcybiskupa gnieźnieńskiego 
pierwszego prymasa Polski47 48 49. Zgodnie z treścią postanowień De flde instrumentorum 
:ażdy notariusz przed rozpoczęciem działalności rnusiał udowodnić swe uprawnienia 
vobec biskupa, oficjała albo kapituły katedralnej pod rygorem ekskomuniki. Po uzy- 
kaniu odpowiedniego dokumentu admisyjnego notariusz obowiązany był wpisać swe 
mię, znak i próbkę własnoręcznego pisma do księgi kościelnej i złożyć przysięgę, że 
•ędzie sporządzać wyłącznie dokumenty prawdziwe i wiarygodne, a także, iż nie bę- 
Izie wydawać dokumentów in blanco™. Karę ekskomuniki rozszerzono także na oso- 
•y, które świadomie posługiwałyby się dokumentami wystawionymi przez nieupraw- 
lionych notariuszy, a samym notariuszom zakazano pobierania opłat wyższych niż 
istalone przez biskupa lub oficjała. Dla realizacji postanowień statutu rozpoczęto pro- 
vadzenie księgi admisji konsystorza gnieźnieńskiego, poświęconą niemal w całości 
idmisjom notarialnym, prowadzoną do połowy XVII w. Wpisów admisyjnych doko- 
lywano także w księgach innych kancelarii biskupich, konsystorskich i kapitulnych, 
ladając im określoną formę redakcyjną. Formularz wpisów admisyjnych najczęściej 
kładał się z dwóch części50. W pierwszej z nich notariusz prowadzący księgę odnoto- 
vywał fakt admisji, druga zaś stanowiła subskrypcję notarialną admisjonowanego, co 
yynikało z wymogu prezentacji próbki pisma notariusza. Z lewej strony umieszczano 
ysunek znaku notarialnego, a obok tekst subskrypcji. Zapiski admisyjne pozwalają 
istalić, kto wystawił dokument kreacyjny, czy kandydata poddano egzaminowi, czy 
:łożył przysięgę na Ewangelię itd.51

47 S. Plaża, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I, X-XV111 w., Kraków 1997, s. 119-120.
48 Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z 1420 r., wyd. J. Fijałek i A. Vetulani, Kraków 

915-1920-1951, tłumaczenie polskie J.W. Bandtkie, op.cit., s. 426-428.
49 A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji 

v Gnieźnie i Poznaniu 1420-1500, Poznań 1993; K. Skupieński, op.cit., s. 107.
50 K. Skupieński, op.cit., s. 109.
51 P. Chojnacki, Notariusze publiczni w Polsce średniowiecznej, NPN, 2003, nr 2(17), s. 90.
52 Z. Morawski, Notariusze ziemscy w końcu XIV i w XV stuleciu [w:] Genealogia. Kręgi zawodowe 

grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Broniszewski, Toruń 1989, s. 166.
3 K. Skupieński, op.cit., s. 65.

Ustawodawstwo z lat 1396-1420 oceniane bywa odmiennie przez badaczy, którzy 
raktują je niekiedy jako próbę podniesienia znaczenia notariatu publicznego dla wy
kreowania alternatywnego wobec ksiąg sądowych ziemskich sposobu uwierzytelniania 
zynności prawnych52. Bardziej przekonuje jednak pogląd, iż władze Kościoła, pozba- 
vione w XIV w. większego wpływu na nominacje notarialne cesarskie, starały się 
vprowadzić pewne ograniczenia w zakresie dopuszczenia do wykonywania zawodu, 
i zarazem zahamować niekontrolowany rozwój instytucji53.

Kwalifikacje, jakich wymagano od notariuszy, obejmowały przede wszystkim 
imiejętność redagowania i spisywania dokumentów notarialnych w takich formach, 
akie wymagane były w praktyce kancelaryjnej. Zdobywano je zapewne głównie 
vdrodze~praktyki kancelaryjnej, odbywanej z wykorzystaniem znanych podręczników 
zbiorów formularzy, zawierających wzory redakcji różnych typów dokumentów. 

Treść przywilejów kreacyjnych wskazuje, że dużą wagę przykładano do nienagannej 
lostawy moralnej notariuszy. Kandydat na notariusza rnusiał być wolny od wad wy
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mowy i słuchu, dysponować pełnią władz umysłowych. Ze znanych w Polsce podręcz
ników wynikał wymóg minimalnego wieku 25 lat, jednak nie przestrzegano go - jak 
się wydaje - zbyt skrupulatnie, skoro m.in. Jan Długosz uzyskał mianowanie cesarskie 
w 1432 r., gdy miał 16 lat, a pierwszy ze sporządzonych przez niego, zachowanych 
instrumentów notarialnych datowany jest na rok 143454. Część polskich notariuszy 
zdobywała wykształcenie w murach Akademii Krakowskiej, z reguły na wydziale 
sztuk wyzwolonych, gdzie doskonalili znajomość łaciny i zdobywali umiejętności 
redagowania dokumentów notarialnych55. Notariuszy - przyszłych, a także już admi- 
sjonowanych - odnaleźć można również wśród studentów innych wydziałów, w tym 
wydziału prawa. Polacy studiowali także, jak wiadomo, na uniwersytetach poza grani
cami kraju, a studenci wydziałów sztuk wyzwolonych, poza retoryką i ars notariae, 
zdobywali przynajmniej elementarną wiedzę na temat prawa rzymskiego56. Magistrem 
sztuk wyzwolonych przyszłego Uniwersytetu Paryskiego był Wincenty zwany Ka
dłubkiem. Musiał znać wszystkie reguły rządzące ówczesnym notariatem, a swoją 
znajomość prawa rzymskiego dowodził, czerpiąc z niego do swej Kroniki więcej niż 
z prawa kanonicznego57.

54 M. Bobrzyński, S. Smolka, Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893, 
s. 14; D. Malec, Jan Długosz (1415-1480): wybitny historyk, dyplomata, duchowny i notariusz, NPN, 2006, 
nr 1, s. 96; M. Koczerska, op.cit., s. 205.

55 S. Kuraś, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764,1.1, Kraków 1964, s. 79 i n.
56 A. Vetulani, Przenikanie zasad..., s. 117.
57 Ibidem.
51 K. Skupieński, op.cit., s. 48.
59 K. Maleczyński, Rozwój dokumentu polskiego od XI do XV w. [w:] Studia nad dokumentem polskim, 

Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 267.
60 K. Skupieński, op.cit., s. 118-119.
61 Por. m.in. M. Koczerska, Długosz jako sekretarz Zbigniewa Oleśnickiego [w:] Jan Długosz w pięć

setną rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz, 24-25 maja 1980), red. F. Kiryk, Olsztyn 1983, 

Notariuszami zostawały w Polsce osoby duchowne, z reguły klerycy nieposiadający 
wyższych święceń. Poza kancelariami konsystorskimi, biskupimi i kapitulnymi, 
w których stanowili w XV w. blisko 80%, znajdowali zatrudnienie także w innych 
miejscach. Już w początkach panowania Kazimierza Wielkiego można dostrzec ich 
obecność w kancelarii monarszej, czego dowodzą dokument pokoju z Krzyżakami 
z 1337 r. oraz wystawiony w 1338 r. instrument notarialny, w którym władca zrzekał 
się na rzecz skarbu papieskiego długu należnego mu od Krzyżaków, uwierzytelniony 
m.in. przez pierwszego notariusza królewskiego Wilczka z Wrocimowic. Liczba nota
riuszy zatrudnianych przez władcę stopniowo się zwiększała, w kancelarii Kazimierza 
Wielkiego pracowali m.in. także Grzegorz z Żarnowca, Wojciech z Mikołajewic, Hen
ryk z Ruszkowa58. Z ich udziałem, przy jednoczesnym zaniku dzielnicowych kancela
rii, doszło do ustabilizowania się formularza dokumentu królewskiego, który po 
1370 r. ulegał już niewielkim zmianom59. Do roku 1444 notariusze stanowili 6,5% 
pracowników kancelarii, natomiast w czasach Kazimierza Jagiellończyka, Jana Ol
brachta i Aleksandra ich liczba wzrosła do 13%60. Wśród notariuszy kancelarii królew
skiej znaleźli się m.in. Jan Długosz, u schyłku XV stulecia późniejszy kanclerz wielki 
koronny i prymas Polski Jan Łaski, podkanclerzowie Wincenty Przerębski i Grzegorz 
z Żychlina, aż dwunastu biskupów rozpoczynało karierę od stanowiska notariusza, 
w tym połowa z nich w kancelarii monarszej61. W czasach pierwszych Jagiellonów aż 
połowa notariuszy królewskiej kancelarii doszła do stanowiska prałata katedralnego.
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Wśród notariuszy kancelarii kościelnych najszybciej awansowali zatrudnieni w ku
rii biskupiej: po dojściu do funkcji głównego notariusza (notarius noster, notarius 
curie nostrae) mogli spodziewać się w nagrodę za wierną służbę dobrych beneficjów 
w postaci parafii, a nawet kanonii kolegiackiej i katedralnej62. Uprawnienia notarialne 
miało w XV w. dwunastu kanoników katedry wawelskiej63. Większość notariuszy, 
nawet tych zatrudnianych w kancelariach, nie robiła jednak szczególnej kariery. Nie 
umniejsza to jednak ich roli jako grupy upowszechniającej w społeczeństwie kulturę 
słowa pisanego, w tym rolę dokumentu w obrocie prawnym, i poszerzającej znajomość 
prawa64. Notariusze znajdowali się wśród nauczycieli szkół parafialnych, katedralnych, 
a nawet Akademii Krakowskiej, gdzie pełnili funkcje rektorów, jak m.in. Arnold 
z Mirzyńca, Jan ze Słupczy, Michał z Szydłowa, Mikołaj z Kalisza65. Znajdowali się 
w gronie profesorów Akademii, jak m.in. Adam z Będkowa, Klemens z Górki, Mikołaj 
z Koprzywnicy (młodszy), Wawrzyniec z Raciborza66. Niekiedy sprawowali funkcje 
posłów, czasem znajdowali zatrudnienie w stolicy papieskiej, jak m.in. kanonik kra
kowski Dersław z Karnic, który posiadał w Rzymie własny dom67. Posiadali znaczące 
jak na owe czasy księgozbiory, jak np. Jan, syn Mikołaja Stollego z Głogowa, właści
ciel kolekcji co najmniej 25 książek, świadczącej wyraźnie o przynależności do elity 
intelektualnej epoki i dobrej kondycji materialnej. Czasami notariusze utrzymywali się 
z kopiowania kodeksów i książek, zwłaszcza w większych ośrodkach miejskich68.

s. 53-55; D. Malec, op.cit., s. 95-100; eadem, Jan Laski (1456-1531), notariusz, kanclerz wielki koronny, 
prymas Polski, polityk i kodyfikatorprawa, NPN, 2006, nr 2, s. 87-95; K. Skupieński, op.cit., s. 120.

62 M. Koczerska, De manu...., s. 195.
63 Ibidem.
M M. Kurylowicz, Notariat w europejskiej..., s. 141.
65 Z. Pietrzyk, Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000, Kraków 2000, s. 64, 81, 82, 

86; K. Skupieński, op.cit., s. 129.
66 K. Skupieński, op.cit., s. 130.
67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 Ibidem, s. 47, 120.
70 Por. m.in. K. Maleczyński, Rozwój dokumentu..., s. 242 i n.

i Notariusze publiczni/pojawiali się niekiedy także w kancelariach sądów szlachec
kich, ziemskich i grodzkich, tak jak wspomniany wyżej Wilczek z Wrocimowic, uwa
żany za pierwszego pisarza ziemskiego w Krakowie, jednak ponowną obecność osób 
z uprawnieniami notarialnymi dało się tu zaobserwować dopiero w XV w., a ich liczba 
wzrosła nieco u schyłku stulecia69. Notariusze trafiali również do kancelarii miejskich. 
Pamiętać jednak należy, że właściwe funkcje notarialne, związane z posiadaniem przez 
dokument wiary publicznej i pełnej mocy dowodowej, wykonywali notariusze jedynie 
w obrębie Kościoła, na podstawach prawa kanonicznego.

Na gruncie innych systemów prawa, istniejących w Polsce, ich dokumenty z takie
go uprzywilejowania nie korzystały. Było to rezultatem splotu wielu przyczyn, w tym 
zwłaszcza o charakterze prawnym. Dokumenty wystawione przez notariuszy kościel
nych na gruncie prawa świeckiego traktowane były w ówczesnej Polsce jak dokumenty 
prywatne. Charakter dokumentu publicznego, którego wiarygodności nie dało się pod
ważyć w postępowaniu sądowym, miały początkowo tylko dokumenty władcy. Sam 
problem recepcji dokumentu w Polsce wciąż stanowi przedmiot dyskusji. Część bada
czy lokuje początki dokumentu książęcego w Polsce na wiek X i XI, niemal równocześ
nie z przyjęciem chrześcijaństwa70, podczas gdy niektórzy datują jego początki na XIII
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¡tulecie71. W świetle dotychczasowych badań i zachowanych źródeł wydaje się, że 
iokument znany i używany był w Polsce od połowy X w., jednak w stosunkach ze- 
vnętrznych, a nie wewnętrznych72. Już wówczas, w następstwie nawiązania stosunków 
>rawno-pol ¡tycznych z papiestwem, władca potrzebował u swego boku zaufanego 
trzędnika - pisarza do prowadzenia korespondencji politycznej, który nie tylko posiadł 
¡ztukę pisma, ale także potrafił używać odpowiednich formuł stylistycznych73. Wraz 
' postępującymi w czasie rozdrobnienia dzielnicowego tendencjami odśrodkowymi 
jojawiły się także grupy, którym zależało na potwierdzeniu swoich praw, uzyskanych 
irzywilejów, immunitetów i nadań beneficjów w sposób mocniejszy, bardziej trwały, 
lako pierwszy działania w tym kierunku podjął Kościół, a dowodem zmian były noty- 
:je, będące później podstawą do uzyskiwania dokumentów potwierdzających stan po
gadania, związane genetycznie najprawdopodobniej z tzw. libri traditionum, do któ- 
ych wpisywano w porządku chronologicznym kolejne nadania majątku74. Dekret pa- 
)ieża Aleksandra III i Dekretały Grzegorza IX, umacniające rolę dokumentu 
n procesie rzymskokanonicznym, dotarły, jak już wspomniano, także do Polski, przy
wieszając zmiany w innych systemach i sferach prawa.

71 S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. I, Warszawa 1934, s. 116.
72 J. Szymański, op.cit., s. 459.
73 A. Vetulani, Przemiany w urządzeniach i życiu prawnym społeczeństwa w początkach państwa [w:] 

dem, Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Kraków 1976, s. 18-19.
74 J. Szymański, op.cit., s. 454.
75 Zdaniem S. Kutrzeby od XIII w., S. Kutrzeba, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, Lwów 1921, 

>. 89; dyskusja na temat początków mocy publicznej dokumentu publicznego, por. m.in. K. Maleczyński, 
Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywatnym i przewodzie sądowym do poi. XIII w. [w:] Studia naa 
lokumentem polskim, s. 123 i n.

76 J. Matuszewski, Ojciec i Syn - ostatni Piastowie na tronie królewskim, „Studia z dziejów państwa 
prawa polskiego”, t. V, Łódź-Kraków 2000, s. 42.

77 J. Bardach, op.cit., s. 356, 551.
71 M. Koczerska, op.cit., s. 193.

Dowód z dokumentu, w miarę jego upowszechniania się, zaczął się pojawiać się 
akże w postępowaniu sądowym, zyskując rangę pełnoprawnego środka dowodowego 
)d początków XIII w. Jednak dla sądu wystarczający dowód stanowił tylko dokument 
csiążęcy, tylko on bowiem, jak już wspomniano, uzyskał od końca XII w. charakter 
iokumentu publicznego75. Wystawianie dokumentów stało się dla władcy sposobem na 
iodatkowe dochody, a znaczenie pieczęci książęcej jako pieczęci autentycznej (sigil- 
'um authenticum) powodowało, że raz wydany dokument nie tracił swej mocy prawnej, 
’ieczęć miała także drugą równie istotną funkcję: stanowiła dowód zrozumiały nawet 
ila niepiśmiennych, a przy tym zastępowała własnoręczny podpis76. Inne dokumenty 
raktowane były jako prywatne, co powodowało, iż w stosunkowo łatwy sposób można 
jyło podważyć ich autentyczność77.

Dokumenty, opatrzone znakiem i klauzulą notarialną w średniowiecznej Polsce 
i reguły należały do dwóch grup. W pierwszej z nich, obejmującej czysty instrument 
lotarialny, notariusz, będący urzędowym świadkiem czynności prawnej, sam wysta
wiał dokument78. W tej formie sporządzaną testamenty, wystawiano pełnomocnictwa 
procesowe, apelowano do wyższej instancji, wprowadzano (instalowano) w posiadanie 
beneficjum. W drugiej grupie, stosowanej głównie przez oficjalat biskupi, znajdowały 
>ię dokumenty sporządzone przez notariusza na polecenie władzy kościelnej, opatrzone 
ego znakiem i podpisem oraz pieczęcią wystawcy. Każdy z rodzajów wymagał zasto
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sowania odmiennego formularza79. Czysty instrument notarialny sporządzany był włas
noręcznie przez notariusza, którego znak i podpis uwierzytelniały jego treść, natomiast 
w wypadku dokumentów władz kościelnych dochodziło niekiedy do powierzenia spi
sania osobnemu pisarzowi, notariusz zaś wówczas jedynie uwierzytelniał dokument80. 
Informacje o tym znajdowały się zawsze w subskrypcji, pisanej zawsze własnoręcznie 
przez notariusza. Tak często czynił Jan Długosz, gdy jako sekretarz Zbigniewa Oleś
nickiego przez ponad 20 lat sporządzał dokumenty, posługując się innym pisarzem81.

79 O formularzach czynności notarialnych m.in. S. Mikucki, Początki notariatu publicznego w Polsce, 
„Przegląd Historyczny”, 1937/1938, s. 21-23.

80 M. Koczerska, op.cit., s. 194.
81 M. Koczerska, Długosz jako sekretarz..., s. 53-55.
82 Por. dane i wykresy z lat 1300-1440, K. Skupieński, op.cit., s. 62-63.
83 K. Skupieński, op.cit., s. 63-65.
84 K. Skupieński, Zagadnienie „ instytucji zaufania publicznego (wiary publicznej) " w Polsce średnio

wiecznej. Dyplomatyka w badaniach relacji między władzą a społeczeństwem [w:] Genealogia. Władza 
i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzymiński, J. Broniszewski, Toruń 1999, s. 339.

85 M. Koczerska, De manu..., s. 194.
86 S. Mikucki, op.cit., s. 11; P. Chojnacki, op.cit., s. 92 i n.

W pierwszym okresie dominowały liczebnie czyste dokumenty notariuszy, a od lat 
osiemdziesiątych XIV w. niewielką przewagę uzyskał drugi rodzaj, czyli dokumenty 
innych wystawców uwierzytelnione przez notariuszy. Od lat trzydziestych XV w., po 
roku 1420, nastąpił gwałtowny spadek liczby dokumentów notariuszy, przy jednoczes
nym znaczącym wzroście dokumentów drugiego rodzaju82. Dowodzi to ograniczenia 
autonomii notariuszy, sprowadzanych stopniowo do roli pracowników zorganizowa
nych kancelarii kościelnych, upoważnionych jedynie do opatrzenia swym znakiem 
i podpisem aktów wystawianych przez swych zwierzchników, którzy sprawowali nad 
nimi pełną kontrolę. Tezę tę zdaje się potwierdzać zmniejszająca się liczba dokumen
tów sporządzanych przez notariuszy niepowiązanych organizacyjnie z żadną kancela
rią. W warunkach polskich notariusze stali się zatem wykwalifikowanym, podlegają
cym weryfikacji w drodze procedury admisyjnej, zapleczem kadrowym dla kancelarii 
kościelnych83. Tak kształtowany notariat został sprowadzony jedynie do roli ogniwa 
pomocniczego biurokracji kościelnej84.

Notariusze występowali również w formule świadków, w wypadku świadków do
kumentów notarialnych oficjała ich grono składało się z dwóch grup: notariuszy pu
blicznych oraz procuratores causarum consistorii, wśród których niekiedy także znaj
dowali się notariusze85.

Instrument notarialny wyróżnia się na tle innych dokumentów średniowiecznych 
ktłkoipa cechami. Zgodnie z tekstem składanej przysięgi rnusiał być sporządzony na 
pglgaminje^a nie na papierze. Cechuje go charakterystyczny sposób rozmieszczenia 
tekstu na pergaminie: pod zwartym tekstem samego dyplomu znajdował się znak nota
rialny, a obok niego tekst subskrypcji, z reguły z ozdobnym inicjałem. Dokumenty 
sporządzane w imieniu samych notariuszy pisane były z reguły wzdłuż krótszego boku 
arkusza pergaminu, wydawane zaś w imieniu władz kościelnych spisywano najczęściej 
wzdłuż szerszego boku86. Formularz opieczętowanego instrumentu był zróżnicowany 
zależnie od jego treści, a także wystawcy: w wypadku dokumentów wydawanych przez 
oficjała forma była podobna do formularza czynności, dokument biskupi zaś, zaopa
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trzony w znak i subskrypcje notariusza, miał formularz zbliżony do innych dokumen
tów opieczętowanych87 88.

87 M. Koczerską, op.cit., s. 194.
88 K. Skupieński, Notariat publiczny..., s. 148.
89 Ibidem, s. 149.
90 Ibidem, s. 151 i n.
91 Ibidem, s. 152.
92 M. Koczerską, op.cit., s. 197.
93 K. Skupieński, op.cit., s. 153.

Datacja instrumentu notarialnego, stanowiąca określenie czasu i miejsca czynności, 
była bardzo dokładna. Poza oznaczeniem roku wskazywano datę dzienną za pomocą 
kalendarza rzymskiego (poprzez wskazanie na kalendy, idy lub nony), a od połowy 
XIV w.poprzez określenie liczby porządkowej dnia miesiąca (np. die viiij mensie Fe- 
bruarii). W późnośredniowiecznych dokumentach występują także planetarne nazwy 
dni tygodnia {die vero Mariis, die vero Mercurii). Od połowy XIV w. wskazywano 
również rok pontyfikatu papieskiego, także w dokumentach sporządzanych przez do
minujących liczebnie w Polsce notariuszy mianowania cesarskiego. W polskich doku
mentach określano także godzinę, wskazując w większości datacji na tercję, jako porę 
spisywania spraw89 90.

Określenie miejsca było bardzo dokładne i nie ograniczało się do wskazania miej
scowości, ale także budynku lub pomieszczenia, w którym dokonano określonej czyn
ności (np. w 1320 r.: In Brest, in ecclesia parochiali, w 1329 r.: In Cracovia, in domo 
fratrum de Mogiła''?0. Informacje te dostarczają cennej wiedzy na temat m.in. miejsca 
odbywania sądów kościelnych: w kościołach katedralnych, zarówno w ich wnętrzach, 
jak też w cieplejszych porach na zewnątrz katedr, w rezydencjach biskupów przy kate
drach i poza stolicą diecezji, w rezydencjach urzędników oficjalatu, w domach osób 
świeckich, siedzibach władz miejskich, jak również w domach duchownych i kamieni
cach mieszczańskich, a niekiedy (wyjątkowo) w chatach wiejskich włodarzy91.

Każda formuła subskrypcyjna zawierała szczegółowe dane osobowe notariusza, po
dawane przez niego samego. Subskrypcję rozpoczynała do końca XV w. formuła Et 
ego, po czym notariusz podawał swoje imię, imię ojca, a niekiedy określenie jego za
wodu. Z tego ostatniego rezygnowali notariusze diecezji krakowskiej, w znacznym 
stopniu pochodzenia szlacheckiego92. Podobnie jak na terenie Niemiec, zaznaczali oni 
niekiedy swe pochodzenie, umieszczając herb w znaku notarialnym. W subskrypcji 
notariusz określał także, w jakiej diecezji był klerykiem i z czyjego mianowania (cesar
skiego czy papieskiego) został notariuszem93. W subskrypcji opisywano także bardzo 
dokładnie wszelkie błędy i poprawki dokonane w tekście, co dowodzi dokładnej kon
troli dokumentu po jego ingrosowaniu (spisaniu na czysto).

Warto przyjrzeć się bliżej znakom notarialnym, używanym przez polskich notariu
szy publicznych. Wiedza na ich temat jest obecnie bardzo dobra, a to za sprawą pro
jektu badawczego koordynowanego przez Zakład Nauk Pomocniczych Historii UMCS 
w Lublinie. W rezultacie badań prowadzonych przez M. Koczerską, A. Gąsiorowskie- 
go, J. Wiesiołowskiego i K. Skupińskiego udało się zgromadzić kartotekę polskich 
znaków notarialnych.

Znaki, poprzez swoje podobieństwo do innych znaków notarialnych, wyrażały 
funkcję publiczną spełnianą przez notariusza, oznaczając go zarazem w sposób indy
widualny, pełniły zatem funkcję znaku urzędowego (notarialnego), jak też zarazem 
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znaku samego notariusza94. Co do funkcji spełnianej przez znaki dostrzega się pewne 
podobieństwo do pieczęci, tym bardziej że notariusze włoscy w tym czasie używali 
pieczęci z wyobrażeniami swych znaków notarialnych95. Także w Polsce dostrzec 
można pewną ewolucję kształtu znaku, który w XVI i XVII w. zaczął naśladować 
kształt okrągłych pieczęci ze znajdującym się w otoku napisem96. Warto jednak zazna
czyć, że w średniowiecznej Polsce notariusze publiczni nie używali własnych pieczęci, 
nie ma także dowodów świadczących o tym, by opatrywali dokumenty prywatnymi 
pieczęciami97.

94 M. Koczerska, op.cit., s. 198.
95 Ibidem.
96 A. Janik, Notariusze publiczni promowani w Akademii Zamojskiej w latach 1607-1767, „Studia 

Żródłoznawcze”, t. 22, 1977, s. 167-178.
97 K. Skupieński, op.cit., s. 142.
” M. Koczerska, op.cit., s. 198.
99 Por. m.in. porównawcze uwagi K. Skupieńskiego na temat występowania wspólnych motywów zna

ków w Europie, K. Skupieński, op.cit., s. 201.
IOU K. Skupieński, op.cit., s. 184.
101 Ibidem, s. 187.
102 M. Koczerska, op.cit., s. 200.
103 K. Skupieński, op.cit., s. 188.
104 Ibidem, s. 190 i n.
105 Ibidem, s. 197 i n.

Znak był jednak słabszym od pieczęci, zwłaszcza autentycznej, sposobem uwierzy
telnienia, łatwiej także było go podrobić, a jego podstawowym zadaniem było okreś
lenie konkretnej osoby notariusza. W zakresie formv znak wykazuje podobieństwo 
z herbem, w tym zwłaszcza gmerkiem mieszczańskim98. W Polsce recypowano gotowe 
wzorce znaków notarialnych, ukształtowane już wcześniej, jednak z dokonaniem wy
boru odpowiadającego miejscowej specyfice99 *.

Najczęściej znaki polskich notariuszy miały związek z symboliką religijną. Typowy 
znak, nawiązujący formą do krzyża, monstrancji, relikwiarza lub kielicha, składał się 
z podstawy (stopy), szyi oraz głowicy. Najstarsze znaki nie posiadały stopy, a rysunek 
sprawiał wrażenie zawieszonego w powietrzu, jak w wypadku znaków m.in. Adama 
z Raciborza i Jana z Gostynina. Właściwe rysunki, indywidualizujące osobę notariu
sza, znajdowały się w głowicach znaków. Znaki często przybierały formę krzyża, choć 
jego formy bywały zróżnicowane. Oprócz krzyża łacińskiego zdarzały się niekiedy 
krzyże greckie, a w II połowie XV w., przejściowo, także maltańskie101. Znak Jana 
Długosza, przedstawiający prosty krzyż z pączkami, stanowił formę najprostszą zda
rzały się jednak formy bardziej wyszukane, przedstawiające np. krzyż osłonięty tkani
ną1 . Często krzyż powiązany był z płatkami kwiatu lub całym kwiatem, niekiedy 
występował jako „krzyż ulistniony”103. W części znaków odnaleźć można motyw klu
czy, znacznie rzadziej występowała korona, do wyjątków należały wizerunki mieczów 
i sztyletu. Kolejnym motywem, wykorzystywanym w polskich znakach notarialnych, 
był motyw roślinny, często jako kwiat (róże, lilie), pień z obciętymi gałęziami bądź liść 
(motyw trójliścia) czy owoce (żołędzie, granaty, szyszki)104. Niemal nie zdarzały się 
wyobrażenia ludzkich postaci, rzadkie były także wizerunki zwierząt i wątki zaczerp
nięte z fauny. Pojawiały się wyobrażenia gwiazd, słońca i półksiężyca, a także pętle, 
węzły i plecionki105. Jak wyżej wspomniano, czasami w znakach znajdowały się treści 
heraldyczne, a występowanie takich znaków rosło na przestrzeni XV i XVI w. W czę
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ści znaków odnaleźć można ozdobne monogramy, niekiedy odpowiadające inicjałom 
notariusza bądź miejscowości, z której pochodził106. Z czasem upowszechniły się także 
napisy w znakach. W stopę znaku wpisywano najczęściej imię notariusza, jego ojca 
i nazwę rodzinnej miejscowości, jak w pierwszym tego rodzaju zachowanym znaku 
Mikołaja z Brzegów, syna Piotra, z 1375 r.107 108 109 Od końca XIV w., najpierw w Krakowie, 
a od XV w. także w Wielkopolsce imię ojca zapisywano niekiedy w formie zgrecyzo- 
wanej (np. Albertides), podobnie od połowy XV w. zaznaczano imię własne notariusza 
(np. Mathiades, Ambrosiades). Jan Długosz określił się jako Johannes DlugonidisWi. 
Wiele znaków zawierało inwokacje o treści pobożnej: wezwanie imion boskich, głów
nie Chrystusa i Marii, niekiedy w rozbudowanej formie, np. Maria mater graciae, 
Maria virgo virginum, Ihesus Chrystus nostra salus, a od XV w. także świętych: Kata
rzyny, Barbary, Doroty, nieco rzadziej Agnieszki, Anny, Floriana i innych 0 . Wybór 
znaku notarialnego trudno jednak uznawać za w pełni symboliczny dla poglądów 
i cech osobowych samego notariusza, z reguły dokonywany był w bardzo młodym 
wieku (np. w wypadku Jana Długosza w wieku 16 lat), najprawdopodobniej jednak 
pod okiem doświadczonych kolegów i na podstawie znajomości innych znaków110.

106 ibidem, s. 209.
107 Ibidem,s. 210-211.
108 Por. wizerunek znaku opublikowany w pracy M. Koczerskiej, op.cit., s. 199.
109 K. Skupieński, op.cit., s. 214 i n.
110 M. Koczerska, op.cit., s. 206.
111 K. Skupieński, op.cit., s. 74.
112 Ibidem, s. 73.
113 Ibidem.
114 Ibidem.
115 A. Janik, Notariusze..., s. 168.

W średniowiecznej Polsce przeważali liczebnie notariusze mianowania cesarskiego, 
stanowiący do końca lat siedemdziesiątych XV w. aż 95% ogółu. Najprawdopodobniej 
uzyskiwali nominacje za granicą, choć od początku XV w. widoczna jest grupa kome
sów i wicekomesów cesarskich, z reguły Polaków, wyposażonych w prawo kreowania 
notariuszy111. Nominacja papieska uważana była za bardziej prestiżową, a zarazem 
trudniejszą do osiągnięcia. Choć na progu obecności notariatu w Polsce prawo miano
wania ich uzyskało kilku biskupów, stanowiło to raczej rozwiązanie wyjątkowe. 
W późniejszym okresie mianowanie papieskie notariusze uzyskiwali w Stolicy Apo
stolskiej, a niekiedy od legatów papieskich112. Zmiana nastąpiła, gdy w 1486 r. pojawił 
się w Polsce pierwszy znany wicekomes apostolski, a w ślad za nim następni, w tym 
także komesi, których liczba szybko przekroczyła niemal trzykrotnie liczbę odpowied
nich delegatów cesarskich113. Doprowadziło to do szybkiego wzrostu notariuszy apo
stolskich, którzy już w latach 1500-1510 uzyskali przewagę liczebną (59%), a w XVI w. 
stanowili blisko trzy czwarte ogółu notariuszy11 . W wieku XVI prawo mianowania 
notariuszy apostolskich mieli w Polsce biskupi, oficjałowie, kanonicy, kanclerze dworu 
biskupiego, a od XV1I1 w. nuncjusze papiescy. U schyłku XVI w., w 1594 r., prawo 
kreowania notariuszy uzyskała na podstawie bulli papieża Klemensa VIII Akademia 
Zamojska115. O promocjach tutejszych notariuszy będzie mowa dalej.

Jeszcze w I połowie XIV w. notariusze stanowili nieliczną grupę, a przebieg ich ka
riery zawodowej można w większości wypadków dokładnie prześledzić na podstawie 
zachowanych dokumentów. W całym średniowieczu ich liczbę w Polsce ocenia się na 



34

2-3 tysiące116. Jak wynika z dotychczasowych badań, do lat dwudziestych XV w. na
stępował wzrost liczby notariuszy, od następnej dekady zaś ich liczba zaczęła spadać, 
by od połowy XV stulecia znów zacząć wzrastać'17. Notariusze apostolscy przetrwali 
w Polsce do końca Rzeczypospolitej, cesarscy zaś do połowy XVII w.

116 K. Skupieński, op.cit., s. 254.
117 Ibidem, s. 54—55.
IIH S. Grzybowski, Corona Regni a Corona Regni Poloniae, CPU, 1957, z. 2, s. 299-331; S. Plaza, 

op.cit., s. 533; por. także S. Gawlas, Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo [w:] Genealogia. 
Władza i społeczeństwo.. ., s. 204—205.

119 J. Bardach, op.cit., s. 183.
120 S. Grodziski, O rządach prawa w Koronie, CPH, 2005, z. 1, s. 173.

Od chwili pojawienia się pierwszych notariuszy mianowanych na ziemiach polskich 
widać wyraźnie brak zainteresowania władzy państwowej wykorzystaniem instytucji 
także na gruncie prawa świeckiego. Władcom wystarczało zatrudnianie notariuszy 
w charakterze wykwalifikowanego personelu kancelaryjnego, a wobec znaczenia 
prawnego monarszych dokumentów nie było potrzeby wyposażania w szczególne 
kompetencje odrębnej grupy zawodowej. Notariusze w Polsce średniowiecznej takiej 
grupy zresztą nie stanowili, jako grupę zawodową można wyróżnić co najwyżej tych, 
którzy znajdowali zatrudnienie w kancelariach kościelnych, ci jednak stanowili część 
osób, które posiadały akt kreacji cesarskiej lub apostolskiej.

Średniowieczny notariat w Polsce rozwijał się w równolegle do kształtującej się po 
przezwyciężeniu rozbicia dzielnicowego monarchii stanowej. Stworzyła ona dobre 
warunki do dalszego rozwoju dokumentu. W rezultacie tendencji centralizacyjnych, 
podobnych do tych na zachodzie Europy, doszło do wykształcenia się konstrukcji Ko
rony Królestwa Polskiego (Corona Regni Poloniae') jako osoby publicznoprawnej"8. 
Korona, jako symbol panowania i suwerenności państwowej, została oderwana od 
osoby władcy i związana z państwem jako całością niezbywalną i niepodzielną. Po
wstawały urzędy centralne i skarb, kształtowała się ogólnopolska reprezentacja stano
wa, powoływano starostów, przeprowadzono kodyfikację prawa. Jednocześnie jednak 
władza królewska była ograniczona wobec udziału w rządzeniu krajem stanów, będą
cych odrębnymi grupami społeczeństwa o własnych prawach polityczno-ustrojowych 
i sądowych. Społeczeństwo, względnie jednolite pod względem położenia prawnego 
w monarchii wczesnopiastowskiej, w dobie rozdrobnienia dzielnicowego zaczęło się 
różnicować. Najwcześniej jako stan wyodrębniło się duchowieństwo, już w początkach 
XIII w. podlegające własnemu prawu kościelnemu i posiadające własne sądownic
two119. Osobny stan mieszczański ukształtował się wraz z upowszechnieniem się orga
nizacji miast na prawie niemieckim. Stan szlachecki powstawał w rezultacie upo
wszechnienia się immunitetów od II połowy XIII w., od przywilejów jednostkowych, 
poprzez przywileje ziemskie i generalne. Wobec rosnącej przewagi szlachty doszło do 
wytworzenia się swoistej hierarchii systemów prawa stanowego, na której szczycie 
znajdowało się prawo ziemskie (szlacheckie), nieco niżej służące duchowieństwu pra
wo kanoniczne, dalej prawo miejskie, oparte na źródłach prawa niemieckiego, i na 
samym dole prawo wiejskie120.

Jak wspomniano, monarchia stanowa stworzyła sprzyjające warunki do ugruntowa
nia się i dalszego rozwoju dokumentu. Wynikało to m.in. z działań reformatorskich 
władców, którzy poprzez próby centralizacji zarządu rozbudowywali administrację, 
tworząc nowe urzędy (np. starostów od czasów Przemyśla II). Dla upowszechnienia się 
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dokumentu miała znaczenie coraz większa znajomość pisma, wiążąca się z rozbudową 
szkolnictwa i powstaniem w 1364 r. Akademii Krakowskiej. Zmieniał się stopniowo 
charakter dokumentów królewskich. W wieku XIV pojawił się nowy rodzaj dokumen
tu: dokument starościński, który od połowy stulecia zyskuje pełne prawa, zwłaszcza 
w Wielkopolsce, w zakresie prawa prywatnego121. W podobnym okresie charakter 
pełnoprawnego środka dowodowego zyskał także dokument sądowy - sądu ziemskiego 
- opatrzony pieczęcią sędziego i podsędka122. W tym samym czasie pojawiły się księgi 
sądowe, od XV w. zyskujące charakter środka dowodowego jako księgi wpisów.

121J. Szymański, op.cit., s. 457.
122 A. Gąsiorowski, O dokumencie sądowym w Polsce późnośredniowiecznej, CPH, 1969, z. 1, s. 103 

i n.
123 J. Szymański, op.cit., s. 461.
124 Najstarsze zachowane księgi Metryki pochodzą z 1447 r., J. Bardach, op.cit., s. 373; por. także 

1. Sulkowska-Kurasiowa, Księgi wpisów Metryki Koronnej (1447-1794) w Archiwum Akt Dawnych 
w Warszawie, „Archeion”, XL1V, 1966, s. 73-99; eadem, Księgi polskiej kancelarii koronnej w drugiej 
połowie XV w., „Studia Zródłoznawcze”, VI, 1961, s. 61-73.

125 J. Szymański, op.cit., s. 457.
126 S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. I, Lwów-Warszawa-Kraków 1925, 

s. 130; J. Bardach, op.cit., s. 373.
127 Pamiętne (trzesne) stanowiło opłatę uiszczaną sędziemu, by zapamięta! sprawę, wstecz stanowiła 

dokonaną na zlecenie sądu rozpoznającego sprawę czynność urzędową, polegającą na uzyskaniu od sędzie
go, poprzednio rozpoznającego sprawę, informacji o niej, J. Bardach, op.cit., s. 355, 356; S. Płaza, op.cit., 
s. 450.

128 S. Kutrzeba, op.cit., s. 140.
129 K. Maleczyński, J. Bielecka, A. Gąsiorowski, op.cit., s. 300; J. Bardach, op.cit., s. 374.

Księgi wpisów umożliwiały utrwalenie wydania dokumentu w kancelarii, która go 
wydała, a właściwości dowodowe samego dokumentu ulegały rozszerzeniu na księgę 
wpisów, a tym samym rozszerzone na wniesiony tam i wpisany dokument123 124. Pod ko
niec XIV w. w kancelarii królewskiej rozpoczęto prowadzić księgi, które stały się pod
stawą Metryki Koronnej, a następnie Litewskiej . Wyciągi z niej sporządzane były 
w postaci dokumentu królewskiego, który od XV w. na skutek ograniczenia władzy 
królewskiej na rzecz reprezentacji stanowej stopniowo tracił charakter dokumentu 
dyspozytywnego125.

Wśród ksiąg wpisów na bliższą charakterystykę zasługują księgi sądowe, prowa
dzone przez sądy szlacheckie: ziemskie i grodzkie. Ich rozwój, w powiązaniu ze zmia
nami w prawie prywatnym, które nastąpiły w następnym okresie, w dużym stopniu 
uniemożliwił rozszerzenie się notariatu publicznego na sferę prawa świeckiego. Księgi 
sądowe upowszechniły się od schyłku XIV w., choć najstarsza wzmianka o regestach 
sądowych, w dokumencie sędziego ziemskiego krakowskiego Stanisława z Chrząsto- 
wa, pochodzi z 1322 r.126 Na ich rozwój w XIV w. wpłynęły m.in. dwie instytucje 
prawa polskiego: tzw. pamiętne oraz wstecz127. Odpowiednio do rodzajów sądów księ
gi dzieliły się na ziemskie (libri terrestres) i grodzkie (libri castrenses). Wpisy do 
ksiąg obejmowały akty woli prywatnej (tzw. inskrypcje, szczególne znaczenie wśród 
nich miały umowy wieczyste, dotyczące nieruchomości), zeznania osób urzędowych 
o dokonanych czynnościach (relacje), zeznania o naruszeniu praw lub dokonaniu prze
stępstwa (protestacje) oraz akta publiczne128. Najstarsza zachowana księga ziemska to 
księga krakowska, prowadzona od 1374 r.129 W wieku XV księgi ziemskie były jedno
lite, wpisywano do nich po kolei wszystkie sprawy, niezależnie od ich treści. Księgi 
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grodzkie prowadzono osobno dla każdego grodu, z wyjątkiem Wielkopolski, w której 
starosta generalny prowadził w XV w. osobną księgę dla całej prowincji, wpisywano 
do niej sprawy dotyczące nieruchomości, a oprócz tego prowadzono osobne księgi dla 
każdego powiatu, do których wpisywano pozostałe sprawy130.

130 Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski [w:] Historia państwa i prawa Polski, t. II, red. J. Bardach, War
szawa 1966, s. 152.

131 S. Kutrzeba wyłącza ze spraw „wieczystych” dożywocia i wyderkafy, S. Kutrzeba, op.cit., s. 140.
132 A. Gąsiorowski, Tak zwane prawo wieczności w dawnej Polsce, CPH, 1970, z. 2, s. 33.
133 A. Gąsiorowski, op.cit., s. 49.
134 A. Gąsiorowski, op.cit., s. 50.
135 A. Vetulani, Początki wszechnicy krakowskiej [w:] idem, Z badań nad kulturą .., s. 210.
136 A. Vetulani, op.cit., s. 212.
137 A. Vetulani, Przenikanie zasad..., s. 122.

W obrocie prawnym szczególnego znaczenia nabrały księgi ziemskie, a to wobec 
obowiązku wpisywania do nich pod rygorem nieważności wszelkich transakcji, doty
czących nieruchomości: darowizny, zamiany, kupna-sprzedaży, wyderkafu, zapisów 
dożywocia i oprawy wiana, objętych tzw. prawem wieczności131. Obowiązek dokona
nia wpisu wieczystego wywodził się z zasady, że dla dokonania zmian w zakresie wła
dania ziemią konieczna jest konfirmacja władcy132. W wieku XIV uprawnienia władcy 
w tym zakresie przeniesione zostały na inne, reprezentujące go organy: starostę i sąd 
ziemski. Pod koniec XV w., w konstytucji z 1496 r., podjęto próbę ujednolicenia zasad 
konfirmowania obrotu ziemią poprzez wprowadzenie obowiązku przenoszenia wpisów 
wieczystych z ksiąg starościńskich do ziemskich w ciągu roku, pod rygorem nieważno
ści czynności prawnej133. Postanowienie to nie było jednak respektowane, skoro normę 
powtórzono w 1505 i 1507 r.134

Wobec znaczenia ksiąg sądów szlacheckich zyskały one charakter ksiąg publicz
nych. Dla ważności czynności prawnej nie było ważne, czy dokonano jej przed upo
ważnioną i wyposażoną w szczególne kompetencje osobą, np. notariuszem publicz
nym. Istotą znaczenia ksiąg było bowiem uzależnienie bytu prawnego aktu czynności 
od dokonania wpisu do księgi. Wypis z ich treści, sporządzony i potwierdzony w spo
sób zgodny z prawem, stanowił urzędowy dowód dokonania czynności prawnej i po
siadał pierwszeństwo przed innymi środkami dowodowymi. Prowadzenie ksiąg nale
żało do licznego grona sędziów, podsędków i pisarzy sądowych, niemających jednak 
wiele wspólnego z funkcją notarialną.

Niezależnie od zmian w prawie ziemskim i pojawienia się prawa wieczności nie 
można zapominać o braku zainteresowania notariatem ze strony władzy państwowej, 
jako o czynniku uniemożliwiającym rozwój w dawnej Polsce świeckiego notariatu 
publicznego. Zaważyła na tym także niechęć do prawa rzymskiego, z którego korzeni 
notariat wyrastał, jako prawa cesarskiego. Na upowszechnienie się takiego poglądu 
wpływ wywarła bolońska szkoła prawa rzymskiego135. W Polsce mocno podkreślano 
niezależność od władzy cesarskiej, niejako w opozycji akcentując w doktrynie poli
tycznej podległość papiestwu136. Wprawdzie w dokumentach wystawianych przez 
kancelarię monarszą od XIII w. badacze dostrzegali zwroty zapożyczone z prawa 
rzymskiego i świadczące o jego znajomości, jednak dowodzą one bardziej woli wyka
zania się erudycją niż szacunku i uznania dla prawa rzymskiego137.

Obecność w Polsce licznego grona notariuszy, wywodzących swe uprawnienia 
z mianowania cesarskiego, także nie służyła zwiększeniu zainteresowania instytucją 
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w dobie akcentowania suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej. Wynika to jasno 
z pism Jana Ostroroga i jego Memoriału o urządzeniu Rzeczypospolitej {Memorandum 
pro Reipublicae ordinatione), napisanego zapewne w latach sześćdziesiątych XV w., 
postulującego wprowadzenie notariatu publicznego, z notariuszami mianowanymi 
przez władcę. Jak pisał: dostojność królewska w tym także niemało doznaje ubliżenia, 
że w królestwie nie ma mianowanych przez króla notariuszy publicznych (tabelliones), 
strzegących wiary i królestwa, bo aż dotąd bywają upoważnieni jedynie tylko przez 
cesarza lub papieża. A jeśli dawniej u nas tychże nie było, niechże na przyszłość ko
niecznie będą. Jeśli bowiem król, nieuznający nad sobą żadnej władzy zwierzchniej, 
posiada tym samym wszystkie prawa cesarskie, to ma też prawo mianowania notariu
szy publicznych . Ostroróg, uważany za pierwszego świeckiego pisarza politycznego 
polskiego Odrodzenia, był zwolennikiem wzmocnienia suwerennej władzy królew
skiej, dostrzegającym konieczność ujednolicenia i spisania prawa sądowego i wysoko 
ceniącym korzyści wynikające z używania prawa rzymskiego, co tłumaczy zaintereso
wanie notariatem, jako instytucją wyrosłą na jego gruncie138 139. Głos ten nie przyniósł 
jednak rezultatu, choć prawo rzymskie pośrednio przenikało do systemu prawa ziem
skiego, głównie za pośrednictwem prawa kanonicznego, literatury prawniczej i na
uczania uniwersyteckiego140.

138 Tłumaczenie A. Pawiński; idem, Jana Ostroroga żywot i pismo o naprawie Rzeczypospolitej, War
szawa 1884.

139 W. Uruszczak, Próba kodyfikacji prawa polskiego w / połowie XVI w., Warszawa 1979, s. 23; 
K. Skupieński, Notariat publiczny..., s. 77; A. Vetulani, Przenikanie zasad..., s. 123.

140 W. Uruszczak, op.cit., s. 51.
141 A. Vetulani, Początki wszechnicy..., s. 213.

Niechęć do prawa rzymskiego jako cesarskiego, obejmująca także wywodzące się 
z tego prawa instytucje, widoczna była wyraźnie również w XVI w., choć wówczas 
bardziej istotna była obawa przed zagrożeniami, jakie prawo rzymskie mogło przynieść 
szlacheckiej wolności poprzez wzmocnienie prerogatyw władcy141.





Rozdział III

NOTARIAT W POLSCE NOWOŻYTNEJ DO SCHYŁKU 
XVIII WIEKU

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Czasy nowożytne nie przyniosły istotnych zmian w działalności notariatu publicz- 
tego, na co wpłynął splot wielorakich okoliczności ustrojowych i prawnych, wskaza- 
tych w poprzednim rozdziale. Tak jak w okresie wcześniejszym, dokumenty sporzą- 
lzone przez kościelnych notariuszy publicznych nie posiadały szczególnej mocy do- 
vodowej i charakteru dokumentów publicznych poza sferą prawa kanonicznego. 
Notariat spełniał zatem nadal swą właściwą funkcję w obrębie Kościoła, pozostając 
nstytucją nieznaną na gruncie odrębnych systemów: prawa ziemskiego (ius terrestre), 
którym posługiwalasię szlachta, oraz miejskiego, którym rządzili się mieszczanie.

Termin notariuszinany był jednak i używany w ówczesnej Polsce także w innym, 
izerszym kontekście, dla oznaczenia wszystkich osób przyjmujących oświadczenia 
sporządzających stosowne dokumenty i wpisy kancelaryjne, a zatem urzędników 

kancelaryjnych, sędziów, pisarzy i podpisarzy sądowych, pisarzy ziemskich i grodz
kich, redaktorów aktów prawnych, sekretarzy, a nawet doradców prawnych1. W słow- 
tiku Jana Cervusa z Tucholi z 1540 r. wyraźnie stwierdzono, że tabellarius, tabellio, 
totarius, scriba to pisarz2.

1 Por. m.in. W. Witkowski, Notariat w XVl-XVIII-wiecznej Polsce, „Rejent”, 1994, nr 12, s. 26 i n.; 
t. Drzewiecki, Studia i materiały do dziejów notariatu w Polsce, cz. IV, Warszawa 1931, s. 5 i n.

2 Słownik Jana Cervusa z Tucholi, opr. M. Karplukówna, Wroclaw 1973, s. 98.
3 J.W. Bandtkie, Rzecz historyczna o notaryacie czyli pisarstwie aktowem kraiowem, tak dawnieyszem 

ako i nowszem, „Pamiętnik Warszawski”, 111, 1815, s. 428-429; P. Chojnacki, Notariusze publiczni 
v Polsce nowożytnej, NPN, 2003, 3( 18), s. 151; Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. III, s. 266.

4 Por. akt nominacji, cyt. za J.W. Bandtkie, op.cit., s. 429: Stanislaus Augustus, etc Signijicamus - quod 
n regno dominiisque nostris, praesentim in Ducatibus Curlandiae et Semigalliae districtuque Piltinensi 

Postulowane przez Jana Ostroroga w II połowie XV w. zmiany w zakresie organi
zacji notariatu i zawarty w jego dziele apel do władcy o mianowanie notariuszy kró- 
ewskich zamiast cesarskich i apostolskich pozostały, jak wspomniano w poprzednim 
ozdziale, bez echa. W Rzeczypospolitej tylko na terenach, gdzie dominował prote- 
itantyzm, królowie polscy w II połowie XVI w. interesowali się w większym stopniu 
totariatem, w Inflantach Stefan Batory zezwolił tamtejszym sejmom wybierać notariu- 
;zy publicznych, podobne prawa uzyskały Prusy od króla Zygmunta 111 Wazy, co po
zwoliło na tych terenach usunąć notariuszy apostolskich i cesarskich3. Polscy władcy 
korzystali z tego uprawnienia do końca przynależności owych terenów do Rzeczypo- 
ipolitej4.
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2. NOTARIAT KOŚCIELNY

Od schyłku XV w., jak wspomniano w poprzednim rozdziale, stale rosła liczba no
tariuszy apostolskich dzięki coraz liczniejszym upoważnieniom do mianowania nota
riuszy w imieniu papieża. W okresie nowożytnym taką władzę uzyskali liczni duchow
ni, głównie kanonicy, wraz z tytułem protonotariusza5. Prawo kreowania notariuszy 
posiadali w Polsce do schyłku XVIII w. także nuncjusze papiescy, m.in. nuncjusz Du- 
rini nadał w 1770 r. uprawnienia notariusza jednemu z duchownych, a ostatnia tego 
rodzaju nominacja dokonana została w 1796 r. w Warszawie, gdy akt kreacji otrzymał 
wikariusz katedry włocławskiej Jan Wierciński6. Upoważnienie do mianowania nota
riuszy uzyskiwali także biskupi, m.in. w 1650 r. biskup kujawski Mikołaj Gniewosz, 
wcześniej, w 1635 r., papież Urban VIII udzielił wieczystego prawa mianowania nota
riuszy publicznych metropolicie i biskupom unickim7. Zdarzył się także odosobniony 
wypadek mianowania notariusza mocą samej tylko władzy biskupiej, tak właśnie 
uczynił w 1598 r. biskup włocławski Rozdrażewski8.

notarios publicos linguas Germanicam el Latinam callentes, cum officia aprime necessaria esse anima- 
dvertimus - in animum induximus ipsum (jacibum Eigenfeld) in publicum et authenticum nostrum Regium 
notarium creare (...) Datum Varsoviae, die XXt'll m. Martii, a d. MDCCLXVllI, Stanislaus Augustus Rex.

5 P. Chojnacki, op.cit., s. 151.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935, s. 422 i n.

10 Zarys dziejów Akademii m.in. J.K. Kochanowski, Dzieje Akademii Zamojskiej(I594-I784), Kraków 
1899-1900; S. Lempicki, Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573-1605, Kraków 1921.

11 W. Witkowski, Nauczanie prawa krajowego w Akademii Zamojskiej [w:] Akademia Zamojska i jej 
tradycje, Zamość 1994, s. 54 i n.

Prawo kreowania notariuszy apostólica auctoritate uzyskała w 1594 r. Akademia Za
mojska. Było to szczególne uprawnienie, jakiego nie posiadała nawet Akademia Krakow
ska, przeżywająca w II połowie XVI stulecia kryzys9. Akademia Zamojska powstała 
w okresie szerszych starań o stworzenie drugiego, obok uniwersytetu w Krakowie, ośrod
ka akademickiego. Wprawdzie nie powiodła się realizacja powołania przez państwo uni
wersytetu w Wilnie (1564) i drugiej uczelni w Krakowie (1577-1578), jednak w 1579 r. 
jezuitom udało się utworzyć akademię w Wilnie. Nie powiodły się, podjęte zbyt późno 
w obliczu kontrreformacji, próby utrzymania wyższych szkół protestanckich (w Ra
dziejowie na Kujawach - 1578, w Wilnie - 1588). Akademia Zamojska ufundowana 
została przez kanclerza Jana Zamoyskiego jako schola civilis, uczelnia dla młodzieży 
szlacheckiej do kształcenia jej w duchu patriotycznym10 11. Na mocy bulli papieża Kle
mensa VIII z dnia 29 października 1594 r. zatwierdzony został akt fundacji. Uczelnia 
nie otrzymała pełnych praw akademickich, jednak mogła nadawać tytuły doktorów 
filozofii i prawa, którego nauczano w ramach wyższego, sześcioletniego kursu naucza
nia. Nowością w programie Akademii było nauczanie nie tylko prawa rzymskiego 
i kanonicznego, ale także prawa krajowego".

Materiały źródłowe, pozostałe po działalności Akademii Zamojskiej, stanowią cen
ne źródło wiedzy na temat nowożytnego notariatu w Polsce. Pierwsze kreacje notarial
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ne miały miejsce w Zamościu w 1607 r., ostatnie odnotowano w 1767 r.12 Od roki 
1660 ich liczba zaczęła maleć, co pozostawało zapewne w związku z upadaniem zna
czenia samej uczelni. Przerwy między kolejnymi kreacjami zaczęły wówczas zwięk
szać się, nawet do 30 lat13. Kreacje odbywały się wiosną lub zimą, najczęściej raz dc 
roku, jedynie w 1645 r. dwukrotnie14. Łącznie, w czasie istnienia uczelni, uprawnieni 
notarialne uzyskało w jej murach 115 notariuszy15. Wśród połowy z nich dominowali 
szlachta i choć brak danych o pochodzeniu pozostałej części, to można przypuszczać 
że przynajmniej w początkowym okresie istnienia Akademii, pomyślanej jako szkół« 
dla synów szlacheckich, ta grupa była liczniejsza. Wyraźnym śladem szlacheckiegc 
pochodzenia części notariuszy stały się przybrane przez nich znaki notarialne. Choć 
przy ich tworzeniu wykorzystywano w Akademii z reguły wzorce wytworzone ni 
gruncie prawa kanonicznego, zdarzały się także znaki wykorzystujące motywy włas
nych herbów rodowych16.

12 A. Janik, Notariusze publiczni mianowani w Akademii Zamojskiej w latach 1607-1767, „Studia Źró 
dloznawcze”, 1977, s. 168.

13 Ibidem, s. 169.
14 Wypromowano wówczas jednorazowo aż 19 osób, A. Janik, op.cit., s. 169.
15 A. Janik, op.cit., s. 168.
16 M.in. Krzysztof Stawski, promowany w 1654 r., otrzymał jako znak notarialny godło herbowe Po 

bóg, A. Janik, op.cit., s. 169.
17 A. Janik, op.cit., s. 171; P. Chojnacki, op.cit., s. 152.
” Spośród 58 notariuszy, dla których udało się ustalić miejsce studiów, 52 studiowało w Akademii 

5 w uniwersytecie krakowskim, jedna w uczelni włoskiej, A. Janik, op.cit., s. 173; P. Chojnacki, op.cit. 
s. 152-153.

19 W. Witkowski, op.cit., s. 42; A. Janik, op.cit., s. 173-174.
20 Tzw. Sposób promowania notariuszy publicznych (Modus promovendorum notariorum publicorum 

znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, sygn. BOZ 1327 (cyt. za W. Witkowski, op.cit., s. 40) 
Tekst łaciński opublikowała A. Janik, op.cit., s. 175-177; tłumaczenie polskie J.K. Kochanowski, op.cit. 
s. 55-57.

Połowę kreowanych stanowili duchowni, z reguły klerycy z niższymi święceniami 
co odpowiadało ogólnym wymaganiom, stawianym osobom ubiegającym się o upraw
nienia notarialne już od początku obecności tej instytucji na ziemiach polskich. Spo
śród grona osób świeckich, które starały się o akt kreacji, znajdowali się także tacy 
którzy sprawowali już urzędy w sądownictwie świeckim i być może traktowali uzy
skanie uprawnień jako sposób na podwyższenie własnych kwalifikacji17.

Osoby ubiegające się o_miąnowanie w Akademii Zamojskiej zobowiązane były dc 
złożenia odpowiedniego egzaminu. Jąk się wydaje, wcześniejsze studia w Akademi 
nie były koniecznym warunkiem przystąpienia do niego18. Być może egzamin poprze
dzał jednak osobny kurs przygotowawczy, trwający, jak można wnioskować ze źródeł 
od około pół roku do dwóch lat19. Po jego ukończeniu kandydaci zwracali się do rekto
ra o zwołanie komisji egzaminacyjnej, która oceniała przedłożony przez kandydataak 
notarialny, sporządzony we wskazanej przez rektora sprawie.

Późaoceną instrumentu notarialnego komisja przeprowadzała egzamin ustny.łnte- 
resujące materiały na jego temat zawiera zachowany kwestionariusz pytań z 1658 r 
wraz z odpowiedziami20. Kwestionariusz obejmował pytania: kim jest notariusz, czyn 
jest sztuka notariatu i jakimi nazwami prawo określa notariusza, jakie są warunki sta
wiane osobom ubiegającym się o uprawnienia, kto może mianować notariusza, jakie 
informacje powinien zawierać prawidłowy instrument notarialny, co to jest indykcji 



42

i sam instrument notarialny, o co powinien pytać notariusz strony podczas spisywania 
iokumentu. Warto przyjrzeć się bliżej odpowiedziom, jakich oczekiwano od zdających 
śwczesny egzamin notarialny w Akademii Zamojskiej. Notariuszem, zgodnie z kwe
stionariuszem, nazywano osobę publiczną, pełniącą urząd notarialny, której powierza
ło spisywanie i zachowanie dla wiecznej pamięci tego, o co poprosili ludzie (Et est 
Notarius quaedem persona publica, officium tabellionatus gerens, ad cuius fidem se- 
?urritur, ut ipse scribal et ad perennem memoriam redigat ilia, quae ab hominibus 
riunt. Dicitur autem notarius a notando, quia notare debet. Dicitur tabellio, a tabula, 
quia veteres scribere solebant in tabula et notare)2'. Sztukę notariatu określano jako 
irs scribendi et dictandi, per quam fragilitatis humanae negotiis roborantur et perenni 
•nemoriae commendantur. Tak jak w okresie średniowiecza, notariuszem mógłzostać 
izłowiek wolny, mężczyzna, zdrowy na umyśle, bez wad wzroku i słuchu. Obowiąz
kiem notariusza przy spisywaniu dokumentów było upewnienie się, czy czynność 
prawna nikogo nie krzywdzi i czy jest prawomocna. Musiał także dokładnie sprawdzić 
tożsamość stron, ich wiek, stan umysłu i zakres zdolności do czynności prawnych21 22 23.

21 Modus promoventorum, cyt. za A. Janik, s. 176.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 '/olumina Legum (dalej: VL), 1.1, Petersburg 1859, f. 580.
25 Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, t. 11, red. J. Bardach, Warszawa 

1966, s. 276.
26 R. Dembska, O testamencie w polskim prawie średniowiecznym [w:] Studia z historii ustroju i prawa. 

Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Małachowiczowi, red. H. Olszewski, Poznań 2002, s. 70.

Po egzaminie, w sali wykładowej, w obecności profesorów, studentów i zaproszo
nych gości, odbywała się promocja. Promocje miały miejsce z reguły raz do roku, na 
wiosnę lub na początku zimy. Niekiedy jednak nie odbywały się nawet przez kilkana
ście lat, niektórzy badacze uważają, że wobec upadku uczelni nie wspominano o nich 
po prostu w źródłach w należyty sposób. Podczas uroczystości kreacyjnej rektor Aka
demii wygłaszał przemówienie, którego wzór składano do akt. Kandydat składał przy
sięgę i jako insygnia swego urzędu otrzymywał pióro i kałamarz, a następnie wygłaszał 
podziękowanie.

Część notariuszy mianowanych w Akademii znajdowała zapewne zatrudnienie 
w kancelariach kościelnych, poza którymi szczególna wiedza potrzebna do sporządza
nia instrumentu notarialnego nie była potrzebna. Wiek XVI to okres rosnącego znacze
nia ksiąg sądowych szlacheckich, do których prowadzenia nie były wymagane szcze
gólne uprawnienia kwalifikacyjne. Na gruncie prawa szlacheckiego (ziemskiego) nota
riusze nie mogli prowadzić działalności poza wyjątkowo otrzymanymi uprawnieniami 
w zakresie sporządzania testamentów szlacheckich, przyznanymi im w 1543 r. w cza
sach Zygmunta l24. Uprawnienia te nie były duże wobec ograniczonego zakresu swo
body testowania w prawie ziemskim. Konstytucje (ustawy) sejmowe z lat 1505 i 1510 
zakazywały - w celu ograniczenia darowizn na rzecz Kościoła - dysponowania w te
stamentach dobrami nieruchomymi25. Ustawa z 1510 r. wyraźnie zabroniła dyspono
wać rzeczami nieruchomymi, dziedzicznymi i oddanymi w zastaw26. Zgodnie z ustawą 
z 1543 r. testamenty zeznane przed notariuszem nie posiadały szczególnego waloru 
prawnego i musiały zostać następnie zatwierdzone przez odpowiedni sąd. Sprawy 
sporne, dotyczące testamentów, należały wówczas do tzw. causae mixti fori i mogły 
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jyć rozpoznane przez sąd świecki lub duchowny27. Jednocześnie konstytucja sejmowi 
: 1543 r. uznawała za niedopuszczalne dla mieszczan testamenty należące do mixt 
bri, w tym także testamenty zeznane wobec notariusza28.

27 W. Uruszczak, Korektura Praw z 1532 r. Studium hislorycznoprawne, 1.1, Kraków 1990, s. 186.
28 R. Dembska, op.cit., s. 66.
29 VL 1, s. 530; J.W. Bandtkie, op.cit., s. 344; Z. Gloger, op.cit., s. 266; por. także zestawienia duchów 

tych pisarzy, A. Gąsiorowski, Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy, Poznań 1968, s. 68.
30 Por. m.in. M. Friedberg, Kancelaria miasta Kazimierza pod Krakowem 1335-1802, „Archeion’' 

1962, s. 158-159; idem, Kancelaria miasta Krakowa do połowy XVIII wieku, ibidem, 1955, s. 277 i n.
31 I. Wyrozumska, Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995, s. 121.
32 Por. na ten temat W. Witkowski, op.cit., s. 34, tamże literatura.
33 W. Witkowski, op.cit., s. 34.
34 Por. m.in. poglądy Jana Cervusa z Tucholi, W. Bojarski, Z. Naworski, Jan Jelonek Cervus z Tuchoi 

jego twórczość prawnicza, Toruń 1993, s. 28-29.
35 Cyt. wg wydania Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej 

Warszawa 1953, s. 40.
36 Tak o notariuszach miejskich w średniowiecznym Krakowie I. Wyrozumska, op.cit., s. 104.

Także prawo kościelne zabraniało osobom duchownym pełnienia obowiązków no 
ariusza (w szerokim tego słowa znaczeniu) w sprawach wyłącznie świeckich, czegc 
ednak nie przestrzegano i duchowni pełnili często obowiązki pisarzy w innych ni; 
cościelne sądach. Zabroniono im tego w 1538 r., zezwalając tylko starostom na zatrud 
lianie ich jako pisarzy29.

I. NOTARIUS CIVITATIS - PISARZ MIEJSKI

W prawie miejskim notarius civitatis (stadtschreiber, scriptor civitatis) - pisar; 
niejski był zwierzchnikiem kancelarii miejskiej, obok zaś spisywania uchwał wład; 
niejskich sporządzał także protokoły i rejestrował czynności z zakresu prawa cywilne 
»o, co zbliżało nieco zakres jego działania do notariusza publicznego w systemie praw; 
canonicznego. Nie rnusiał jednak być notariuszem w rozumieniu prawa kanonicznego 
i wypadki łączenia kościelnego notariatu publicznego z notariatem miejskim należab 
lo rzadkości30. W Krakowie, jeszcze w poprzednim stuleciu, notariuszem miejskim by 
lotariusz mianowania cesarskiego Jan Stolle z Głogowa31. W Lublinie w XVI1-XVII w 
niały miejsce tylko dwa wypadki takiego łączenia funkcji32. Do wykonywania te 
ünkcji nie były potrzebne szczególne kwalifikacje formalne, najpoważniejszym kryte 
ium było zaufanie rady miasta. Pisarz rnusiał jednak posiadać praktyczną znajomośi 
prawa, zarówno miejskiego, jak i ziemskiego, a wielu spośród nich posiadało magiste 
TaTLakaleuraty akademickie33. Urząd pisarza miejskiego - notariusza traktowano jaki 
publicznym a do właściwego wykonywania przez niego powierzonych mu czynność 
przykładano dużą wagę34 35. Jak pisał B. Groicki, pisarz ¡est persona jawna, godna, przy 
>ięgą w mieście obowiązana, ku spisywaniu spraw sądowych jasnymi, własnymi i wy 
■ozumowanymi słowy25. Pisarz kierował kancelarią, w której obok jego zastępcy, wice 
lotariusza, zatrudniony był także personel, z reguły kilkuosobowy. Rola spełniani 
przez notariuszy miejskich bywała w praktyce na tyle istotna, że można ich uważać zi 
:złonków zarządu miasta36.
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Za wystawienie wadliwego dokumentu pisarzowi miejskiemu groziła kara obcięcia 
ręki37. Surowo karano także fałszerstwo dokumentu38. Wśród notariuszy miejskich od 
XVI w. dominowały osoby świeckie, pobierające za swą pracę wynagrodzenie od mia
sta oraz stron, w wysokości zróżnicowanej w zależności od miasta39. W wieku XVI 
pierwszy pisarz w Krakowie pobierał stałe wynagrodzenie w wysokości 30 grzywien 
rocznie, a dodatkowo prawie 12 grzywien na szaty stosowne do pory roku, wynagro
dzenie drugiego pisarza było odpowiednio niższe40.

37 B. Groicki, op.cit., s. 40.
38 M.in. w Krakowie na karę stosu skazani zostali Wojko Śliwotrząs i jego matka, kary jednak nie wy

konano, zamieniając ją na łagodniejszą, I. Wyrozumska, op.cit., s. 102.
39 Por. m.in. dane na temat wynagrodzenia notariuszy miejskich w Krakowie w poprzednim stuleciu, 

I. Wyrozumska, op.cit., s. 37, 109; S. Muczkowski, Austryacka ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 
roku historycznie i porównawczo objaśniona, Kraków 1887, s. 91-92.

40 S. Muczkowski, op.cit., s. 92.
41 Z. Kaczmarczyk. B. Leśnodorski, op.cit., s. 25,271.
42 Por. m.in. katalog wystawy Bartłomiej Groicki. Prawnik polskiego Odrodzenia, Kraków 2005, tamże 

szczegółowe opracowanie biograficzne G. Kowalski, Bartłomiej Groicki - prawnik polskiego Odrodzenia, 
s. 11 i n.

43 Por. literaturę przedmiotu, J. Szymański, op.cit., s. 500-501; M. Bielińska, Kancelarie miejskie [w:] 
K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, op.cit., s. 329.

44 J. Szymański, op.cit., s. 466.
45 Tak w ślad za W. Maislem M. Bielińska, op.cit., i polemicznie wobec niej A. Kamiński, O kancelarii 

staropolskiej [w:] Nauki pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeżdzie Historyków Polskich w Toruniu, 
red. A. Tomczak, Warszawa-Łódź 1976, s. 63.

Notariuszem - pisarzem miejskim w Krakowie był m.in. jeden z wybitniejszych 
prawników polskich XVI w., znawca prawa magdeburskiego, Jan Cerasinus (właściwie 
Jan Kyrstein). Wymienić należy także Baltazara Behema, pełniącego od 1500 r. funk
cję pisarza miejskiego, domniemanego autora programu ikonograficznego kodeksu 
zwanego Kodeksem Baltazara Behema, ofiarowanego przez niego krakowskiej radzie 
miejskiej w 1505 r. Wśród krakowskich pisarzy miejskich znalazł się także Mikołaj 
Jaskier, którego księgi stanowiące łaciński przekład prawa magdeburskiego w 1535 r. 
mocą reskryptu królewskiego nakazano stosować sądom miejskim i wiejskim sądzą
cym według tego prawa41. Pisarzem Sądu Wyższego Prawa Niemieckiego na Zamku 
Krakowskim był w II połowie XVI w. Bartłomiej Groicki, jeden z najwybitniejszych 
prawników stulecia, autor wielu, stosowanych szeroko jako podstawa wyrokowania 
w sądownictwie miejskim i wiejskim, prac z zakresu prawa miejskiego, m.in. Artykuły 
prawa majdeburskiego (1558), stanowiące pierwszą książkę prawniczą w języku pol
skim, Postępek z praw cesarskich (1559), będący polskim tłumaczeniem, a zarazem 
przeróbką Constitutio Criminalis Carolina, Porządek sądów i praw miejskich prawa 
maydeburskiego (1562), Obrona wdów i sierot (1605)42.

Działalność kancelarii miejskich, a także ich spuścizna kancelaryjna przedstawione zo
stały w dotychczasowej nauce szeroko43. Zachowały się także, prowadzone od czasów 
średniowiecza, liczne księgi miejskie. Najczęściej kancelaria miejska prowadziła trzy 
podstawowe księgi: wójtowskie (advocatalia), ławnicze (scabinalia), rady miejskiej (con- 
sularid). Niekiedy łączono, będące księgami sądowymi, księgi wójtowskie i ławnicze, 
a w mniejszych miastach powadzono często jedną księgę dla wszystkich spraw44. Nie 
można jednak, w świetle dotychczasowych badań, przyjąć bez zastrzeżeń tezy, że doku
ment miejski miał walor prawny także poza systemem prawa miejskiego45.
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Wymieniając księgi sądowe, nie można pominąć ksiąg sądowych wiejskich, obej
mujących z reguły zapiski od XVI (wyjątkowo XV w.) do XVIII w. Pojawiły się 
w podobnym okresie co księgi sądów szlacheckich, a ich geneza związana jest, być 
może, z próbą naśladowania praktyki sądów prawa niemieckiego, bądź szerzej, pod 
wpływem praktyki kancelaryjnej sądów miejskich i szlacheckich, w których stosowano 
już wówczas księgę wpisów46. Zachowało się ich około 100, mamy też wzmianki o co 
najmniej 100 zaginionych księgach wiejskich. Niektóre zostały opublikowane drukiem, 
w tym po II wojnie światowej z inicjatywy A. Vetulaniego, a maszynopisy wielu ksiąg 
skolacjonowanych przez zespół z udziałem S. Grodziskiego, L. Łysiaka i S. Płazy 
znajdują się obecnie w posiadaniu Katedry Historii Prawa Polskiego UJ i być może 
doczekają się edycji drukiem. Prawdopodobnie przy ich powstawaniu mieli udział 
staropolscy pisarze-notariusze, księgi były bowiem niekiedy prowadzone przez wę
drownych kleryków, niewykluczone, że w tej grupie znajdowali się ludzie z aktem 
kreacji notarialnej, dla których zabrakło miejsca w kancelariach kościelnych.

46 Por. polemikę S. Grodziskiego i L. Łysiaka, S. Grodziski, Księgi sądowe wiejskie. Zasięg terytorialny 
i geneza, CPH, 1960, s. 85 i n.; L. Łysiak, W sprawie genezy ksiąg sądowych wiejskich, CPH, 1962, z. 2, 
s. 175 i n.; S. Grodziski, Jeszcze o księgach sądowych (Uwagipolemiczne na marginesie pracy L. Łysiaka), 
CPH, 1963, z. 1, s. 287 i n.

47 Por. m.in. S. Muczkowski, op.cit., s. 95; por. także Z. Naworski, U źródeł nowożytnego notariatu 
- staropolskie kancelarie (urzędy) sądowe [w:] Notariat na ziemiach polskich w X1X-XX wieku. Ustawo
dawstwo - edukacja -piśmiennictwo, Radom 2006.

48 Por. w niniejszej pracy rozdz. II, s. 35 i n.
49 K. Bukowska, Tomasz Drezner 1560-1616, polski romanista AT// wieku i jego znaczenie dla nauki 

prawa w Polsce, Warszawa 1960, s. 141.

4. NOTARIUS TERRESTRIS. NOTARIUS CASTRENSIS. REGENCI 
KANCELARII SĄDÓW SZLACHECKICH

W wieku XVI dalszego znaczenia nabierały księgi sądowe, prowadzone przez sądy 
szlacheckie. Ich znaczenie, konieczność dokonywania do nich tzw. wpisów wieczys
tych stanęły na przeszkodzie ewentualnemu rozwojowi świeckiego notariatu publicz
nego. Jednocześnie to w działalności kancelarii sądowej ziemskiej i grodzkiej upatruje 
się początków (odległych) notariatu w Polsce, dostrzegając w czynnościach sądowych 
pisarzy ziemskich i grodzkich, a nastanie regentów (rejentów) tych kancelarii czynno
ści charakterystycznych dla notariatu 7. Należy jednak zachować ostrożność przy tego 
rodzaju poszukiwaniach korzeni polskiego notariatu i pamiętać, że dla ważności czyn
ności prawnej nie było ważne, czy dokonano jej przed upoważnioną i wyposażoną 
w szczególne kompetencje osobą, np. notariuszem publicznym, decydujące było bo
wiem dokonanie wpisu do właściwej księgi48. Jak zauważył wybitny polski prawnik 
przełomu XVI/XVII stulecia T. Drezner, autor pracy Processus iudiciarius Regni Po
loniae, zobowiązania pisemne (literalne) miały w Polsce formę dokumentów prywat
nych, sporządzonych przez strony, a ważność i moc dowodową dawał im dopiero wpis 
do właściwej księgi49.
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Księgi ziemskie, prowadzone przez sądy ziemskie, właściwe dla szlachty osiadłej, 
odgrywały podstawową rolę przy ustalaniu i wszelkich zmianach praw do ziemi. 
W drodze zwyczaju wykształciła się zasada, że dla ważności kontraktów, m.in. kupna- 
sprzedaży nieruchomości, jej zamiany, darowizny, oprawy posagu, dożywocia, ko
nieczne było dokonanie wpisu do księgi sądowej50. Jednak w XVI w., wobec postępu
jącego kryzysu sądów ziemskich, zaznaczył się wyraźny wzrost znaczenia ksiąg 
grodzkich, prowadzonych przez sądy grodzkie, właściwe dla szlachty gołoty, a dla 
wszystkich także w sprawach tzw. czterech artykułów grodzkich (starościńskich). Już 
w XV i na początku XVI w. niektóre sądy grodzkie uzyskały dla swych ksiąg tzw. 
wieczność, tzn. prawo dokonywania wpisów z taką samą mocą jak w księgach ziem
skich, bez konieczności przenoszenia do właściwej księgi w odpowiednim terminie51. 
Wprawdzie wciąż rozwiązaniem modelowym było dokonywanie wpisów przed sądem 
ziemskim, co wynikało jasno z konstytucji sejmu piotrkowskiego z 1496 r., nakazują
cej przeniesienie wpisu do księgi ziemskiej w ciągu roku, pod rygorem utraty ważności 
transakcji52. Podobną zasadę powtórzyły zatwierdzone w 1505 r. przez Aleksandra 
Jagiellończyka uchwały małopolskie, dodatkowo nakładające karę trzech grzywien za 
nieprzestrzeganie zapisów, analogiczną regułę zawierała także konstytucja sejmu wal
nego krakowskiego z 1507 r.53

50 Z. Naworski, op.cit.
51 Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, op.cit., s. 151.
52 A. Gąsiorowski, Tak zwane prawo wieczności w dawnej Polsce, CPU, 1970, z. 2, s. 49.
53 Ibidem, s. 150.
54 Pewną winą za kryzys sądów ziemskich obciążano niekiedy sądy grodzkie, które chcialy mieć pano

wanie, władzę, powagę i zyski, anonimowy List do prześwietnej Deputacyi od sejmu do reformy rządu 
ustanowionej, cyt. za J. Michalski, Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII w., Wro
claw-Warszawa 1958, s. 159.

55 W. Uruszczak, op.cit., s. 88-89; A. Gąsiorowski, op.cit., s. 52.

Mimo konsekwentnej linii ustawodawstwa zamiar utrzymania wyłączności sądów 
ziemskich w zakresie przyjmowania wpisów wieczystych nie powiódł się. Przyczyn 
szukać należy w ich kryzysie: już w początkach XVI w. zbierały się rzadko, kilka razy 
na rok, a niekiedy jeszcze rzadziej, zdarzało się, że urząd sędziego ziemskiego przez 
wiele lat wakował54. Wprawdzie przed właściwym terminem sądowym (albo w jego 
czasie, jeśli nie doszło do zebrania się sądu) odbywało się tzw. leżenie ksiąg (positio 
actorum), a tego rodzaju sesje sądowe, nazywane termini incerti, przeznaczone były 
głównie na przyjmowanie wpisów do ksiąg i wydawanie odpisów, jednak nie ratowało 
to sytuacji55.

W tym samym czasie sąd grodzki funkcjonował sprawnie. W jego organizacji we
wnętrznej wytworzyły się dwie odmienne formy. Właściwy sąd, sprawujący wymiar 
sprawiedliwości w sprawach należących do niego, nazywany był iudicium i sądził na 
rokach (terminach) grodzkich, z reguły co sześć tygodni. Niezależnie od niego działał 
urząd, officium, który m.in. dla dokonywania wpisów do ksiąg grodzkich otwarty był 
codziennie. Z czasem rozróżnienie na iudicium i officium zatarło się, jednak dostępność 
urzędu, jego stała działalność była dla stron bardzo atrakcyjna i powodowała wzrost 
znaczenia ksiąg grodzkich. W rezultacie prawo wieczności zaczęły uzyskiwać niektóre 
grody wielkopolskie. Na sejmie piotrkowskim w 1510 r., na prośbę posłów wielkopol
skich, przyznano prawo wieczności wpisom zeznanym przed starostą generalnym 
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wielkopolskim56. W roku 1519 analogiczne uprawnienia uzyskały Sieradz i Łęczyca, 
w 1540 Gostynin, około 1542 r. grody województwa inowrocławskiego, nieco później 
inne, z reguły małopolskie, mazowieckie i ruskie, np. od 1588 r. grody Mazowsza, 
w tym Warszawa, w 1589 Kraków, w 1616 r. grody Podola57. Do połowy XVII w. 
prawo wieczności uzyskała większość sądów grodzkich w Koronie. Próbę powrotu do 
modelu małopolskiego i podniesienia znaczenia ksiąg ziemskich podjęli autorzy Ko- 
rektury Praw z 1532 r., nawiązując do treści konstytucji z 1496 i 1507 r.58 59 Wobec nie
powodzenia próby kodyfikacji i odrzucenia przez sejm Korektury plany te nie zostały 
zrealizowane.

56 W. Uruszczak, Sejm walny koronny w Piotrkowie w 1510 r. [w:] Studia historyczno-prawne. Prace 
dedykowane profesorowi Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciole
cie pracy naukowej, red. J. Dorobisz, W. Kaczorowski, Opole 2004, s. 331.

57 Szczegółowe ustalenia na ten temat A. Gąsiorowski, op.cit., s. 54.
5" W. Uruszczak, Próba kodyfikacji prawa polskiego w / połowie XVI w. Korektura Praw z 1532 r., 

Warszawa 1979, s. 218 i n.; idem, Korektura Praw z 1532 r., s. 89.
59 Tak m.in. uchwały sejmikowe z lat 1653 i 1714, P. Dąbkowski, Księgi sądowe polskie, Jak je chowa

no i wskutek czego niszczały, nadbitka z „Przewodnik naukowy i literacki”, Lwów 1917, s. 1.
60 VL II, f. 1219-1220; S. Ehrenkreutz, Ustawa o ważności zapisów a praktyka sądowa litewska [w:] 

Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. I, Lwów 1925, s. 243 i n.; por. także W. Dutkiewicz, Pra
wo hipoteczne w Królestwie Polskim, Warszawa 1850, s. 2 i n.; O. Balzer, Hypoteka w downem ustawodaw
stwie polskiem, GSW, 1888, nr 29, s. 477 i n.

61 S. Plaża, op.cit., s. 289-290.
62 O. Balzer, op.cit., s. 477.
63 O pierwszym znanym z imienia, Wilczku z Wrocimowic, była mowa w poprzednim rozdziale, por. 

także J. Kurtyka, Problem identyczności urzędów ziemskich krakowskich i nadwornych w wiekach XIV-XVI 
[w:J Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej i państw ościennych, red. A. Gąsiorowski, 
R. Skowron, Kraków 1996, s. 29; idem, Krąg rodowy i rodzinny Jana Pakoslawica ze Stróżysk i Rzeszowa 
(Ze studiów nad rodem Pólkoziców w XIII i XIV w.), „Przemyskie Zapiski Historyczne”, 6-7, 1988-1989, 
Przemyśl 1990, s. 25-26.

Dla dalszego wzrostu znaczenia ksiąg sądowych, prowadzonych przez sądy szla
checkie i nazywanych nie bez przyczyny przez szlachtę sacrosanctum depisitum oraz 
anima wszystkich fortun naszych™, nie bez znaczenia było także ustawodawstwo 
z zakresu prawa hipotecznego. Ustawa o ważności zapisów z 1588 r., której wydanie 
uzasadniano słowami, deklarując in Universum ważność zapisów, aby się ludzie nie 
zawodzili, pożyczając pieniędzy super bona onerata, opierała się na wcześniejszym 
ustawodawstwie i praktyce sądowej60. Wraz z rozwojem kredytu długoterminowego 
hipoteka stosowana była w coraz szerszym zakresie, staropolskie rozwiązania zaś nale
żały do czołowych w Europie. Ustawa o ważności zapisów z 1588 r. przewidywała 
zasadę pierwszeństwa, jawności formalnej i materialnej wpisów, szczegółowości, 
a zatem nowoczesne zasady, na których europejskie ustawodawstwo oprze prawo hi
poteczne dopiero w XVIII w.61 Dla ważności hipoteki konieczne było wpisanie jej do 
księgi sądowej, właściwej terytorialnie ze względu na miejsce położenia dóbr obciąża
nych zapisem hipotecznym. Wpisy dokonane do ksiąg innego powiatu należało obla- 
tować do właściwych, a konstytucja sejmowa z 1768 r. nakazała uczynić to pod rygo
rem nieważnoścLwdterminie 1 roku i 6 tygodni62.

W sądzie ziemskim^najpierw w Małopolsce od lat trzydziestych XIV w., wykształ
cił się osobny urżąi pisarząziemskiego63. Pisarze, wywodzący się z reguły ze szlachty, 
mianowani byli przez króla dożywotnio: Często mieszkali w mieście - siedzibie sądu, 
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najprawdopodobniej nie byli absolwentami uniwersytetów64. Początkowo występowali 
w tym gronie także duchowni, jednak po zakazie wprowadzonym w 1538 r. (por. wy
żej) odsunięto ich od funkcji pisarskich65. Pisarze nazywani w źródłach notarius terre
stres, notarius, vicenotarius, subscriba terrestris, obejmując swój urząd, składali przy
sięgę. W rocie przysięgi pisarza ziemskiego z 1588 r. wspomniana jest także rota przy
sięgi dla notariusza66. Prawo ziemskie nie stawiało kandydatom na urząd wymagań 
Formalnych w zakresie wykształcenia i choć z istoty funkcj[ wynikała konieczność 
znajomości prawa oraz, co oczywiste, czytania i pisania, to J.W. Bandtkie odnalazł 
wźródłach odosobniony wypadek powierzenia w cżasaćh Stefana Batorego urzędu 
nisarza ziemskiego osobie niepiśmiennej, co potwierdził specjalny przywilej urzędo
wy67 68 69. Pisarze organizowali kancelarie ziemskie, w miarę upływu lat i wzrostu znacze
nia ksiąg sądowych coraz bardziej rozbudowywane6. Kompetencje pisarzy jako 
członków sądu ziemskiego były znaczne: nie tylkœprowadzili księgi ziemskie, lecz 
:akże--przewodniczyli sądowi ziemskiemu podczas tzw. leżenia ksiąg, przyjmowali 
wpisy i wydawali odpisy, mogłi^ównież orzekać w sprawach o zbiegostwo chłopów 
¡wykup dóbr ziemskichrGranrce między funkcjami sędziego a pisarza były zatem 
niekiedy płynne59. Jakub Przyłuski, pisarz grodzki przemyski, w wierszu z 1544 r. 
pisał, że pisarz powinien być świadkiem czynności prawnych i stróżem aktów, niepo- 
zwalającym czynnościom prawnym ginąć wraz ze śmiercią ludzi70.

64 K. Maleczyński, J. Bielecka, A. Gąsiorowski, op.cit., s. 295; por. także A. Gąsiorowski, Urzędnicy 
zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań 1970.

65 K. Maleczyński, J. Bielecka, A. Gąsiorowski, op.cit., s. 293.
66 Por. VL II, f. 254, s. 369; K. Maleczyński, Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352-1783, 

Lwów 1938, s. 18-19.
67 J.W. Bandtkie, op.cit., s. 343.
68 Ibidem.
69 P. Dąbkowski, Urzędnicy kancelaryjni sądów ziemskich i grodzkich w dawnej Polsce, Lwów 1918, 

s. 1-2; idem, Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie w dawnej Polsce, Lwów 1926, s. 4; W. Urusz- 
czak, op.cit., s. 88-89.

70 P. Dąbkowski, Urzędnicy kancelaryjni..., s. 2.
71 S. Kutrzeba, Historia źródeł..., s. 137.
72 J.W. Bandtkie, op.cit., s. 337; P. Dąbkowski, Księgi sądowe polskie. Jak je chowano i wskutek czego 

niszczały, odbitka z „Przewodnik naukowy i literacki”, Lwów 1917, s. 2.
73 S. Kutrzeba, op.cit., s. 143-144; Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, op.cit., s. 153.
74 J. Bielecka, Kancelaria grodzka wielkopolska w XVJ-XVJ11 w., „Studia Źródloznawcze”, t. 1, 1957, 

s. 131.

Księgi ziemskie prowadzone były przez długi czas według porządku chronologicz
nego, z czasem pojawiły się próby ograniczonego podziału rzeczowego, zarzuconego 
w okresie kryzysu sądownictwa ziemskiego od XVI w.71 Akta ziemskie, dla ich bez
pieczeństwa, przechowywane miały być w skrzyniach pod trzema kluczami', sędziego, 
podsędka i pisarza72.

Rozwój ksiąg grodzkich doprowadził u schyłku XVI w. do ich specjalizacji. Dzie
liły się one zwykle na działy inskrypcji (libri inscriptionum), relacji (libri relationum), 
wyroków sądu grodzkiego (libri decretorum iudicii) i wyroków urzędu grodzkiego 
(libri decretorum ojftcii), a w stuleciach XVII-XV1II doszło do dalszego podziału73.

W sądzie grodzkim funkcjonowała kancelaria. W Wielkopolsce kierował nią po
czątkowo zastępujący starostę burgrabia ziemski (burgrabia terrestris), na początku 
XVI w. surogator, w XVII w. regent74. W pozostałych ziemiach kancelarią kierował 
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pisarz grodzki (notarius cćZiirenizsj^gastępowaLgo regent, ą prace kancelaryjne wyko
nywali. susceptanci i ichjpómóćńicy, stanowiący niższy personel kancelarii75. Pisarzy 
mianował starosta spośród sziachty osiadłej76. Za wykonywane czynności pobiera! 
wynagrodzenie od stron77. W niektórych kancelariach urząd pisarza był dublowany78. 
Rola pisarza wzrosła_ gdy uzyskał prawo wyrokowania na tzw.frokach skargowych 
(termini querelarum), stając się w XVIII w. bardziej.urzę^  njJciejTi jj^dąwym niż kance
laryjnym79. Wraz ze zmianami statusu pisarza grodzlaego i rozbudową kancelarii są
dowych rosła rola regenta. Zmiany te pozostawały w związku m.in. ze specjalizacje 
ksiąg i wzrostem obowiązków osób je prowadzących, wynikającymi ze staropolskiegc 
prawa hipotecznego.

75 O. Balzer, Kancelarie i akta grodzkie w XVIII w., s. 300; Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, op.cit. 
s. 153, por. także S. Wojas, Kancelaria grodzka krakowska za starosty Jana Firleja 1572-1574, „Arche- 
ion”, 27, 1957.

76 Por. m.in. nominacja Franciszka Gosława Nadarzyczki z 1566 r., określonego jako vir genere patri 
cio natus, cyt. za J. Bielecka, op.cit., s. 132.

77 W Poznaniu w 1565 r. pisarz actorum od zapisków bierze i od extraktów, od wręczności, wzdanic 
i od wyderkafów też pisarz bierze gr. 12, a na ten koszt podpiski chowa, pergamin daje a inszego salariun 
nie ma, J. Łukaszewicz, Opis historyczno-statystyczny miasta Poznania, t. 11, Poznań 1838, s. 56, cyt. z< 
J. Bielecka, op.cit., s. 132.

78 W. Urban, Podwójne obsadzanie urzędów w staropolskim województwie lubelskim, „Przegląd Histo 
ryczny”, t. 77, 1986, z. 1, s. 62.

79 O. Balzer, op.cit., s. 300.
80 Por. m.in. B. Waldo, Wiceregent grodzki w starostwach sądowych województwa krakowskiegc 

XV-XVHw.,CVW, 1988, z. 2.
81J. Bielecka, op.cit., s. 127.
82 P. Dąbkowski, Urzędnicy kancelaryjni..., s. 4.
83 P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe trembowelskie za czasów polskich, Lwów 1920, s. 4.
84 P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie..., s. 13; por. także R. Jop, Srodowiskc 

urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w 11 pol. XVII w., Lublin 2003, s. 95.
85 Por. m.in. konstytucja sejmowa z 1613 r., VL 111, s. 178, z. 1768 r., VL VII, s. 693.
86 Niekiedy jednak przeznaczali lokal na inne cele, np. w Przemyślu w 1699r. regent umieścił w nin

swój skład zboża, P. Dąbkowski, op.cit., s. 49; idem, Urzędnicy kancelaryjni..., s. 4.

Regent kierował kancelarią sądową i zatrudnionym w niej personelem. W razie nie
obecności zastępował go wiceregent80. Organizację i sposób funkcjonowania kancelarii 
określały bliżej i modyfikowały zarządzenia starostów, pisarzy i regentów, informacje 
na ten temat odnaleźć można także w laudach sejmikowych81 82. Sejmiki szlacheckie 
domagały się, by urząd regenta powierzać tylko szlachcie osiadłej (nobiles possessio- 
nati et iurati), jednak w wypadku regentów grodzkich nie zawsze tego przestrzegano, 
jak np. w sprawie regenta sanockiego Kornasiewicza, który za zasługi położone pod
czas pracy w kancelarii przedstawiony został przez sejmik do nobilitacji87. Wyjątkowo, 
z braku odpowiednich osób świeckich, zdarzało się powierzanie prowadzenia ksiąg 
duchownym, jak np. w Trembowli, gdzie w latach 1673-1685 prowadził je miejscowy 
proboszcz83. Regenta grodzkiego mianował (i odwoływał/starosuTgrodzkij choć znane 
są wypadki nominacji przez pisarza grodzkiego, m.in. regenta bełzkiego Teofila Buka- 
ra mianował pisarz Samuel Kurdwanowski84. Obejmując urząd, regent składał przysię
gę, w jej rocie z upływem lat coraz dokładniej opisywano obowiązki85. Niektóre 
uchwały sejmikowe nakazywały regentom mieszkać w kancelarii, by zapewnić prze
chowywanym w niej aktom większe bezpieczeństwo86.
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Regent obowiązany był przyjmować wszelkie zeznania, wpisy, protestacje, manife
stacje, obdukcje i akty prawne,“które miał spisywać wiernie. Niekiedy, jak np. w Pat
iach KrólewskicK^wszystkre wpisy mógł także przyjmować podstarości (podwojewo- 
izi)87. Przy sporządzaniu wpisów i wydawaniu ekstraktów regent miał się kierować 
iobrem swego powiatu i względami sprawiedliwości88. Nie zawsze w praktyce reali
zowano te zasady, zawartość archiwum i stan ksiąg były złe, a kolejni regenci, często 
zapewne z ostrożności, w chwili obejmowania urzędu zgłaszali protestacje w sprawie 
zniszczenia przejętych ksiąg89. Zdarzały się wypadki oskarżania regentów o nadużycia 
zaniedbania, jak m.in. w 1644 r. regenta trembowelskiego Olbrachta Sierakowskiego, 

ednak wyrok okazał się w tym wypadku nieskuteczny9 . Bywało iednak i tak, że re
genci na własny koszt remontowali kancelarie i naprawiali księgi91. Prawo przewidy
wało surowe kary dla urzędników kancelaryjnych, dopuszczających się fałszowania 
wpisów. Ustawa sejmowa z 1726 r. odsuwała ich od wypełniania funkcji do czasu 
czyszczenia się z zarzutów, a w razie ich potwierdzenia groziła kara śmierci92. Kon
stytucja sejmowa z 1768 r. przewidywała w takim wypadku karę tysiąca grzywien 
sześciu tygodni wieży, nie tylko wobec winnego, ale i jego zwierzchników93. Ta sama 

tstawa przewidywała surowe kary za zaniedbania i naruszenia zasad sporządzania 
poszczególnych wpisów94.

” Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454-1772). Organizacja 
funkcjonowanie, Toruń 2004, s. 127.

” P. Dąbkowski, op.cit., s. 4-5.
” J. Bielecka, op.cit., s. 125; P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe trembowelskie..., s. 6, 10.
90 P. Dąbkowski, op.cit., s. 3; por. także manifestacje przeciwko regentom wielkopolskim, J. Bielecka, 

>p.cit.,s. 128-129.
91J. Bielecka, op.cit., s. 126; P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie..., s. 51 i n.
92 VL VI, s. 433; O. Balzer, op.cit., s. 315.
93 VL VI, s. 478; O. Balzer, op.cit., s. 315.
99 O. Balzer, op.cit., s. 318.
95 Ibidem, s. 301-303.
96 W wieku XVII w kancelarii grodzkiej lubelskiej 101 osób, w kancelarii chełmskiej 52 osoby, w kan

celarii krasnostawskiej 39 osób, R. Jop, op.cit., s. 107-109.
97 P. Dąbkowski, op.cit., s. 50; tamże opisy stanu kancelarii przemyskiej, żydaczowskiej, trembowel- 

;kicj i in.
98 Ibidem, s. 47.

W kancelariach zatrudniano także niższy personel: inducentów zajmujących się 
przepisywaniem akt z protokołów do indukty; ekstradentów wydających ekstrakty 
wypisy) z ksiąg; lektantów porównujących zgodność treści aktów; klawierów nadzo- 
ujących strony przeglądające akta. Wskazany podział kompetencji nie był jednak 
pstry, gdyż każdy z urzędników zobowiązany był do wykonywania wszystkich poleceń 
przełożonych95. Liczebność personelu była różna, niekiedy zatrudniano nawet kilka- 
iziesiąt osób96 97. W czasach stanisławowskich ich liczba zaczęła maleć.

Stan wielu kancelarii i połączonych z nimi archiwów budził zastrzeżenia współ
czesnych. Między innymi tak kancelarię lwowską opisywał w 1673 r. jeden z jej pra
cowników: Kancelaria stara, co tak długo ciekła, od żalu się nieboga, już dobrze nie 
rściekła, chciała się sama zabić, regent Ją zratował, bo w niej pieniądze birał, kiedy 
•usceptował91. Wiele uchwał sejmikowych zwraca uwagę na zwiększenie bezpieczeń- 
¡twa przechowywanych akt, a ustawa z 1764 r. wyraźnie nakazywała, by archiwa mie- 
iciły się w budynkach murowanych98.
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Akta sądowe były dostępne dla każdego, co wyrażała zasada acta publica nemini 
denegando sunt". Kwerendę w nich ułatwiał fakt, że kancelarie grodzkie miały być 
atwarte przez cały rok, z wyjątkiem niedziel i świąt99 100 101.

99 Ibidem, s. Tl.
100 O. Balzer, op.cit., s. 309-310.
101 O treści konstytucji z 1543 r. nie pamiętano, skoro w 1783 r. Rada Nieustająca musiała odpowie

dzieć na pytanie, czy można używać w dekretach języka polskiego, O. Balzer, op.cit., s. 311.
102 J. Bielecka, op.cit., s. 132.
103 Regent grodzki trembowelski skarżył się w 1685 r. na brak środków do życia, P. Dąbkowski, Pale- 

stra i księgi sądowe trembowelskie..., s. 5.
104 Por. m.in. O. Balzer, op.cit., s. 331 i n.
105 P. Dąbkowski, Urzędnicy kancelaryjni..., s. 33.
106 Z. Naworski, Uźródet nowożytnego notariatu..., s. 11.
107 Odmiennie, o analogii w tym wypadku Z. Naworski, op.cit.
IO* P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie, s. 54-55.
109 Np. w 1651 r. akia przemyskie i przeworskie oddano do klasztoru Bernardynów w Przeworsku za 

opłatą w wysokości 60 złotych polskich, P. Dąbkowski, op.cit., s. 55.
110 Cyt. za P. Dąbkowski, op.cit., s. 81.

Językiem kancelaryjnym przez długi czas była wyłącznie łacina. Język ruski domi
nował początkowo na Litwie, a zgodnie z gwarancjami uzyskanymi w 1569 r. przez 
województwa wołyńskie, bracławskie i kijowskie także na ich terenach. W ziemiach 
i województwach Korony od 1543 r. dopuszczono obok łaciny także język polski, jed
nak przewaga łaciny utrzymała się do końca Rzeczypospolitej 01.

Regenci pobierali za swe czynności wynagrodzenie, oni też dokonywali podziału 
dochodu z opłat między pracowników kancelarii. Ich wysokość ustalały sejmy, sejmi
ki, niekiedy starosta lub pisarz102. Dochody te, zróżnicowane partykularnie w poszcze
gólnych województwach, zależały w praktyce m.in. od lokalizacji kancelarii103 104. 
W wieku XVIII wysokość opłat kancelaryjnych regulowały ustawy z 1726 r. (dla Li
twy) oraz 1768 r. (dla Korony)1<M. Na niektórych terenach Rzeczypospolitej regenci 
sprawowali swe funkcje krótko, m.in. w Trembowli tylko trzech pracowało dziesięć lat 
i dłużej105. W wieku XVIII w niektórych urzędach pojawiła się praktyka wydzierża
wiania na czas określony przez regenta suscepty, dzierżawca przejmował wówczas 
obowiązki regenta, uiszczając mu w zamian czynsz106. Wynikające z tego usamodziel
nienie susceptanta, który mógł nawet przenieść kancelarię wraz z całym podlegającym 
mu personelem do prywatnych pomieszczeń, nie może być jednak uznane za zbliżające 
go do statusu notariusza107. Warto także zaznaczyć, że trwała zmiana miejsca przecho
wywania ksiąg mogła nastąpić tylko za zgodą sejmiku lub sejmu108. Decyzja o czaso
wym przeniesieniu, np. z powodu grożącego niebezpieczeństwa od nieprzyjaciela, 
należała do zwierzchnika kancelarii. Księgi przenoszono wówczas do wynajętego 
miejsca lub oddawano na przechowanie klasztorowi109.

Konstytucja sejmowa z 1764 6. nakazała uporządkowanie akt sądowych ziemskich 
i grodzkich. ZgodnieTjej treścią akta miały być spisywane porządnie cum specifica- 
tione dat, od kogo i na co służą, a ułatwieniu poszukiwań w księgach służyć miały 
sumariusze110. Postanowień tych jednak nie wykonano, a braki w zakresie indeksów 
uzupełnione zostały dopiero przez władze austriackie. Na terenach tych doszło także 



52

do zastąpienia dotychczasowych regentów i susceptantów nowymi urzędami sekretarza 
i protokolisty urzędu grodzkiego111.

111 P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe sanockie w dawnej Polsce, „Pamiętnik Historyczno-Praw- 
ny”, 1.1, 1925, z. 6, s. 16.

112 A. Zamoyski, Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez... ułożony. Warszawa 
1778, s. 39 i n.

113 § 14 i n. Kodeksu A. Zamoyskiego; por. także P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe w dawnej 
Polsce, s. 43; J.W. Bandtkie, op.cit., s. 455-456.

114 K. Skupieński, Notariat w Polsce do końca XVII! w. ; D. Malec, K. Skupieński, Notariat polski. Hi
storia i współczesność, Warszawa 2006, s. 81.

W projekcie Zbioru Praw Sądowych, przygotowanym w 1778 r.,przez komisję pod 
przewodnictwem Ąf Zamoyskiego, poświęcono wiele uwagi regentom. Urząd zastrze
żony miał być dla szlachty powyżej 26. rokuż^aj^rTormnacja pochodzić miała od 
właściwego sądu (ziemskiego iub grodzkiego)112 113 114.Nowością zaproponowaną w Zbiorze 
Praw był egzamin publiczny przed sądem, stwierdzający kwalifikacje kandydata na 
urząd oraz wymóg złożenia pisemnego poświadczenia o nienagannych obyczajach i że 
nie jest oskarżony o żadną zbrodnię. Jednocześnie twórcy projektu proponowali wpro- 
wadzenie gwarancji nieusuwalności ze stanowiska, z wyjątkiem skazania prawomoc
nym wyrokiem lub przeniesienia na wyższy urząd. Szczególną uwagę zwrócono także 
na sposób prowadzenia ksiąg, protokołów, wydawania ekstraktów. Warto zwrócić 
uwagę na nowe obowiązki regenta, wymieniane w projekcie, wymagające odpowied
niego przegotowania prawniczego. Regent kierować miał edukacją teoretyczną i prak
tyczną podległego mu personelu kancelarii. Regent (lub w jego zastępstwie“wrcere- 
gent) mieli wykładać codziennie przez godzinę_prawo natury (na podstawie dzieła 
Samuela Puffendorfa De officio hominis et civis) z uwzględnieniem prawa prywatnego 
koronnego, litewskiego i rzymskiego (ilustrowanego przykładami z Kodeksu Justynia
na); prawo narodów (na podstawie Hugona Grocjusza De iure belli et paciś){Vi. Trze
cim przedmiotem miało być prawo polityczne polskie, wykładane raz w tygodniu na 
podstawie dzieła Gotfryda Lengnicha Ius publicum Regni Poloniae. Co miesiąc regent 
przeprowadzać miał egząmin, zaniedbania zaś w zakresie obowiązków dydaktycznych 
mogły prowadzić do utraty urzędu (§ 21 Kodeksu A. Zamoyskiego).

Sądy ziemskie, a następnie grodzkie, spełniały częściowo wobec reguł prawa szla
checkiego rolę podobną do notariatu. W związku z tym upatruje się niekiedy w kance
larii ziemskiej i grodzkiej zalążków notariatu, a w osobach pisarzy i regentów prototy
pu notariusza. Pogląd ten jest do pewnego stopnia poprawny, z tym wszakże zastrzeże
niem, że dla mocy prawnej czynności wniesionej do ksiąg sądowych nie było istotne, 
kto dokonał wpisu, lecz że został on dokonany do właściwej księgi, a dopatrując się 
w działalności dawnych kancelarii sądowych początków funkcji zbliżonych do nota
rialnych, należy zachować ostrożność. Niewątpliwie jednak księgi wpisów powstałe 
w staropolskich kancelariach stanowią bezcenne, wciąż jeszcze w niewielkim stopniu 
wykorzystane, źródło historyczne dla badaczy dziejów polskiego notariatu11"1.

Ewolucja systemu prawa polskiego przerwana została w rezultacie kolejnych roz
biorów w latach 1772, 1793 i 1795. Uniemożliwiło to ostatecznie dalsze zmiany 
i ewentualne wykształcenie się w kancelariach sądowych właściwej funkcji notarialnej, 
spełnianej przez specjalnie powołanych do tego funkcjonariuszy zaufania publicznego. 
Pojawienie się notariatu publicznego na ziemiach polskich stało się w rezultacie moż
liwe dopiero w początkach XIX w., w czasach Księstwa Warszawskiego.
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NOTARIAT W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM 
I KRÓLESTWIE POLSKIM

1. NOTARIAT W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM

Właściwa funkcja notarialna, wraz z wprowadzeniem świeckiego notariatu publicz
nego, pojawiła się na ziemiach polskich dopiero w początkach XIX w., w czasach 
Księstwa Warszawskiego. Wówczas, w roku 1808, wprowadzona została na tych tere
nach francuska organizacja notariatu, zawarta w ustawie notarialnej z 25 ventôse 
(16 marca) 1803 r., obowiązująca na terenach Księstwa, a od 1815 r. Królestwa Pol
skiego, do chwili wprowadzenia w 1876 r. nieco zmodyfikowanej dla tych ziem rosyj
skiej ustawy notarialnej z 1866 r. Ta ostatnia, stosowana już wcześniej w wersji pod
stawowej na pozostałych terenach dawnego zaboru rosyjskiego (ziemie zabużańskie), 
obowiązywała w dzielnicach centralnych i wschodnich do chwili wejścia w życie 
ogólnopolskiego prawa o notariacie z 1933 r.

Punktem wyjścia zmian w systemie prawnym Księstwa Warszawskiego stały się 
przepisy konstytucji, oktrojowanej przez Napoleona Bonapartego, stanowiącej w art. 
69, że prawem cywilnym Księstwa Warszawskiego będzie Kodeks Napoleona1. Jak 
obrazowo stwierdził Karol Boromeusz Hoffman, przez jeden pociąg pióra konstytucja 
wprowadziła na ziemie polskie nowoczesne instytucje, na które od lat nie mogli się 
zdobyć Polacy2 3.

O okolicznościach wprowadzenia Kodeksu Napoleona por. m.in. S. Grodziski, Wpływy Code civil 
oraz innych kodyfikacji napoleońskich na ziemiach polskich (cz. 1), CPU, 2005, z. 2 (materiały sesji 200 lat 
kodyfikacji napoleońskich), s. 63 i n.; H. Grynwaser, Kodeks Napoleona w Polsce, „Themis Polska”, War
szawa 1915, s. 3.

2 K.B. Hoffman, O stanie sądownictwa administracyjnego w naszym kraju, „Themis Polska”, 1830, t. 7, 
s. 285, cyt. za W. Witkowski, Uwagi o modernizacji sądów i prawa na ziemiach polskich w czasie zaborów 
[w:] Państwo - Prawo - Myśl Prawnicza. Prace dedykowane profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidle- 
rowi w dziewięćdziesiątą rocznice urodzin, Lublin 2003, s. 301-302.

3 Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego (dalej: Dz. Pr.), 1.11, s. 84.

Dekretem z dnia 27 stycznia 1808 r. określono datę wejścia w życie Kodeksu Na
poleona na dzień 1 maja 1808 r? Wraz z Kodeksem Napoleona wprowadzono w Księ
stwie także inne francuskie kodyfikacje i ustawy doby napoleońskiej: kodeks postępo
wania cywilnego (Code de procédure z 1806 r.), kodeks handlowy (Code de commerce 
z 1807 r.), nowoczesną organizację sądownictwa powszechnego, adwokatury i nota
riatu. Fenomenem okazała się wyjątkowa trwałość dokonanych wówczas zmian syste
mu prawnego, znacznie wykraczających poza krótkie dzieje Księstwa Warszawskiego, 
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w rezultacie prawo francuskie zrosło się na wiele lat z systemem prawnym ziem cen
tralnych Polski4.

4 Por. m.in. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne XIX w., Warszawa 1973, s. 150 i n.; 
D. Malec, Wpływy Code civil oraz innych kodyfikacji napoleońskich na ziemiach polskich, CPII, 2005, z. 2 
(materiały sesji 200 lat kodyfikacji napoleońskich), s. 69 i n.

5 W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964, s. 254-255; 6 czerw
ca 1807 r. uregulowano w 97 paragrafach postępowanie w sprawach urządzeń aktowych, A. Heylmann, 
Historia organizacji sądownictwa w Królestwie Polskim, 1.1, Warszawa 1861, s. 155.

6 W. Sobociński, op.cit., s. 255.
7 W. Chomętowski, Pamiętnik Feliksa hrabiego Łubieńskiego Ministra Sprawiedliwości, wyd. 11, War

szawa 1890, s. 194.
’ O szczegółach organizowania sądownictwa w Księstwie przez ministra sprawiedliwości Lubieńskiego 

m.in. W. Sobociński Sądownictwo Księstwa Warszawskiego a problem kasacji. Pierwsze pomysły i zaczątki 
organizacji kasacyjnej, CPH, 1982, z. 2, s. 161 i n.; idem, Prokuratura Sądu Kasacyjnego w Księstwie 
Warszawskim, Toruń 1993, s. 22 i n. idem, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964, 
s. 241; A. Rosner, Stare i nowe w organizacji i działalności sądów pokoju w Księstwie Warszawskim, CPH, 
1994, z. 1-2, s. 70.

9 § 22 i 23, Przepisy tyczące się organizacji oraz attrybucji władz sądowych i osób do składu sądow
nictwa należących [w:] S. Zawadzki, Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim, t. III, Warszawa 
1863, s. 353; A. Heylmann, op.cit., s. 156.

Wprowadzenie w Księstwie Warszawskim publicznego notariatu poprzedzone zo
stało wydaniem w 1807 r., jeszcze w okresie Komisji Rządzącej, przepisów normują
cych postępowanie w działaniach dobrowolnego sądownictwa, obejmującego obok 
prowadzenia akt hipotecznych czynności dobrej woli, którym chciano nadać wiary
godność publiczną. Jednocześnie w powiatach powołano jako organy pomocnicze 
sądów ziemiańskich pisarzy aktowych, upoważnionych do samodzielnego działania 
w drobniejszych sprawach5. Wprowadzone przepisy nawiązywały wyraźnie do ustroju 
sądownictwa polskiego z 1791 r., a przepisy postępowania także do prawa pruskiego, 
stosowanego na tych terenach po zaborze i upadku Rzeczypospolitej6 7.

Po wejściu w życie w 1808 r. Kodeksu Napoleona instytucja notariatu stała się 
w Księstwie konieczna wobec przewidzianego w nim dla wielu czynności prawnych 
wymogu sporządzania ich w formie urzędowej. Początkowo jednak stosunek do nowej 
instytucji był nieufny, nawet wśród najbliższych współpracowników ministra sprawied
liwości Feliksa Łubieńskiego, który z pełnym zaangażowaniem walczył o jak najszyb
sze i najpełniejsze wprowadzenie w życie ustaw francuskich. Wspominał on, że jeden 
z jego doradców, Dmochowski, krytykując notariat, oprócz wielu naukowych uwag 
przedkładał niebezpieczeństwo z notaryuszów, tranzakcyj przed nimi robionych. 
Tłomaczyłem się, że co dotyczę najpotrzebniejszych dla wiadomości ogółu dzieł praw
nych, przetłomaczone są na język polski i do sądów rozesłane, obszerne instrukcje dla 
notaryuszów, wydane z ministerium, powinny oświecać strony przystępujące do tran- 
zakcyj („ć)1.

13 maja 1808 rd mocą instrukcji ministerialnej, wprowadzona została w Księstwie 
nowa organizacją sądownictwa8 9. 23 maja 1808 r. wydana została kolejna instrukcja, 
nakazująca, by postępowanie w interessach aktowych, czyli tak zwanych actis bonae 
voluntatis prowadzone było zupełnie podług przepisów Kodeksu Napoleona, a do 
przyjmowania takowych aktów są upoważnieni notaryusze, do dalszej woli Najjaśniej
szego Pana przez Ministra Sprawiedliwości wezwani, skoro przed nim lub w sądzie 
przysięgę wykonał*. Oznaczało to wprowadzenie na terenie Księstwa Warszawskiego 
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francuskiej ustawy notarialnej z 16 marca (25 ventôse) 1803 r.10 Wymienione przepisy, 
uzupełnione dekretem o taksie dla notariuszy z 14 marca 1809 r., stanowiły podstawę 
prawną działania notariatu w Księstwie11.

10 W literaturze niekiedy mylnie opisywano organizację notariatu, jako ustawę z 1808 r., jedynie wzo
rowaną na francuskiej, por. H. Drzewiecki, Zarys dziejów notariatu w Polsce, Warszawa 1927, s. 59;
J. Kazimierski, Akta notarialne i ich znaczenie dla badań historycznych XIX w., „Studia Żródloznawcze”, 
1959, choć na ten błąd zwróci! uwagę już W. Sobociński w Historii ustroju i prawa..., s. 255, to wciąż 
powielany jest przez kolejnych badaczy akt notarialnych, por. K. Jaroszek, Notariusze działający na terenie 
Królestwa Polskiego w latach 1808-1915 (wykaz kancelarii notarialnych przechowywanych w archiwach 
państwowych) [w:] Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, red. S. Piątkowski,
K. Skupicński, Radom 2004, s. 177.

11 Dekret dotyczący taksy dla notariuszów, Warszawa 14 marca 1809 r., Dz. Pr., 1.1, nr 9, s. 213-217.
12 Organizacya notaryuszow y szkol prawa z dodatku do kodesu cywilnego francuzkiego 1807, War

szawa 1808, drugie wydanie Warszawa 1810, dalej cyt.: Organizacya notaryatu.
13 Organizacya notaryatu, s. 1.
14 W. Sobociński, Historia ustroju i prawa..., s. 240-241; idem, Prokuratura Sądu Kasacyjnego..., 

s. 22-27; S. Zawadzki, Prawo cywilne Królestwa Polskiego, t. II, Warszawa 1861, s. 163.
15 Dz. Pr., t. II, nr 18, s. 220-221.
16 Mimo że tego samego dnia, 15 sierpnia, zmarła towarzysząca mu w podróży żona, nie odstąpi! od 

udziału w żadnej z zaplanowanych uroczystości, T. Mencel, Feliks Lubieński, minister sprawiedliwości 
Księstwa Warszawskiego (1758-1848), Warszawa 1952, s. 126-127; por. także obszerny opis uroczystości 
w Krakowie, W. Sobociński, Sprawy galicyjskie przed sądem kasacyjnym Księstwa Warszawskiego, Ze
szyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze, z. 141, 1992, s. 112 i n.

Pierwszy przekład francuskiej ustawy notarialnej na język polski opublikowany zo
stał drukiem w Drukarni Księży Pijarów w Warszawie w 1808 r.12 Warto przytoczyć 
zawartą we wstępie do ustawy charakterystykę notariatu: urząd Notaryuszów, czyli iest 
iedno Pisarzów aktowych, lub Pisarzów publicznych, ważnym iest w towarzystwie 
ludzkiem, iako nadaiący powagę prawa czynom dobrowolnego stron działania. Żeby 
był sprawowany przyzwoicie, wymaga, oprócz szacownych przymiotów serca, szcze- 
gólney zdatności. Znać powinni Notaryusze całe Prawo cywilne, i nadto bydż włożo- 
nemi we wszystkie formalności, podług iakich akta przyymować i utrzymywać maią, 
aby te prawdziwą cechę urzędowości mogły nosić na sobie (...)13.

Organizacja notariatu, podobnie jak francuski kodeks postępowania cywilnego 
i kodeks handlowy, wprowadzona została bez właściwej podstawy ustawowej w wymie
nionej instrukcji (a zatem akcie niskiej rangi), uznano je po prostu za obowiązujące. Od
powiedzialność za takie działanie spoczywała na ministrze sprawiedliwości Księstwa 
Warszawskiego Feliksie Łubieńskim, a sprzeciw m.in. Rady Stanu nie wpłynął na skutki 
jego działań, zatwierdzonych expost dekretem królewskim z 4 lipca 1808 r. i w zakresie 
kodeksu handlowego uchwałą sejmową z 24 marca 1809 r.14

Po zwycięskiej wojnie w 1809 r. tereny Księstwa zostały powiększone o nowe de
partamenty, tzw. galicyjskie, na których wkrótce wprowadzono wzorem pozostałych 
ziem francuskie prawo, w tym organizację notariatu. Stosownie do dekretu królew
skiego z dnia 9 czerwca 1810 r. wejście w życie nowego prawa miało nastąpić na nowo 
przyłączonych terenach w dniu imienin cesarza Napoleona, 15 sierpnia 1810 r.15 
W uroczystościach towarzyszących temu wydarzeniu w Krakowie wziął udział mini
ster sprawiedliwości F. Łubieński16. W jego przemówieniach nie zabrakło odniesień do 
notariuszy, nazwanych przez niego świadkami od rządu ustanowionemi, których akty 
moc egzekucyiną tak jak wyrok sądowy maią i którzy na wezwanie prokuratora królew
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skiego onegoż w części od Prokuratora powierzoneyi zastępuią1. Pochwała nowe 
instytucji wyrażona została także w wystąpieniu W. Litwińskiego, świeżo mianowane
go prokuratorem królewskim przy trybunale I instancji Departamentu Krakowskiego 
Stwierdził on, że zbawienna jego zdaniem instytucja zatknie na przyszłość niewyczer
panego źródło pieniactwa, ułatwi sędziemu rozpoznanie sprawy, skróci przewlekłość 
procesu i ustali spokojność obywateli, zaś instytut notaryatu nakazujący ażeby wszelkc 
czynność z naywiększą zeznano była otwartością przed urzędnikiem publicznym poc 
dozorem rządu pozostaiącym i nadaiąc tymże dokumentom moc i wiarę zupełną, a nic 
dopuszczaiąc przeciwko osnowie żadnego zarzutu, wyiąwszy fałszu i nieprzyznania 
znosi na zawsze ten szkodliwy obyczai, zagradza wszelkim wybiegom drogę i szczęśli
wą rokuie nam przyszłość'1.

System francuski notariatu, opierający się na oddzieleniu jurysdykcji spornej oc 
■inhrnwolnej. przyznawał nnt3riiK7nm szeroki zakres działania, natomiast aktom nota- 
rialnym^klauzulę wykonalności.yW uzasadnieniu ustawy z 1803 r. zwracano uwagę ni 
potrzebę stworzenia instytucji złożonej z bezstronnych urzędników, którzy by sporzą
dzali czynności dobrej woli, przedstawiając osobom przyjmującym w nich udział całe 
szerokość zobowiązań, jakie biorą na siebie, spisując je z jasnością, i nadając im cha 
rakter urzędowych oraz moc wyroku w ostatniej wydanego instancji .

Zgodnie z art. 1 ustawy notariusze, nazywani w Księstwie Warszawski mjjsarzam. 
aktowymi, byli urzędnikami publicznymi, ustanowionymi do przyjmowania aktów 
i kontraktów, którym strony- chciały lub musiały nadać cechę taką,Jak aktom pubTicz 
nym, a także do zapewnienia ich daty, przechowywania, wydawania z nich wyćFągów 
głównych T~wypisów. Akty notariuszy traktowane były przez Kodeks Napoleona jakc 
akty urzędowe, czyli takie, które zostały przyjęte przez urzędników publicznych, mają
cych prawo działania w miejscu, w którym akt był sporządzony, i z zachowaniem in 
nych określonych przez prawo wymogów (art. 1317 KN). Akty sporządzone prze: 
urzędników publicznych, jednak z naruszeniem przepisów o właściwości terytorialne 
działania oraz formy, traktowane były jak akty prywatne (art. 1318 KN). Akt urzędo 
wy, a zatem także prawidłowo sporządzony i odpowiadający warunkom prawa ak 
notarialny stanowiły wyłączny dowód umowy lub czynności między stronami lub icł 
następcami prawnymi (art. 1319 KN). Zawieszenie jego wykonania było możliwe tyl
ko w wypadku wniesienia do sądu oskarżenia o jego sfałszowanie (art. 1319 KN, art 
19 Organizacyi notaryatu).

Notariuszyjnianował król na wnioseLministra sprawiedliwości17 18 19 20. Urząd był powie 
rzany^Sożywotniohnie można było łączyć go z urzędem sędziego, prokuratora, pod 
prokuratofąJjTsafźą obroncyJkomornika, poborcy podatków (art. 2 i 7 Organizacyi) 
AkTmianowania był adresowany do trybunału cywilnego I instancji, właściwego tery 
torialnie ze względu na wyznaczoną siedzibę kancelarii. W terminie dwóch miesięcy 

17 Przemówienie F. Lubieńskiego, cyt. za J.J. Litauer, Fragmenty z dziejów polskiego sądownictwa po 
rozbiorowego, Warszawa 1915, s. 34.

18 Przemówienie W. Litwińskiego, „Gazeta Krakowska”, 1810, nr 73, s. 873.
19 Cyt. za A. Niemirowski, Przegląd ustaw notaryalnych obowiązuiących obecnie w Europie, Warsza 

wa 1880, s. 3.
20 Por. art. 45 organizacji sądownictwa cywilnego z dnia 11 maja 1808 r. [w:] S. Zawadzki, Prawo cy 

wilne obowiązujące w Królestwie Polskim, s. 340 i art. 1 pkt 7 dekretu z dnia 4 sierpnia 1810 r. [w: 
W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego, t. II, Warszawa 1964, s. 192- 
-193.
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od nominacji notariusz rnusiał przedłożyć w trybunale oryginał aktu mianowania 
i dowód złożenia kaucji, a następnie złożyć wobec trybunału przysięgę (art. 45 i n. 
Organizacyi). Wymagano także złożenia w odpowiednich kancelariach sądowych 
próbki pisma i wzoru podpisu oraz pieczęci. Pieczęć notariusza powinna zawierać jego 
imię i nazwisko, urząd i miejsce urzędowania oraz godło (herb) państwowy według 
jednolitego, używanego przez urzędy wzoru (art. 27 Organizacyi). Dopiero po spełnie
niu powyższych formalności pisarz aktowy mógł przystąpić do wykonywania obo
wiązków.

Przed objęciem urzędowania, jak wyżej wspomniano, notariusze zobowiązani byli 
do wniesienia kaucjh^łużącej do ewentualnego zabezpieczenia roszczeń wynikających 
z ich działalnosciT Kaucja była wyznaczana indywidualnie dla każdego notariusza 
i zależała od jego rangi oraz miejsca urzędowania (art. 34 Organizacyi). Często zabez
pieczano ją w formie obciążenia hipoteki nieruchomości. W razie jej wyczerpania 
w całości lub części pisarz aktowy był zawieszany w czynnościach do czasu jej uzu
pełnienia. Niespełnienie tego obowiązku w terminie sześciu miesięcy zagrożone było 
sankcją utraty urzędu (art. 33 Organizacyi). Przed zwrotem kaucji po zakończeniu 
urzędowania lub śmierci notariusza wzywano wszystkich zainteresowanych do zgła
szania w określonym terminie swych roszczeń21. Szczegółowy tryb postępowania 
w sprawie zwolnienia od kaucji i wykreślenia kaucji hipotecznej określały akty wydane 
przez ministra sprawiedliwości w 1812 r.22 23

21 Por. obwieszczenie w Dzienniku Departamentowym Krakowskim 1814, nr 105, s. 982, po śmierci 
notariusza W. Lichockiego: Walenty Lichocki POD Notaryusz Dep. Krakowskiego dnia 1 Maia r.b. życie 
zakończył, następnie wynika potrzeba extabulowania kaucyi przez zmarłego z powodu urzędowania swego 
zapisaney. W tym celu podpisany niżey executor testamentu Sp. Walentego Lichockiego do ninieyszego 
wyrokiem Trybunału Cywilnego Departamentu Krakowskiego w Wydziale 1 dnia 11 Maia b.r. zapadłym 
upoważnion, wzywa każdego, ktoby do Sp. Walentego Lichockiego iakowe z powodu urzędowania tegoż 
rościł sobie pretensje, ażeby takowe w przeciągu trzech miesięcy likwidował, po upłynionym albowiem tym 
terminie kaucya zapisana extabulowanq zostanie.

22 M.in. z dnia 26 lipca 1812 r., nr 11705, cyt. za S. Zawadzki, op.cit., s. 901-902.
23 Art. 42 organizacji sądownictwa cywilnego z 13 maja 1808 r., S. Zawadzki, op.cit., s. 339.
24 Art. 51 organizacji notariatu.
25 Por. zachowane akta notarialne w Archiwum Państwowym Miasta Stołecznego Warszawy notariu

szy: J.W. Bandtkiego (1808-1851), T. Czempińskiego (1809-1818), A. Engelkego (1811-1839), J. Gór
skiego (1808-1819), A. Kalinowskiego (1809-1817), J. Logi (1809-1810), W. Skorochód-Majewskiego 
(1808-1835), J. Marczyńskiego (1808-1819), A. Przeździeckiego (1808-1811), G. Rutkowskiego (1810-1817), 
dane według K. Jaroszek, op.cit., s. 195-198; A. Niemirowski, Wykład notaryatu dziejowy i porównawczy, 
Warszawa 1876, s. 32.

26 W Krakowie w 1810 r. rozpoczęli działalność W. Lichocki (1810-1814), F. Chojnacki (1810-1816), 
A. Markiewicz ((1810-1818), J. Rylski (brak danych, w Etacie sądowym Departamentu Krakowskiego 

Organizacja sądownictwa cywilnego z 1808 r. przewidywała ustanowienie przy 
każdym sądzie pokoju po dwóch notariuszy, a oprócz tego odpowiednią ich liczbę 
- dostosowaną do liczby ludności w miastach stołecznych i innych miastach ludniej
szych. Zgodnie z francuską ustawą notarialną w miastach o liczbie ludności większej 
niż sto tysięcy przypadać powinien jeden notariusz na sześć tysięcy mieszkańców, 
w pozostałych miejscowościach od dwóch do pięciu notariuszy w każdym okręgu sądu 
pokoju24. Stosownie do tych zasad w Warszawie w latach 1808-1813, tj. od wprowa
dzenia notariatu do zajęcia ziem Księstwa przez Rosjan, działało łącznie (w różnych 
okresach) 10 notariuszy (6 wyznaczonych kancelarii)25, w Krakowie w roku zaprowa
dzenia ustawy notarialnej rozpoczęło pracę 5 notariuszy26, w mniejszych miejscowo
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ściach zaś ich liczba nie była tak wysoka27. W roku 1814, a zatem jeszcze przed for
malnym powstaniem Królestwa Polskiego, w całkowicie odmiennych warunkach, roz
poczęła działalność niewielka liczba kolejnych kancelarii, jednak z reguły prowadzili 
je notariusze mianowani w poprzednich latach28.

wymieniany jako nolariusz archiwista), A. Szalowicz (początkowo przy sądzie pokoju, 1814-1816 nota
riusz departamentowy), wkrótce dołączyli do nich W. Olearski (1810-1842) i A. Kossowicz (1811-1816), 
wykonujący czynności nie tylko w Krakowie, ale także w Kielcach, D. Malec, Notariat w Departamencie 
Krakowskim Księstwa Warszawskiego oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej, CPH, 2001, z. 2, s. 189; akta 
zachowane w Archiwum Państwowym w Krakowie, Oddział II, ul. Grodzka 52 (dalej: AP II); K. Jaroszek, 
op.cit., s. 179—180.

27 Np. w Częstochowie J. Leśniewski (1809-1819); w Kaliszu A. Bogusławski (1808-1818) i J. God
lewski (1808-1822); w Kielcach F. Żochowski (1811-1820); w Staszowie W. Tarłowski (1810-1827), 
w Sandomierzu J. Wyszpolski (1808-1847); w Lubartowie S. Baudouin de Courtenay (1810) i J. Giewał- 
towski (1810, 1811-1819); w Lublinie J. F. Górski (1810-1822) i M. Kobyliński (1810-1822); w Biłgoraju 
E. Łuniewski (1811-1814); w Kazimierzu nad Wisłą A. Szuszkowski (1812, 1822-1841); w Chełmie 
A. Dąbrowski (1810-1832); w Hrubieszowie L. Popławski (1812-1837), w Łosicach S. Czarnocki (1810— 
-1812); w Radzyniu Podlaskim J.S. Mniński (1812-1815), w Międzyrzecu Podlaskim F. Radzikowski 
(1811-1830); w Sokołowie A. Złotkowski (1810-1827); w Zgierzu J. Grabski (1809-1814) i S. Starzyński 
(1810-1821); w Sieradzu A. Pstrokoński (1807-1843); w Warcie J. Strachowski (1808-1821); w Radom
sku S. Kobyłecki (1808-1834); w Piotrkowie P. Zaleski (1808-1825); w Brzezinach A. Bogdański (1808— 
-1809); w Opocznie W. Orłowski (1810-1813) i M.S. Wolski (1810-1811); w Płocku T. Gutkowski, 
K. Świerzyński, T. Krajewski, T. Markowski (w latach 1808-1821); w Gostyninie A. Morawski (1810— 
1819) i W. Pintowski (1808-1809); w Kutnie W. Gliński (1808-1812) i J. Zarzycki (1812-1827); 
w Łęczycy F. Rybczyński (1808-1810), F. Stokowski (1808-1823), J. Strzałkowski (1808), M. Szczawiński 
(1811-1827); w Solcu nad Wisłą W. Olszowski (1810-1812) i A. Szuszkowski (1813-1820); w Radomiu 
P. Wolski (1810-1818); w Łukowie S. Lipnicki (1810-1826) i K. Szaniawski (1810-1833); w Siedlcach 
J. Mościcki (1810-1817) i W. Witkowski (1810-1818); w Węgrowie F. Roguski (1810-1823); w Liwie 
P. Żaboklicki (1812-1842); w Augustowie J.N. Krupowicz (1809-1818) i T. Wollowicz (1808-1816); 
w Sejnach T. Ławcewicz (1810-1824) i K. Olechnowicz (1808-1823); w Szczuczynie J. Makowski (1807- 
1818); we Włocławku D. Brzostowicz (1808-1813); w Kowalu B. Gościcki (1808-1829); w Lipnie 
M. Meller (1808- -1823); w Rawie Mazowieckiej B. Grotowski (1808-1834); w Górze Kalwarii 
J. Pomian-Ostromęcki (1808-1834); w Błoniu K. Paciorkowski (1809-1826); w Mławie K. Majewski 
(1809-1818); w Siennicy J. Sobieski (1810-1850); w Ostrowi Mazowieckiej S. Rowicki (1809-1815); 
wTomaszowie Lubelskim A. Horodyński (1810-1828) i B. Moczarski (1811-1826); w Zamościu 
M. Zarzycki (1811-1815) i B. de Vahnewa Wysoczański (1810-1819); brak szczegółowych danych na 
temat notariuszy w Pilicy (choć zostali powołani); por. K. Jaroszek, op.cit., s. 177 i n.

28 W Kielcach A. Szałowicz (akta w Archiwum Państwowym w Kielcach 1814-1816, jednak w tym 
czasie był notariuszem w Krakowie); F. Żochowicz w Końskich (1814-1818, mianowany już w 1808 r. 
w Kielcach); A. Kawecki w Skalbmierzu (1814—1835, mianowany w 1811 r. w Hebdowie); J. Turczyński 
w Biłgoraju (1814—1828); T. Pulczycki w Augustowie (1814-1818), K. Jaroszek, op.cit.

29 J.W. Bandtkie w dniu 27 kwietnia 1808 r. mianowany został notariuszem departamentu warszaw
skiego, a 18 października 1811 r. notariuszem Księstwa Warszawskiego, J.J. Litauer, Memoriał J.W. Bandt
kiego o prawie hipotecznym z 1818 r., Warszawa 1915, s. 5.

30 A. Heylman, op.cit., s. 157; W. Sobociński, Historia ustroju i prawa ..., s. 255.

Choć organizacja sądownictwa z 1808 r. nie przewidywała ustanawiania pisarzy 
aktowych przy sądzie apelacyjnym, to - zgodnie z tekstem francuskiej ustawy nota
rialnej - już wkrótce powołano dwóch takich notariuszy: J.W. Bandtkiego29 oraz 
W. Skorochód-Majewskiego, uprawnionych do wykonywania czynności na terenie 
całego kraju i nazywanych notariuszami Księstwa30. Nominację tę, ocenianą jako ro
dzaj nagrody za poniesione zasługi, przyjęto pozytywnie. Dostrzegano bowiem trudno
ści w dozorowaniu notariuszy w Księstwie Warszawskim, czemu do pewnego stopnia 
miał zaradzić nadzór sądu apelacyjnego, a to z uwagi na wielką trudność ścisłego do
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zorowania najistotnieyszych działań notarialnych tak zwanych aktów voluntariae iu- 
risdictionis, gdzie różnica jednego słowa, jednego kommatu nader różne skutki prawne 
za sobą pociągać może3'. Bandtkie uzyskał nominację po śmierci poprzedniego nota
riusza Księstwa Szymona Sapalskiego dzięki poparciu ministra Łubieńskiego, choć 
konkurowało z nim o to stanowisko wielu innych kandydatów31 32.

31 A. Heylman, op.cit., s. 157.
32 „Tygodnik Ilustrowany”, 1864, nr 243, s. 186.
33 Ustawa sejmowa z dnia 24 marca 1809 r. ustaliła wysokość opłat na 6 złotych dla pisarzy aktowych 

przy sądach pokoju, milcząc na temat pozostałych notariuszy, Dz. Pr., t. III, s. 39, w 1811 r. ustalono kwoty 
100 złotych przy nominacji na notariusza Księstwa, 50 złotych - notariusza departamentowego oraz 25 
złotych - notariusza powiatowego, Ustawa sejmowa o poborach z dnia 23 grudnia 1811 r. (Prawo o opła
tach stemplowych), Dz. Pr., t. IV, s. 67.

34 Ustawa sejmowa o poborach z dnia 23 grudnia 1811 r. (Podatek osobisty), Dz. Pr., t. IV, s. 27-38.
35 S. Kutrzeba, biogram J.W. Bandtkiego, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. I, Kraków 1935, s. 259; 

por. także D. Malec, Jan Wincenty Bandtkie (1783-1846), wybitny uczony i notariusz, NPN, 2006, nr 3, 
s. 101-108; K. Sójka-Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2007, s. 206-206; 
jego rodzonym bratem był Jerzy Samuel Bandtkie, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy dy
rektor Biblioteki Jagiellońskiej, mylony niekiedy z Janem Wincentym, por. F. Ziejka, Rejent w kulturze i li
teraturze polskiej [w:] Lex lua in corda meo. Studia i materiały dedykowane jego magnificencji bp. Tade
uszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków 2004; to samo „Rzeczpospolita”, 13 paź
dziernika 2006 r., dodatek „Notariusze”.

36 Bandtkie przestał wykonywać zawód notariusza w związku z objęciem funkcji w Komisji Rządowej 
Sprawiedliwości; materiały archiwalne pozostałe po jego kancelarii (200 jednostek aktowych, łącznie 8,30 
metra bieżącego akt) obejmują okres dłuższy, do 1851 r., Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego War
szawy, zespół nr 667/0.

3 S. Kutrzeba, op.cit., s. 259.

Pisarzy aktowych działających w okręgu sądu pokoju nazywano powiatowymi, 
a w~okręgu IiyKunału ćywirriego I instancji departamentowymi. Notariusze ci mogli 
wykonywać czynności, powierzone im przez ustawę jedynie na terenie okręgu sądu, 
przy którym zostali ustanowieni. Za naruszenie tego zakazu groziła kara zawieszenia 
w urzędowaniu na trzy miesiące, a w razie powtórnego wykroczenia kara wydalenia 
z urzędu (art. 5-6 Organizacyi).

Od patentu nominacyjnego pobierana była jednorazowa opłata stemplowa w wyso
kości zależnej od rangi notariusza: od 6 złotych dla pisarza aktowego przy sądzie po
koju do 100 złotych dla notariusza Księstwa33. Notariusze płacili podatek osobisty, 
zależny od zajmowanego stanowiska: powiatowi, zaliczeni do szóstej klasy podatni
ków, w wysokości 30 złotych, departamentowi, zaliczeni do siódmej klasy, 60 złotych, 
natomiast notariusze Księstwa (klasa dziewiąta) 300 złotych34.

Warto przyjrzeć się bliżej postaci notariusza przy sądzie apelacyjnym J.W. Bandt- 
kiego (1783-1846), uważanego za pierwszego polskiego historyka prawa, wybitnego 
uczonego I połowy XIX w., a zarazem jednego z najznakomitszych polskich notariu
szy. Urodzony w 1783 r. w Lublinie w rodzinie kupieckiej, otrzymał w 1819 r. szla
chectwo dziedziczne z przydomkiem Stężyński35. Pisarzem aktowym został mianowa
ny już w 1808 r. i nieprzerwanie prowadził kancelarię w Warszawie do roku 184 336, 
jednocześnie wykładając w Szkole Prawa i Administracji, a następnie od 1816 r. 
w Uniwersytecie Warszawskim37. Pozostawił bogaty dorobek naukowy, a wśród 
mniejszych jego prac znalazł się pierwszy zarys dziejów notariatu na ziemiach pol
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38skich, do dziś zachowujący w znacznej części aktualność . Jako notariusz Bandtkie 
słynął z niezwykłej rzetelności, co potwierdza anegdota, zgodnie z którą zażądał oc 
znanego mu osobiście księcia J. Poniatowskiego przedstawienia zgodnie z prawen 
dwóch świadków potwierdzających jego tożsamość38 39 40. Książę Poniatowski bywał rze 
czywiście w kancelarii Bandtkiego, dokonując w niej szeregu czynności prawnych 
w tym m.in. sprzedaży w 1809 r. Onufremu Kickiemu, koniuszemu wielkiemu koron 
nemu, pałacu Belweder, zwanego pod Lipami, z wszelkimi oficynami, stayniami, wo 
zowniami, tudzież placu podług oddzielney w tym celu s^orządzoney przez strony pod 
oisaney i do nienieyszego aktu podaney mapy z 1808 r. Podobnie rzetelnie Bandtkie 
zachował się w życiu prywatnym41.

38 J.W. Bandtkie, Rzecz historyczna o nataryacie czyli pisarstwie aktowem kraiowem, tak dawnieyszen 
ako i nowszem, „Pamiętnik Warszawski”, 111, 1815, s. 259.

39 S. Muczkowski, Austriacka ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 r. historycznie i porównawcza 
objaśniona, Kraków 1887, s. 382.

40 Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy, Kancelaria Jana Wincentego Bandtkiego, no 
tariusza w Warszawie, sygn. 2 b, akt nr 152 z 1809 r., karty 11 i n.

41 Biograf Bandtkiego opisuje, jak ów nie Chciał się zgodzić na przyjęcie z góry odsetków od sum po 
sagowych, zapisanych przez jego teścia, „Tygodnik Ilustrowany”, ibidem.

42 J.W. Bandtkie, op.cit., s. 439.
43 Ibidem, s. 437-140.
44 W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, s. 203.
45 Por. Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, akta notariusza Walentego Skorochód-Majewskiegi 

obejmujące 208 jednostek archiwalnych (12 metrów bieżących akt), nr zespołu 729/0, por. także www 
archiwa.gov.pl/sezam.

46 Dekret z dnia 11 lipca 1809 r. o stopniowaniu w Wydziale Sprawiedliwości, Dziennik Praw I, s. 291 
i n.; A. Heylman op.cit., s. 62.

Bandtkie był gorącym orędownikiem instytucji notariatu, uważanej przez niego zt 
środek zagradzający pieniactwu i zapewniający spokojność mieszkańców42. Zalet in 
stytucji dopatrywał się zwłaszcza w fachowości i wysokich wymogach kwalifikacyj 
nych wobec notariuszy oraz ścisłym oddzieleniu sfery sądownictwa spornego od czyn 
ności niespornych, którym strony musiały bądź chciały nadać formę aktu publicznego 
przy jednoczesnym nadaniu aktom notarialnym charakteru tytułu egzekucyjnego43 44.

Drugi z notariuszy Księstwa Walenty Skorochód-Majewski miał za sobą długolet 
nie doświadczenie palestranta z czasów staropolskich, był archiwistą o wszechstron 
nych zainteresowaniach i autorem przekładów ustaw francuskich na język polski, m.in 
Kodeksu Napoleona (wydania z 1808 i 1811 r.) oraz motywów do kodeksu handlowe 
go (1811 r.) . Majewski prowadził w latach 1808-1835 dobrze prosperującą kancela 
rię notarialną w Warszawie45 46.

Wymagania stawiąpekandydatom do notariatu określone zostały wysoko. JJekre 
królewski z 11 1 ipc^l809j^. wprowadzał na wzór pruski trzy stopnie egzaminów praw 
nTćzychfl óbejmowaFegzamin aplikanćki źkursu prawa, II - egzamin asesorski po c< 
nąjmnięjzpółiOjąMCzneJjjraktyce» III- egzamin sędziowski, możliwy po sprawowana 
jrzędu drugiego stopnia przez okres dwóch Jat. Notariusze, na równi z podprokurato 
rami przy sądach 1 instancji lub sądzie kryminalnym, asesorami w tych sądach, pod 
sędkami w sądach pokoju, patronami w trybunałach^ I instancji i sekretarzach prz; 
ministrze sprawiedliwości, zaliczeni zostali do lljgrupy urzędów .'Zgodnie z dekreten 
królewskim z 11 lipca 1809 r. o stopniowaniu w wydziale sprawiedliwości od kandy 
datów na pisarzy aktowych wymagano fachowego, prawniczego przygotowania: ukoń

archiwa.gov.pl/sezam
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:zenia kursu prawa, praktyki (aplikacji) w charakterze asesora nadliczbowego lub apli
kanta w trybunale cywilnym bądź sądzie kryminalnym, a także złożenia tzw. egzaminu 
asesorskiego, co pozytywnie odróżniało polskich notariuszy od mianowanych we 
Francji? gdzie nie stosowano formalnych kryteriów wykształcenia, a jedynie wymaga
no odpowiednio długiej praktyki (aplikacji)47. Kandydat na pisarza aktowego w Księ
stwie rnusiał się wykazać także odpowiednio długim trzymaniem pióra w czynnościach 
urzędu, tj. praktyką w kancelarii notarialnej. Warto zaznaczyć, że dbałość o odpowied
ni poziom pisarzy aktowych władze wykazywały już wcześniej: w instrukcji z dnia 
11 maja 1808 r. minister sprawiedliwości zalecił sądom szczególną ostrożność przy 
zgłaszaniu kandydatów na notariuszy48. W rozwiązaniach przyjętych w Księstwie wi
dać ślad negatywnych opinii J.W. Bandtkiego o wymogach kwalifikacyjnych, wyni
kających z samej ustawy francuskiej, krytykowanej przez niego w tym zakresie49. 
Z oczywistych względów pierwsze nominacje notariuszy w Księstwie (1808 r.) nie 
mogły odbywać się na podstawie dekretu z 1809 r., a w grupie pisarzy aktowych mu- 
sialy znaleźć się także osoby bez formalnego prawniczego wykształcenia i zdanego 
egzaminu50. Ustawa notarialna wymagała także od ubiegających się o urząd używania 
pełnych praw obywatelskich, uczynienia zadość wymaganiom wobec spisu wojskowe
go oraz ukończenia 25. roku życia (art. 36).

47 Por treść dekretu, op.cit.; art. 35-37 francuskiej ustawy notarialnej, Organizacya notaryatu [w:] 
Z. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 898 i n.

411 Por. A. Heylman, op.cit., s. 156.
49 Proponował wprowadzenie zmian do samej ustawy: Niech nauka prawa poprzedza ćwiczenie się 

w praktyce, niech popisy w niej publiczne - nie czas rzemieślniczego terminu, nie inne warunki, zwłaszcza 
orzypadkowe - nadaiąprawo do nominacyi, J.W. Bandtkie, op.cit., s. 440-441.

50 W. Sobociński, wyliczając osoby, które zdały po 1809 r. egzaminy, nie wymienia jednak notariuszy 
Według jego ustaleń w tym czasie egzamin aplikancki zdały 52 osoby, asesorski 46 osób, sędziowski zaś 24 
osoby, W. Sobociński, op.cit., s. 243.

51 Por. m.in. D. Malec, op.cit., s. 192.
52 D. Malec, op.cit., s. 189.
53 W. Sobociński, op.cit., s. 256.
54 J.W. Bandtkie, op.cit., s. 440.

Notariusze - pisarze aktowi obowiązani byli pod rygorem utraty urzędu mieszkać 
w miejscu wyznaczonym w akcie mianowania. Z reguły prowadzili kancelarie we włas
nych domach i mieszkaniach, przechowując w nich oryginały sporządzonych przez 
siebie aktów51. Najczęściej kancelarie mieściły się w centrach miejscowości, m.in. 
w Rynku Starego Miasta w Warszawie, w Krakowie w Rynku Głównym, niekiedy 
w jego pobliżu, przy ul. Szpitalnej, Grodzkiej, Szczepańskiej52. Sposób przechowywa
nia i archiwizowania dokumentów, odbiegający od tradycji staropolskiej przechowy
wania akt publicznych, budził głosy krytyki ze strony szlachty i mieszczan53. 
J.W. Bandtkie proponował w związku z tym: niech akta będą własnością rządu, niech 
ich skład będzie wskazany w mieyscu bezpiecznem od przygód przypadkowych54. 
Z obowiązku przechowywania oryginałów wyłączone były jedynie świadectwa o pozo
stawaniu przy życiu, pełnomocnictwa, akty znania (potwierdzenie tożsamości) i po
kwitowania oraz inne proste akty, sporządzane od razu w oryginale (art. 20 Organiza- 
cyi). Akta notariusza, w którego miejsce mianowano inną osobę lub którego posada 
została zniesiona, on sam lub jego spadkobiercy powinni przekazać notariuszowi urzę
dującemu na danym terenie lub wskazanemu przez organ nadzoru nad notariatem (art. 
54 i następne Organizacyi).
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Akta miały być przyjmowane przez dwóch notariuszy albo przez jednego, wówczas 
jednak przy czynności konieczna była obecność dwóch świadków, posiadających oby
watelstwo Księstwa, zamieszkałych w obrębie jednostki, w której akt był sporządzany, 
i potrafiących się podpisać (art. 9 Organizacyi). Przepisy wykluczały od udziału 
w sporządzaniu aktów notariuszy spokrewnionych, spowinowaconych, zarówno mię
dzy sobą, jak też ze stronami czynności (art. 8, 10 Organizacyi). Nie mogli także 
w takiej sytuacji pełnić roli świadków, podobnie jak ich służący i pracownicy. Tożsa
mość stron, których notariusz nie znał osobiście, musiała być potwierdzona przez 
dwóch znanych mu obywateli, spełniających wymagania stawiane świadkom czynno
ści urzędowych (art. 12 Organizacyi). Akty sporządzane miały być bez przerw tekstu, 
czytelnie, bez skrótów, daty i liczby opisane musiały być słownie. W każdym akcie 
powinno być wyrażone imię, nazwisko i miejsce urzędowania notariusza oraz imiona 
i nazwiska świadków uczestniczących w jego sporządzaniu (art. 12-14 Organizacyi)55. 
Naruszenie przepisów określających wymagania formalne (m.in. oznaczenie notariu
sza, świadków) zagrożone było karą pieniężną.

55 Np. (...) przede mną Floryanem Choynackim, pisarzem publicznym przysięgłym Departamentu Kra
kowskiego, do przyięcia dziel dobrey woli upoważnionym i jak wyżey w akcie opisano zamieszkałym stawili 
sie osobiście (...), AP II, sygn. FChl, akt nr 2.

56 W Warszawie akty zaczynały się niekiedy od formuły Frederik August, z Bożey laski Król Saski, 
Książę Warszawski, wszystkim teraz żyjącym i napotem będącym wiadomo czyniemy: iż sporządzony został 
Akt Urzędowy osnowy następuiącey: Działo się w Warszawie, dnia czternastego miesiąca grudnia tysiąc 
osiemset dziesiątego roku. Przede mną, notaryuszem publicznym Departamentu Warszawskiego, w Rynku 
Miasta Starey Warszawy, w domu pod numerem sześćdziesiątym szóstym zamieszkałym (...), AP II, sygn. 
AM1, akt nr 6; w Krakowie formuła zaczynająca akt od imienia władcy nie występowała, por. np. AP II, 
sygn. FCh I, AM1.

57 W kancelarii W. Lichockiego 28 aktów do końca 1810 r., F. Chojnackiego 39 aktów, W. Olearskiego 
(do końca grudnia 1811 r.) 55 aktów, por. akta wymienionych notariuszy, AP II, sygn. WL 1, AM I, FCh 1, 
WO.

Względnie jednolita formuła aktów notarialnych ustaliła się szybko, choć nadal wy
stępowały pewne drobne różnice między aktami sporządzanymi w poszczególnych 
częściach Księstwa56. Z przechowywanych u siebie oryginałów aktów notariusz wy
dawał stronom wyciągi główne, uprawniające do egzekucji roszczenia, lub zwykłe 
wypisy (art. 24 i n. Organizacyi).

Początkowo, w pierwszym okresie po wprowadzeniu francuskiego ustawodawstwa 
prawa prywatnego, aktywność notariuszy Księstwa Warszawskiego nie była zbyt duża. 
W Krakowie, w którym notariat publiczny zaczął działać dopiero w 1810 r., sporzą
dzano w poszczególnych kancelariach od kilkunastu do kilkudziesięciu aktów57. 
Z czasem liczba czynności zaczęła rosnąć. Kodeks Napoleona i ustawy obowiązujące 
w Księstwie wymagały bowiem w licznych wypadkach formy aktu notarialnego dla 
dokonywanych czynności prawnych. Do zakresu działania notariuszy należało m.in. 
zgodnie z KN sporządzanie umów sprzedaży nieruchomości (art. 806 KN, jednak bez 
rygoru nieważności w razie braku formy), szerołcTudziaf wjpostępowaniu spadkowym 
(m.in. art. 828, 831, 842 KN: szacowanie masy spadkowej, sporządzanie inwentarza 
i działu spadku), umowy darowizny ínter vivos (art. 931 KN), pełnomocnictwo do 
przyjęcia darowizny (art. 931 KN), przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli (art. 971 
KN: testamenty publiczne), nadpisy na tzw. testamentach mistycznych, czyli tajem
nych (art. 976 KN), oświadczenia o odwołaniu testamentu (art. 1035 KN), zrzeczenie 
się długu (art. 1215 KN), podstawienie w prawa wierzyciela osoby trzeciej (art. 1250 
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KN), zgoda na małżeństwo osoby niepełnoletniej i tzw. akt uszanowania obejmujący 
zapytanie o radę w sprawie zawarcia małżeństwa przez osoby pełnoletnie (kobiety do 
25., mężczyźni do 30. roku życia), umowy przedślubne i dokonywane w nich zmiany 
(art. 1394, 1396 KN), przywrócenie wspólności małżeńskiej w zakresie wspólnego 
pożycia i majątku, rozwiązanej w drodze separacji (art. 1451 KN), udział w zakresie 
określonym przepisami w postępowaniu o separację i rozwód. Dla zapewnienia bez
pieczeństwa obrotu prawnego notariusze obowiązani byli wywieszać w swych kancela
riach tablicę z danymi personalnymi wszystkich osób, które w obrębie ich urzędowania 
zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo i miały ustanowionego doradcę 
sądowego wraz ze wzmiankami o wyrokach w tych sprawach (art. 18 Organizacyi). 
Wśród aktów sporządzonych przez krakowskich notariuszy w pierwszym roku istnie
nia instytucji na tych terenach znalazły się m.in. akty obejmujące udzielenie pełno
mocnictwa, ustanowienie hipoteki, kontrakty dzierżawy, kupna i sprzedaży nierucho
mości, ugody obejmujące umorzenie długów oraz podział majątku spadkowego, testa
menty, a także akta rozwodowe mieszkańców Krakowa58.

58 Przykładowy przegląd według zachowanych akt Floriana Chojnackiego z 1810 r., AP II, sygn. 
FCh 1.

59 W. Sobociński, op.cit., s. 256.
60 Na mocy instrukcji ministra sprawiedliwości z 1809 r., W. Sobociński, op.cit., s. 223.
61 Już w 1808 r., z uwagi na niedoskonałości hipoteki Francuskiej, minister F. Łubieński powołał komi

sję do nowelizacji odpowiednich części Kodeksu Napoleona, jednak wobec sprzeciwu króla Fryderyka 
Augusta nie doszło do zmian, J J. Litauer, op.cit., s. 32.

62 Wydział Sprawiedliwości w Księstwie Warszawskim, Warszawa 1810, s. 57-63, cyt. za W. Sobociń
ski, op.cit., s. 256.

Omawiając zakres kompetencji notariuszy publicznych w Księstwie Warszawskim, 
nie można pominąć specyficznego powiązania ich z czynnościami z zakresu prawa 
hipotecznego oraz instytucjami ksiąg hipotecznych, co stanowi charakterystyczny rys 
instytucji na ziemiach polskich. Czynności hipoteczne prowadzone były w okresie 
staropolskim przez sądy szlacheckie (por. poprzedni rozdział). W roku 1808, po wej
ściu w życie Kodeksu Napoleona, regulującego prawo hipoteczne w tytule XVIII 
O przywilejach i hipotekach, czynności te, od czasów Komisji Rządzącej wykonywane 
przez sądy apelacyjne (dla szlachty) i miejskie (dla mieszczan) zostały wstrzymane59. 
Od początku 1810 r. zaczęto na terenie Księstwa prowadzić nowe księgi i akta hipo
teczne, zgodnie z wymogami Kodeksu Napoleona, który w tym zakresie wprowadzony 
został w życie później6 . Prawo hipoteczne francuskie nie odpowiadało miejscowym 
warunkom, krytykowała je zwłaszcza szlachta, przywiązana do dawnych zasad staro
polskiego prawa hipotecznego i prawa pruskiego, stosowanego w okresie zaborów61.

Prowadzenie ksiąg wraz z obowiązkiem utrzymywania ich w odpowiednim stanie 
powierzono tzw. koTTscrwatoromlilpotek: departamentowym, urzędującym przy trybu
nałach cywilnych I instancji, orazp.o.wiato.wym - przy sądach pokoju. Obowiązki kon
serwatorów powiatowych powierzone zostały w praktyce notariuszom, co doprowa
dziło do skumulowania w ich rękach znaczących uprawnień62.

Zgodnie z ustawą pisarze aktowi musieli prowadzić repertoria wszystkich przyj
mowanych przez siebie aktów, zawierające dane o rodzaju aktu, nazwiskach stron oraz 
poświadczeniu zarejestrowania. Prowadzili także indeksy z zachowaniem wewnętrzne
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go podziału alfabetycznego, w ramach których w kolejnych latach wpisywano chro
nologicznie czynności poszczególnych pisarzy aktowych63 *.

63 Por. np. Index aktów notaryalnych notaryuszy Olearskiego, Choynackiego, Lichockiego, Markiewi
cza, Szalowicza, Kopowicza 1810-1816 w aktach notarialnych A. Markiewicza, AP II, sygn AM 5.

M Największe zainteresowanie badaczy w tym zakresie przypadało na lata sześćdziesiąte XX w., por. 
m.in. J. Kazimierski, op.cit., s. 109-123; idem, Inwentarz pozostałości po księciu Józefie Poniatowskim 
z 1814 r., „Teki archiwalne”, t. 9, 1963, s. 169-247; R. Kołodziejczyk, Akta notarialne jako źródło do 
dziejów Warszawy [w:] Studia historyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof, dr hab. 
Stanisława Arnolda, Warszawa 1965, s. 193-200; J. Mazurkiewicz, Znaczenie akt notarialnych dla badań 
nad własnością w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Annales UMCS” Sectio F, t. 20, 1965, 
s. 249-260; H. Szymańska, J. Śmialowski, Akta notarialne z terenu Królestwa Polskiego i ich wartość 
naukowa, „Archeion”, 1959, s. 43-67; por. także K. Skupieński, Notariat i akta notarialne jako przedmiot 
badań historyka [w:] Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w X1X-XX wieku, red. S. Piątkowski, 
K. Skupieński, Radom 2004, s. 14-16; akta notariuszy Departamentu Krakowskiego poddała ogólnej cha
rakterystyce D. Malec, op.cit., s. 187-192.

65 Dz. Pr., t. I,s. 213-217.

Akta notariuszy z czasów Księstwa zachowały się niemal w całości i stanowią bar
dzo cenne źródło wiedzy na temat prawa, sytuacji gospodarczej, majątkowej, stosun
ków społecznych na ziemiach polskich. Wciąż jednak w zbyt małym stopniu wykorzy
stywane są przez badaczy, zarówno historyków, archiwistów, jak też historyków pra- 
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Za dokonywane czynności notariusze pobierali od stron wynagrodzenie, którego 

wysokość ustalona została dekretem królewskim z dnia 14 marca 1809 r.65 Stawki za 
czynności były zróżnicowane zależnie od ich rodzaju, a także od tego, czy dokonywa
no ich w Warszawie, mieście departamentowym, czy powiatowym. Na przykład za 
często sporządzane przyjęcie aktu uszanowania od osób zawierających małżeństwo 
i spisanie inwentarza majątku małżonków w Warszawie pobierano 9 złotych, w mia
stach departamentowych - 6 złotych, powiatowych - 5 złotych (art. 1 dekretu). Zależne 
od miejsca urzędowania notariusza były także stawki za wydawane wypisy i wyciągi: 
i tak, za każdy arkusz wypisu (obejmującego co najmniej 28 wierszy po 15 sylab na 
każdej stronie) sporządzonego w Warszawie pobierano 5 złotych, w mieście departa
mentowym - 4 złote, a w powiatowym - 2 złote. Stawki mogły ulec podwyższeniu 
w razie poświęcenia na czynność więcej niż jednego dnia, notariuszowi przysługiwał 
także zwrot kosztów podróży w postaci połowy należności za czynność, w razie wyko
nywania jej w odległości większej niż jedna mila (art. 3 dekretu), a za każdy dzień 
pobytu poza miejscem zamieszkania w wysokości pełnej stawki. Strony mogły dobro
wolnie zaoferować wynagrodzenie wyższe od przewidzianego w dekrecie, jednak nota
riusz domagający się takiej wyższej zapłaty podlegać miał odpowiedzialności dyscy
plinarnej i groziło mu zawieszenie w urzędowaniu, wydalenie ze służby bądź ukaranie 
przez właściwy sąd (art. 6 dekretu). Jednocześnie nałożono na notariuszy obowiązek 
nieodpłatnego sporządzania dla stron ubogich wymaganych prawem aktów, jak np. akt 
uszanowania włościan i ludzi biednych (art. 6 zdanie ostatnie). Spory na tle wynagro
dzenia notariuszy oddane zostały w ręce trybunału 1 instancji lub jego prezesa, roz
strzygających je w drodze postanowienia (art. 7 dekretu).

W Księstwie Warszawskim nie jadało się stworzyć izb notarialnych, nazywanych 
dozorczymi, mimo iż ich powołanie przewidywał F. Łubieński, planujący oddanie im 
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nadzoru nad pisarzami aktowymi66. Jeszcze w treści przepisów o organizacji sądow
nictwa z dnia 11 maja 1808 r. wyraźnie przewidywano ich działalność w postaci Izby 
Pisarskiej przy każdym trybunale cywilnym I instancji oraz Najwyższej Izby Pisarskiej 
w Warszawie67 68. Warto wspomnieć także o zapomnianym projekcie do Organizacji 
Pisarzy Aktowych, przygotowanym w dniu 17 marca 1810 r. Pisarze aktowi poddani 
zostali w związku z tym władzy dyscyplinarnej trybunałów cywilnych (a notariusze 
Księstwa - sądu apelacyjnego). O zawieszeniu w urzędowaniu i wydaleniu z urzędu 
decydować miał trybunał cywilny I instancji miejsca ich urzędowania na wniosek za
interesowanych stron, z urzędu lub na wniosek prokuratora królewskiego. Wyroki 
trybunału w tym zakresie nie podlegały zaskarżeniu i były natychmiast wykonalne (art. 
53). Prokurator królewski miał także czuwać nad zabezpieczeniem akt po zmarłym lub 
pozbawionym urzędu notariuszu (art. 57)69. Przepisy o organizacji sądownictwa cywil
nego z 1808 r., stwierdzając dozór trybunału 1 instancji nad pisarzami aktowymi, zaka
zywały im oddalać się z miejsca urzędowania, a w wypadku popełnienia przestępstwa 
przy wykonywaniu obowiązków poddawały ich takim samym zasadom, jak oficjali
stów sądowych70.

66 (...) Izba obrońców czuwa nad karnością współpracujących, tak Jak izba notariuszów nad swymi; (...) 
zamiarem także moim jest (...) utworzyć izbę notaryuszów, która ma czuwać nad wszystkiemi notaryuszami, 
W. Chomętowski, op.cit., s. 172, 194; A. Heylman, op.cit., s. 156; nietrafnie o istnieniu w Księstwie War
szawskim samorządu notarialnego T. Grajner, Wpływ projektów ustawy notarialnej powstałych w Drugiej 
Rzeczypospolitej na ostateczny kształt prawa o notariacie z 1933 r., „Rejent”, 1999, nr 6-7, s. 198.

67 Art. 42, Organizacya sądownictwa cywilnego z dnia 11 maja 1808 r. [w:] S. Zawadzki, op.cit., 
s. 345-346.

68 Wspomina o nim S. Zawadzki, op.cit., s. 899.
69 Uprawnienia prokuratorów królewskich, wynikające z ustawy notarialnej, a umocowane w przepi

sach francuskiego kodeksu postępowania cywilnego, stanowiły realizację podstawowej funkcji prokuratury 
wprowadzonej w Księstwie na wzór francuski: stróża prawa i oka ministra, por. m in. W. Witkowski, 
op.cit., s. 304; T. Ereciński, Znaczenie francuskiego Codę de procedurę z 1806 r. dla rozwoju procesu 
cywilnego w Polsce, CPH, 2005, z. 2 (materiały sesji 200 lat kodyfikacji napoleońskich), s. 135, 142.

70 Art. 44 organizacji sądownictwa cywilnego z dnia 11 maja 1808 r. [w;] S. Zawadzki, op.cit., t. III, 
s. 340.

Dzięki wprowadzeniu w czasach Księstwa Warszawskiego nowoczesnej, opartej na 
francuskiej ustawie z 1803 r. organizacji notariatu na ziemie polskie trafiła wprost 
wykształcona forma aktu notarialnego, podlegającego egzekucji bez potrzeby uzyski
wania wyroku sądowego, a instytucja zakorzeniła się na dobre na tych terenach.

2. NOTARIAT W KRÓLESTWIE POLSKIM

2.1. Francuska ustawa notarialna w Królestwie Polskim

W dziejach notariatu w Królestwie Polskim wyróżnić można dwa podstawowe, 
niejednorodne pod względem obowiązujących przepisów okresy: rozwiązań odziedzi
czonych po Księstwie Warszawskim - od utworzenia Królestwa do wprowadzenia 
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w nim w 1875/1876 r. rosyjskiej ustawy notarialnej, oraz drugi - od 1876 r., gdy ustrój 
i zasady działania instytucji regulowała rosyjska ustawa notarialna z 1864 r.

Królestwo Polskie, utworzone na kongresie wiedeńskim w 1815 r., odziedziczyło 
system prawny ustalony w czasach Księstwa Warszawskiego, oparty w sferze prawa 
prywatnego na francuskich kodeksach i ustawach, w tym notarialnej z 1803 r. Przez 
krótki okres wydawało się jednak, że przyszłość notariatu w dotychczasowych, funk
cjonujących od 1808 r. formach nie jest pewna: w przygotowanych przez księcia Ada
ma Czartoryskiego Zasadach Konstytucji, podpisanych przez cara Aleksandra I w maju 
1815 r. w Wiedniu, proponowano powrót do dawnych zasad prowadzenia ksiąg i kan
celarii (art. 26), jednak ostatecznie w konstytucji Królestwa Polskiego już do tej kon
cepcji nie powrócono71.

71 Odstąpienie od tej koncepcji uznał za wyjątkowo szczęśliwe J.W. Bandtkie, oceniający pomysł jako 
powrót dawnego niedołężnego rejentostwa, wyraził swoją krytyczną opinię także wobec ministra 
Wawrzeckiego, J.W. Bandtkie, memoriał z dnia 16 maja 1820 r. według publikacji [w:] J.J. Litauer, op.cit., 
s. 53; lekst Zasad konstytucji w tłumaczeniu polskim M. Handelsman, Konstytucje polskie 1791-1921, 
Warszawa 1922, s. 40-27.

72 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. V, s. 295; o pracach deputacji nad projektem m.in. W. Wójci- 
kiewicz, Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego, Wroclaw-Kraków 1967, s. 57; W. Nowakowski, Rys 
historyczny ustaw hypotecznych z 1818 i 1825 r., GSW, 1888, s. 481-486; o prawie hipotecznym także 
W. Dutkiewicz, Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego, Warszawa 1850; K. Sójka-Zielińska, Prawo cywil
ne [w:] Historia państwa i prawa Polski, t. Ili, Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach, M. Senkow- 
ska-Gluck, Warszawa 1981, s. 494 i n.; odosobniony glos krytyki J.W. Bandlkicgo, memorial z dnia 
16 maja 1820 r., op.cit., s. 15, 49 i n.

73 Por. także J. Glass, Zarys prawa hipotecznego w byłym Królestwie Polskim, Warszawa-Kraków
1922, s. 7.

Nadal obowiązywała francuska ustawa notarialna z 1803 r., jednak do ustalonej już 
organizacji notariatu wprowadzone zostały pewne zmiany, wynikające z ustawodaw
stwa hipotecznego Królestwa Polskiego, uchylającego krytycznie oceniane przez 
prawników i społeczeństwo przepisy prawa hipotecznego z Kodeksu Napoleona.

W roku 1817 powołano działającą pod przewodnictwem Antoniego Wyczechow- 
skiego deputację cywilną, która opracowała projekt nowego prawa hipotecznego, 
uchwalonego przez Sejm 3 kwietnia 1818 r. jako prawo o ustaleniu własności dóbr 
nieruchomych, o przywilejach i hipotekach, słusznie bardzo wysoko ocenianego 
w literaturze prawniczej72.

Warto podkreślić, że to właśnie wówczas po raz pierwszy ustawodawca nadał nota
riuszom oficjalnie tytuł rejenta, który w następnych latach na stale zrósł się z instytu
cją. Nazewnictwo nowych urzędów, a także spełniana w prawie hipotecznym rola na
wiązywały do zasad staropolskich i funkcji pełnionych przez pisarzy i regentów przy 
wciąganiu do ksiąg wpisów wieczystych (por. poprzedni rozdział)73 *.

Prawo z 1818 r. regulowało zakładanie ksiąg hipotecznych dla dóbr ziemskich oraz 
miejskich w miastach, będących siedzibą trybunałów cywilnych (Warszawa, Kalisz, 
Radom, Kielce, Lublin, Siedlce, Płock, Łomża i Suwałki). Księgi składać się miały 
z księgi umów wieczystych, zbioru dokumentów składanych do księgi wieczystej oraz 
z wykazu hipotecznego (art. 14 prawa hipotecznego z 1818 r.) i służyć miały zarówno 
ustalaniu prawa własności nieruchomości, jak i wykazywaniu długów rzeczowych 
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i obciążeń74. Wszelkie czynności związane z przeniesieniem prawa własności nieru
chomości, obciążania jej i uwalniania od obciążeń podlegały wpisowi do właściwej 
księgi, prowadzonej odrębnie dla każdej nieruchomości, i dopiero wówczas zyskiwały 
charakter rzeczowy, bez wpisu pozostając jedynie prawami osobistymi (art. 11 prawa 
hipotecznego z 1818 r.). W roku 1825 uchwalone zostało kolejne prawo o przywilejach 
i hipotekach, rozciągające przepisy ustawy z 1818 r. na pozostałe, mniejsze nierucho
mości, nieobjęte dotychczas regulacją. O ile jednak zakładanie ksiąg dla większej włas
ności było obowiązkowe, to w wypadku pozostałych odbywało się na wniosek zainte
resowanego.

's Instrukcya przez Kommisyą Rządową Sprawiedliwości pod d. 30 czerwca 1819 r. Nr 7408 dla Kom- 
misyi Hypotecznej i Kancelaryi Ziemiańskiej b. Województwa Mazowieckiego wydanej (dalej: Instrukcja 
hipoteczna z 1819 r.) rozciągnięta została następnie na pozostałe województwa, treść instrukcji S. Zawadz
ki, Prawo cywilne Królestwa Polskiego, t. II, s. 19 i n.

76 S. Zawadzki, op.cit., s. 19-20, 128-129, 859-860.
77 M.in. w Warszawie J. Górski, A. Zwoliński, J.F. Wilski, T. Czempiński i jego zastępca Cz. Kowa

lewski zostali wezwani do przekazania swych akt urzędującym rejentom, art. 32 Instrukcji hipotecznej 
z 1819 r., S. Zawadzki, op.cit., s. 31. J.F. Wilski zdobył jednak ostatecznie zaufanie i prowadził następnie 
kancelarię do 1839 r., K. Jaroszek, op.cit., s. 198.

78 Nazwa kancelaria ziemiańska nie podobała się J.W. Bandtkiemu, który pisał, że kamienice i domy 
nie są ziemią, a oppositum ziemi iest niebo lub morze w pospolitej mowie, J.W. Bandtkie, memoriał z dnia 
16 maja 1820 r., op. cit., s. 67.

79 Zmiany wprowadzone w latach 1818 i 1825 nie były całkiem zrozumiałe dla niektórych badaczy 
dziejów notariatu, m.in. H. Drzewiecki mylnie zinterpretował klasyfikację notariuszy przed wejściem 
w życie prawa hipotecznego i później, H. Drzewiecki, op.cit., s. 58.

80 H. Drzewiecki, op.cit., s. 861.

Ustawa z 1818 r?oraz wydana do niej instrukcja hipoteczna z roku 1819 nadały 
notariuszom w miastach, w których znajdowały się trybunały cywilne, tytuł rejentów 
kancelarii ziemiańskich75 76. Kolejna ustawa hipoteczna z 1825 r. oraz instrukcja Komisji 

dotychczasowi notariusze zostali mianowani w 1818 r. rejentami kancelarii ziemiań
skich77. Dotychczasowe urzędy konserwatorów hipotek, prowadzących księgi na pod
stawie Kodeksu Napoleona, także uległy likwidacji, a w ich miejsce powołano pisarzy 
hipotecznych: kancelarii ziemiańskich oraz powiatowych78.

Zmiany wprowadzone prawem hipotecznym z 1818 i 1825 r. doprowadziły do po
wstania dwóch, zróżnicowanych co do zakresu kompetencji i właściwości terytorialnej, 
rodzajów notariuszy: pisarzy aktowych (o funkcjach czysto notarialnych) oraz rejentów 
(poza właściwymi czynnościami notarialnymi spełniających funkcje z zakresu prawa 
hipotecznego). Ci ostatni dzielili się na rejentów kancelarii ziemiańskich oraz rejentów 
powiatowych (okręgowych)79.

Pisarze aktowi sporządzać mogli czynności w całym kraju, rejenci kancelarii zie
miańskich w obrębie działalności trybunałów, przy których zostali ustanowieni, rejenci 
okręgowi zaś tylko we właściwym okręgu sądu pokoju (powiatowego, następnie okrę
gowego)80. Nazwy stanowisk notariuszy w następnych latach ulegały zmianom, wyni
kającym ze zmian nazw odpowiednich sądów, co było skutkiem wprowadzenia nowe

74 O ewolucji ksiąg hipotecznych i spełnianej przez nich funkcji m.in. L. Górnicki, Problem prawnej 
ochrony własności nieruchomości niewpisanej do ksiąg gruntowych w okresie zaborów i w Polsce niepod- 

, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2367, Prawo CCLXXVI, Wrocław 2002, s. 175 i n.
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81go podziału terytorialnego . I tak, w 1842 r. sądy powiatowe nazwane zostały sądami 
okręgowymi, a wraz z tym rejenci powiatowi rejentami okręgowymi81 82. Trybunały cy
wilne I instancji, działające w czasach Księstwa Warszawskiego na szczeblu departa
mentów, od 1816 r. funkcjonowały w województwach, na które podzielono Królestwo 
Polskie83. W roku 1837 wprowadzono podział na gubernie, a postanowieniem Rady 
Administracyjnej z 1844 r. trybunałom cywilnym nadano nazwy odpowiednich guber
ni, co spowodowało także nazywanie działających na tym szczeblu notariuszy rejenta
mi gubemialnymi84. W omawianym okresie działało w Królestwie Polskim 79 sądów 
powiatowych (okręgowych), po jednym w każdym z 75 okręgów sądowych i cztery 
w Warszawie85. Od roku 1844 w większości guberni działały po dwa trybunały cywil
ne: dla guberni warszawskiej w Warszawie i Kaliszu; dla guberni radomskiej w Kiel
cach i Radomiu; dla guberni lubelskiej w Lublinie i Siedlcach86 87. Tylko w guberni płoc
kiej istniał jeden trybunał z siedzibą w Płocku.

81 A. Korobowicz, Organizacja sądownictwa [w:] Historia państwa i prawa Polski, t. Ili, Od rozbiorów 
do uwłaszczenia, red. J. Bardach, M. Senkowska-Gluck, s. 471-472.

82 Por. postanowienie najwyższe z dnia 29 września 1842 r., S. Zawadzki, op.cit., t. III, s. 319.
83 Postanowienie Namiestnika Królestwa Polskiego z dnia 16 stycznia 1816 r., cyt. za S. Zawadzki, 

op.cit., t. Ili, s. 320.
84 Ukaz z dnia 23 lutego 1837 r., postanowienie Rady Administracyjnej z dnia 14 października 1844 r., 

cyt. za S. Zawadzki, op.cit., t. III, s. 320.
85 A. Korobowicz, op.cit., s. 471.
86 Ibidem, s. 472.
87 J.W. Bandtkie, memoriał z dnia 16 maja 1820 r., J.J. Litauer, op.cit., s. 52-53.
88 Rozporządzenie Komisji Rządowej Sprawiedliwości nr 6037 z dnia 12/24 czerwca 1844 r., ibidem.

Zmiany w zakresie kompetencji, a pośrednio także organizacji notariatu nie przez 
wszystkich ocenione zostały pozytywnie. J.W. Bandtkie, znawca zagadnień notarial
nych, uważał je za deprecjonujące instytucję, rejenci po zmianach z 1818 r. ani za cza
sów Rzeczypospolitej, ani teraz już nie są, niestety, tern, czym ¡est piękny instytut od
wieczny notaryatu1. W praktyce istotnie poszerzono zakres działania rejentów, którym 
obok czynności wynikających z ustawy notarialnej przekazano także czynności okreś
lone w prawie hipotecznym. Już w okresie tzw. pierwiastkowego zaprowadzenia ksiąg 
rejenci mieli wspierać powołane w tym celu specjalnie komisje hipoteczne i przyjmo
wać akty podlegające wpisaniu do zakładanych ksiąg, zatwierdzane przed wpisem 
przez samą komisję (art. 29 prawa hipotecznego z 1818 r.).

W pewnym stopniu notariusze powiązani zostali z organizacją tzw. hipoteki. Wy
działy hipoteczne, utworzone w trybunałach cywilnych, składały się od tej pory z pre
zesa trybunału, jednego lub dwóch sędziów oraz wyposażonego także w głos stanow
czy pisarza kancelarii ziemiańskiej (art. 29 prawa hipotecznego z 1818 r.). W sądach 
pokoju w składzie znajdowali się podsędek, pisarz oraz podpisarz (art. 7 instrukcji 
hipotecznej z 1825 r.). Akty i wnioski hipoteczne zyskiwały znamię wiary publicznej 
dopiero po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu ich przez zwierzchność hipoteczną.

W skład kancelarii ziemiańskiej wchodzili rejenci oraz jej pisarz, kancelarię okrę
gową (powiatową) tworzyli rejent powiatowy (okręgowy) i pisarz hipoteczny. Przy 
niemożności utworzenia takiego składu wydziału mógł do niego wejść miejscowy 
rejent, a w pewnych wypadkach adwokat88. W praktyce kancelarie powiatowe nie wy
odrębniły się z ogólnych kancelarii sądu, jako że funkcje pisarzy hipotek powiatowych 
pełnili pisarze sądów pokoju, którym wszakże zabroniono używania tytułu pisarza 
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89 •hipotecznego . W kancelariach hipotecznych przechowywano księgi i akta hipoteczne, 
za których utrzymanie ponosił odpowiedzialność pisarz hipoteczny, tu także rejenl 
i pisarz dokonywali czynności hipotecznych, zwłaszcza wpisów do ksiąg, po ich za
twierdzeniu przez tzw. zwierzchność hipoteczną* 90. Prawo hipoteczne z 1818 r. naka
zywało w art. 1, by wszelkie czynności między żyjącemi, których skutkiem ma być prze
niesienie własności dóbr nieruchomych (art. 5), ścieśnienie (art. 6), obciążenie (art. 7), 
uwolnienie od obciążeń (art. 9) tejże własności, wszelkie podobne czynności, które się 
ściągają do praw hypotekowanych (art. 8 i 9) zawieranemi będą w kancellaryi właści
wej dobrom nieruchomym (...), zgodnie zaś z art. 5 prawo rozporządzenia własnością 
dóbr nieruchomych zyskuje się przez wciągnięcie tytułu nabycia do ksiąg hypotecz- 
nych, a czynności zawarte bez zachowanej formy notarialnej nie mogły być wciągnięte 
do ksiąg (art. 3)91. Genezy tego przepisu upatrywano w swoistej analogii do dawnych 
ksiąg sądowych i obowiązkowego wpisu do nich92.

” A. Korobowicz, Sądownictwo w Królestwie Polskim (1815-1863) [w:] Historia państwa i prawe 
Polski, l. III, Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach i M. Senkowska-Gluck, s. 491; Pisarze sądów 
pokoju nie powinni przybierać nazwy Pisarzów Hypotecznych (...), rozporządzenie Komisji Rządowe 
Sprawiedliwości nr 14184 z dnia 9/21 września 1848 r., S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 128.

90 W. Dutkiewicz, op.cit., s. 110 i n. szczegółowo omawia obowiązki rejenta w zakresie czynności hi
potecznych w kancelarii ziemiańskiej.

91 Tekst wg S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 4-5; o tzw. przymusie notarialnym por. także D. Malec 
Z dziejów notariatu w Drugiej Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, „Rejent”, 2000, nr 9 
s. 182.

92 F. Jeziorański, GS W, 1883, nr 28, s. 437^139.
93 Zarządzenie z dnia 1/13 lutego 1850 r., nr 11301, cyt. za S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 868.
94 Instrukcja Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1845 r., nr 12562, S. Zawadzki 

op.cit., t. II, s. 144.
95 Jak pisał, oprócz pracy w kancelarii notarialnej i zajęć profesora Uniwersytetu zmuszony jest co

dziennie spędzać 3 do 6 godzin w kancelarii hipotecznej, J.W. Bandtkie, memoriał z dnia 16 maja 1820 r. 
op.cit., s. 49-50.

96 Wykład praw obowiązujących w Królestwie Polskim. IV Notaryat, Warszawa 1884 (odbitka z rękopi 
su, bez autora, prawdopodobnie był nim Ksawery Józefowicz), s. 79.

97 A. Niemirowski, Wykład notaryatu dziejowy i porównawczy, Warszawa 1876, s. 332.

Komisja Rządowa Sprawiedliwości przypominała, że przy dokonywaniu czynności 
związanych z księgami hipotecznymi, lecz niemających cech aktów notarialnych, nie 
należy przywoływać świadków, nie wolno także obciążać strony kosztami za ich 
ewentualne wezwania pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i zwrotu pobra
nych z tego tytułu kosztów93.

Prawo nałożyło na notariuszy obowiązek wykonywania czynności z zakresu prawe 
hipotecznego wyłącznie we właściwych kancelariach hipotecznych. Zakazano jedno
cześnie ich dokonywania we właściwych kancelariach notarialnych, mieszczących się 
w prywatnych mieszkaniach, jak też wynoszenia do nich akt i poszytów hipotecz
nych94 95. Na kłopoty z tym związane skarżył się m.in. J.W. Bandtkie. Oznaczało tc 
w istocie częste prowadzenie (mimo zakazu ustawowego) dwóch kancelarii: jednej 
w kancelarii ziemiańskiej, drugiej zaś w prywatnym domu96. W praktyce następnych 
lat doszło do wytworzenia się zasady, iż rejenci gubemialni prowadzili kancelarie 
(z konieczności) przy wydziałach hipotecznych, rejencji okręgowi zaś nadal we włas
nych mieszkaniach97. Kancelarie zatrudniały personel, pracowników nazywano depen
dentami. Ich liczba zależała od obrotów kancelarii, te zaś uwarunkowane były katego
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rią rejenta (gubernialny lub okręgowy), lokalizacją samej kancelarii, opinią wśród 
klientów, zależną często od czasu działania danego notariusza98.

98 J. Hensel, Burżuazja warszawska drugiej połowy XIX w. w świetle akt notarialnych, Warszawa 1979. 
s. 38 i n., 50 i n.

99 Postanowienie Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 16/28 listopada 1855 r, nr 21776, cyt. za 
S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 869.

100 Postanowienie Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 24 marca/5 kwietnia 1841 r., nr 11719, 
cyt. za S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 870.

101 Postanowienie Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 15/27 kwietnia 1858 r., nr 6160, cyt. za 
S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 869.

102 J. Bieda, D. Wiśniewska, Respektowanie prawa o notariacie w aktach sporządzanych w XIX w. 
przez notariuszy Zgierza i Łodzi, [w:] Notariat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku. Ustawodawstwo- 
-edukacja-piśmiennictwo, Radom 2006, s. 106 i n.; Komisja Rządowa Sprawiedliwości z dnia 20 lutego, 
30 marca 1851 r., S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 870.

103 Postanowienie Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1822 r., nr 4528, S. Zawadzki. 
op.cit., t. II, s. 21.

109 Komisja Rządowa Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1837 r., S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 21-22.
105 Ibidem.

Komisja Rządowa Sprawiedliwości przypominała notariuszom o zakazie przywo
ływania w charakterze świadków aktu notarialnego dependentów, zatrudnionych 
w kancelarii, pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej9 . Wyraźnie też zakazywa
no używania pracowników, aplikantów do stwierdzania tożsamości osób stających 
przed notariuszem (rekognoscentów), zalecając, by dobierać w tym charakterze tylko 
osoby znane i odpowiedzialne, którym dodatkowo notariusz powinien wyjaśnić skutki 
nierzetelnego potwierdzenia tożsamości100. Zwracano także uwagę, że funkcji świad
ków nie mogą pełnić także Żydzi, jako nieposiadający praw politycznych i ograniczeni 
w korzystaniu z pełni praw cywilnych101. Z realizacją wszystkich wymienionych wyżej 
zasad bywały jednak praktyczne problemy, a zachowane akta notarialne wskazują 
w wielu wypadkach na wykorzystywanie w charakterze świadków i rekognoscentów 
tych samych osób, niekoniecznie w zgodzie z prawem o notariacie, mimo iż w razie 
naruszenia przepisów o rekognoscentach i narażeniu stron na szkodę rejentowi groziła 
odpowiedzialność kama102 103.

Dzięki prawu hipotecznemu Królestwa Polskiego pisarze hipoteczni stali się grupą 
ściśle ^notariuszami powiązaną wspólnym w znacznej części interesem zawodowym, 
zakresem czynności, co znalazło w okresie późniejszym odzwierciedlenie w utworze- 
niu. ną terenie dawnego zaboru rosyjskiej prężnej organizacji zawodowej, jaką było 
Zrzeszenie Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych- W pierwszym okresie po wprowadze
niu nowego prawa hipotecznego zachodziła niekiedy potrzeba ścisłego oddzielenia 
kompetencji rejentów od kompetencji pisarzy hipotecznych, co czyniła najpierw Rada 
Administracyjna Królestwa Polskiego, a później Komisja Rządowa Sprawiedliwości. 
Wyraźnie zakazano w nich przyjmowania przez pisarzy hipotecznych akt obejmują
cych czynności dobrej woli, zastrzeżonych do wyłącznych uprawnień rejentów 0 . 
Pisarze hipoteczni mogli przyjmować akty jednostronne, wnioski i oświadczenia stron, 
niezawierające w sobie żadnych zobowiązań, o ile prawo nie wymagało dla nich formy 
aktu notarialnego, akty jednostronne zaś, zawierające jakiekolwiek zobowiązanie, na
leżeć miały wyłącznie do rejentów104. Tylko pisarze mogli spisywać protokoły z oka
zania gotowych aktów, zawartych w innej kancelarii, a ogłaszanie postępowań spad
kowych należało zarówno do pisarzy, jak i do rejentów105. Z uwagi na bliskość funkcji 
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tazywano niekiedy pisarza regentem sui generis, upoważnionym do przyjmowania 
tewnych aktów, jednak krytykowano nadmiernie duże dochody uzyskiwane przez nich 
: tytułu wykonywanych czynności106.

106 A. Niemirowski, op.cit., s. 369.
107 Okoliczności jego wprowadzenia, wraz z odesłaniem do szczegółowej literatury m.in. K. Sójka-Zie- 

ińska, op.cit., s. 500 i n.
108 Prawo o ustanowieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim z dnia 13 

izerwca 1825 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. IX, s. 185-333.
1119 Op.cit., s. 859 i n.
110 Komisja Rządowa Sprawiedliwości z dnia 13/25 lipca 1850 r., nr 11665 i z dnia 3/15 grudnia 

851 r., nr 20940, cyt. za S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 873.
111 Komisja Rządowa Sprawiedliwości z dnia 18/30 marca 1853 r., nr 10188, cyt. za S. Zawadzki, 

yp.cit., t. II, s. 871-872.
112 W. Witkowski, Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815-1876, Lublin 1986, 

i. 180-185.
113 Wykład praw obowiązujących w Królestwie..., s. 80.

Zakres kompetencji notariuszy, wynikający z ustawy notarialnej oraz Kodeksu Na- 
joleona, uległ pewnym zmianom po wejściu w życie Kodeksu Cywilnego Królestwa 
’olskiego z 1825 r.107 Wraz ze zmianami w zakresie prawa małżeńskiego i uchyleniem 
Csięgi 1 Kodeksu Napoleona nie wymagano już składania aktów uszanowania od osób 
zawierających małżeństwo, dalsze zmiany wynikały z usunięcia instytucji rozwodu, 
i tym samym czynności spełnianych w postępowaniu rozwodowym przez notariuszy, 
akich jak spisywanie inwentarza rozwodzących się małżonków czy protokołu instruk- 
sji w sądzie. Nowy zakres uprawnień wynikał także z przepisów prawa o Towarzy
stwie Kredytowym Ziemskim z 1825 r., umożliwiającym zaciąganie korzystnych kre- 
lytów zabezpieczonych hipotecznie108. Czynności związane z przystąpieniem do To- 
varzystwa poprzedzać musiało oświadczenie złożone w kancelarii ziemiańskiej (przed 
ejentem), tak też załatwiane były wszelkie formalności związane z ustanowieniem 
lipoteki.

Przepisy o organizacji notariatu uzupełniane były także licznymi postanowieniami 
lamiestnika oraz instrukcjami i rozporządzeniami Komisji Rządowej Sprawiedliwości 
królestwa Polskiego i innych organów do tego upoważnionych109. Zawarte w nich 
lormy wyjaśniały praktyczne wątpliwości i stanowiły swoisty komentarz do ustawy 
lotarialnej, obowiązującej w Królestwie Polskim.

Akty notarialne sporządzane były \y języku polskim, .a w razie żądania strony, by 
sporządzić akt w obcym języku, wersja polska'Zachowywała status wersji urzędowej. 
Tłumaczenie można było zamieścić dopiero w odpowiednim miejscu strony aktu (po 
lrugiej połowie strony) lub na oddzielnym arkuszu110. W akcie powinna znaleźć się 
v takim wypadku informacja o przyczynie sporządzenia tłumaczenia oraz o osobie 
łumacza. Rejent mógł dokonać samodzielnie tłumaczenia, tylko gdy język obcy był 
nu dobrze znany, a w innym wypadku mogła to uczynić tylko osoba, na którą zgodziły 
się strony111 112 113.

Choć niezmienione pozostały wymogi kwalifikacyjne, w praktyce nie zawsze prze
strzegano zasady składania odpowiednich ęgzaminów^jako warunku uzyskania nomi- 
lacji do pracy w wymiarze sprawiedliwości1 . Apelowano ó prżestrzeganie wysokiego 
rozioTriu kandydatów, argumentując, że żadne powołanie większej wprawy, większej 
:dolności nie wymaga jak powołanie notariusza (...) trzeba praktyki ciągłej, niezmor
dowanej, by nauczyć się form, aby poznać prawa z temi formami związek mająceu\ 
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Postanowieniem Rady Administracyjnej z 23 XII/4 I 1835/1836 r. wprowadzony został 
dodatkowy, obowiązujący także notariuszy, wymóg znajomości języka rosyjskiego114. 
Choć zdarzały się wypadki ustępowania notariuszy na rzecz synów, zatwierdzanych 
(mianowanych) na przejmowanym stanowisku przez Komisję Rządową Sprawiedliwo
ści, to uważano je za wyjątki od reguły, a nie za uznawanie w takich wypadkach zasa
dy dziedziczności kancelarii notarialnych115.

114 Op.c/7., s. 185-186.
115 A. Niemirowski, op.cit., s. 14.
116 S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 19; więcej na temal uprawnień Komisji W.Witkowski, op.cit., s. 175 i n.
117 A. Niemirowski, op.cit., s. 3.

Wykład praw obowiązujących w Królestwie..., s. 83.
A. Niemirowski, op.cit., s. 22.

120 Rozporządzenie Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 1825 r., nr 3924, cyt. za 
A. Niemirowski, op.cit., s. 22.

121 Rozporządzenie Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 19 września 1822 r., nr 9563, z dnia 25 
kwietnia 1845 r., nr 12562, S. Zawadzki, op.cit., 1.11, s. 861-862, 144-145.

W zakresie nominacji notariuszy, jak i pozostałych funkcjonariuszy i urzędników 
wymiaru sprawiedliwości, obowiązywały początkowo zasady z czasów Księstwa War
szawskiego. Prawo hipoteczne z 1818 r. przewidywało mianowanie zarówno pisarzy 
hipotecznych, jak i rejentów przez Rady Wojewódzkie spośród osób, które posiadały 
zaświadczenie Komisji Rządowej Sprawiedliwości o posiadaniu wymaganych prawem 
kwalifikacji. Postanowieniem namiestnika z 1818 r. prawo mianowania m.in. notariu
szy i konserwatorów hipotek powiatowych przekazane zostało Komisji Rządowej 
Sprawiedliwości, a po zniesieniu Rad Wojewódzkich także rejentów kancelarii zie
miańskiej i ich pisarzy116. Przepisy ustawy hipotecznej z 1818 r. utrzymały zasadę 
dożywotniego mianowania rejentów, wynikającą z ordynacji notarialnej, rozszerzając 
ją także na pisarzy hipotecznych (art. 29). Próby odstępstwa od wymienionych zasad, 
podejmowane m.in. w 1828 r. przez Radę Obywatelską Województwa Płockiego, która 
zwróciła się do Komisji Rządowej Sprawiedliwości o przyznanie jej prawa mianowa
nia rejentów, nie powiodły się117. Pisarzy aktowych, jako osobną od rejentów kategorię 
notariuszy, mianowała początkowo Rada Administracyjna118. Nominacja wręczana 
była za pośrednictwem prezesa właściwego trybunału, przed nim też mianowany rejent 
składał przysięgę.

Rejenci Królestwa Polskiego używali pieczęci drugiej klasy, o jej wyrobienie po
czątkowo zwracał się do dyrekcji mennicy państwowej prokurator, później czynili to 
samodzielnie119. Pieczęć według ustalonego wzoru zawierać musiała herb państwa, 
imię i nazwisko notariusza, sąd, przy którym urzędował, i tytuł: regent kancelarii zie
miańskiej lub regent kancelarii powiatu (okręgu). Tak jak w czasach Księstwa War
szawskiego, wzór podpisu i parafki należało złożyć w kancelarii właściwego trybunału, 
jedynie rejenci z terenu Łomży i Suwałk do czasu zmian podziału terytorialnego mu
sieli czynić to w dwóch trybunałach120.

W razie opróżnienia urzędu rejenta albo niemożności wykonywania przez niego 
funkcji lub czynności tylko wyjątkowo dopuszczano powierzenie zastępstwa podsęd- 
kom sądu pokoju, nakładając jednocześnie na prezesa właściwego miejscowo trybu
nału cywilnego obowiązek przedstawienia Komisji Rządowej Sprawiedliwości do 
nominacji odpowiedniego kandydata. W razie braku takiego kandydata prezes mógł 
powierzyć obowiązki rejentowi działającemu najbliżej121.
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Prawo hipoteczne powtórzyło - stosowaną od tej pory również do pisarzy hipotecz
nych - zasadę składania przez notari Zgodnie z treścią art. 15 instrukcji
hipotecznej z 1819 r. obowiązek czuwania nad jej wnoszeniem spoczywał w okresie 
pierwiastkowej regulacji hipotecznej na komisjach hipotecznych, później na prezesach 
właściwych trybunałów. Jej wysokość ustalona została w sposób zróżnicowany zależ
nie od rangi rejenta, z reguły postanowieniami namiestnika, a następnie Komisji Rzą
dowej Sprawiedliwości. Zgodnie z postanowieniami z 1822 i 1825 r. rejenci gubernial- 
ni obowiązani byli wnieść w formie gotówkowej lub zabezpieczenia na własnym ma
jątku kaucje w wysokości 1500 rubli122. Dla rejentów okręgowych nie wydane 
osobnych przepisów, a wysokość wymaganej od nich kaucji 450 rubli opierano na art 
33 projektu do Organizacji Pisarzy Aktowych z 1810 r.123 124 Oprócz formy gotówkowej 
i zabezpieczenia hipotecznego kaucja mogła być wnoszona w formie papierów warto
ściowych, m.in. listów zastawnych12,1.

122 Postanowienie Namiestnika z dnia 15 stycznia 1822 r. i 25 października 1825 r., cyt. za S. Zawadz
ki, op.cit., t. II, s. 898; wysokość kaucji w tym wypadku na 10 000 zl, Wykład praw obowiązującycl 
w Królestwie..., s. 83.

123 S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 899; początkowo w wysokości 3000 złotych, Wykład praw obowiązują 
cych w Królestwie..., s. 83.

124 Por. m.in. wyjaśnienia Komisji Rządowej Sprawiedliwości z lat 1827-1842, S. Zawadzki, op.cit. 
t. II, s. 900-901.

I2! S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 826 i n.
126 Wysokość stawek za przyjęcie aktu przystąpienia określono w postanowieniu Rady Administracyj

nej z dnia 7 czerwca 1827 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XI, s. 514, cyt. za S. Zawadzki, op.cit. 
t. II, s. 827 i n.

127 M.in. cytowane wyżej postanowienie oraz rozporządzenia Komisji Rządowej Sprawiedliwość 
z dnia 6 listopada 1822 r., nr 11568 oraz z dnia 17 stycznia 1855 r., nr 1854, cyt. za S. Zawadzki, op.cit. 
t. II, s. 825.

I2( M.in. rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1846 r., nr 6758 i z dnia 25 kwietnia 1851 r., nr 4359, cyt. a 
S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 824.

Przepisy dekretu króla Fryderyka Augusta z 1809 r., ustalające wysokość wynagro
dzenia za czynności wykonywane przez notariuszy, uzupełnione zostały rozporządze
niami Komisji Rządowej Sprawiedliwości, dostosowującymi ich wysokość do warun
ków Królestwa Polskiego. 1 tak, za przyjęcie i spisanie aktu w Warszawie rejent móg 
pobrać 1 rubla i 35 kopiejek, w miastach gubemialnych 90 kopiejek, a w miastach 
okręgowych 60 kopiejek. Za wyciągi i odpisy, za każdy arkusz odpowiadający okreś
lonym w 1809 r. warunkom od 30 kopiejek (miasta okręgowe) do 75 kopiejek (War
szawa)125. Zasady te stosować należało także w wypadku opłat za czynności związane 
z przystąpieniem do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego126. Stawki opłat rejenc 
i pisarze aktowi obowiązani byli umieścić w widocznym miejscu, na drzwiach kancela
rii127. Komisja Rządowa Sprawiedliwości zalecała szczególną ostrożność i rzetelność 
przy ustalaniu opłat i likwidowaniu kosztów, zwłaszcza w wypadku dopuszczalnegc 
ich podwyższenia za czynność wymagającą dłuższego działania lub dokonywaną pozę 
kancelarią128. Zwracano uwagę, że poza wymienionymi w przepisach prawa należno
ściami rejenci nie mogą żądać dodatkowych opłat ani podwyższać ich poza ustalone 
stawki. Spory na tle należności rozstrzygał właściwy sąd lub jego prezes.
_Także w Królestwie Polskim nie obowiązywały przepisy o izbach dozorczych 

NadzópTad działalnością notariuszy należał do właściwych trybunałów cywilnych 
arćaiizowany był zwłaszcza przez ich prezesów oraz sędziów przewodniczących wy
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działom hipotecznym129. Komisja Rządowa Sprawiedliwości wydała w związku z tym 
polecenie, by prezesi właściwych sądów zarządzali częste i dokładne rewizje kancela
rii130. Zalecano, by zwrócić uwagę, czy rejenci osobiście wykonują zastrzeżone dla 
nich czynności, czy nie dopuszczają się nieuczciwej konkurencji poprzez utrzymywa
nie poza kancelarią stałych pomocników i prowadzenie w praktyce dwóch kancelarii. 
Piętnowano zwłaszcza sytuacje, gdy czynności sporządzane były przez zastępców, 
a następnie podpisywane przez rejentów już w nieobecności stron i świadków, czyli 
z naruszeniem przepisów i wbrew prawdziwemu stanowi rzeczy. Czynności hipoteczne 
mogły być wykonywane poza właściwą kancelarią ziemiańską tylko wtedy, gdy doko
nywano ich w innym okręgu sądowym, a rejent rnusiał to wyraźnie zaznaczyć w treści 
aktu131. Rewizorzy sprawdzać mieli poziom umiejętności zatrudnionego personelu, 
kontrolować sposób prowadzenia i utrzymywania akt, repertoriów, a także, czy rejenci 
nie przechowują u siebie należności z licytacji lub innego tytułu132. Polecenie częstych 
i stałych rewizji kancelarii było rezultatem zdarzających się wśród rejentów wypadków 
nieprawidłowego wykonywania obowiązków133 134. Nieprawidłowości owe w niektórych 
wypadkach musiały być poważne, skoro zdarzały się postępowania dyscyplinarne, 
zakończone pozbawieniem urzędu, m.in. w 1817 i 1819 r.

129 S. Zawadzki, op. cii., 1.11, s. 905-907.
130 Rozporządzenie Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1845 r., nr 1325 i z dnia 

3 kwietnia 1858, nr 5186, cyt. za S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 906.
131 Rozporządzenie Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1845 r., cyt. za S. Zawadzki, 

op.cit., t. II, s. 144.
132 Rozporządzenie Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1845 r., nr 1325 i z dnia 

3 kwietnia 1858, nr 5186, cyt. za S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 906.
133 W. Witkowski, op.cit., s. 228, 265.
134 Np. w 1817 r. usunięto dwóch notariuszy, w kolejnym jednego, w 1819 r. trzech, W. Witkowski. 

op.cit., s. 212-213.
135 A. Niemirowski, op.cit., s. 4.
136 Ibidem, s. 3^4.
137 Zmiany do ukształtowanych w poprzednim okresie zasad odpowiedzialności wprowadzi! Kodeks 

Kar Głównych i Poprawczych z 1847 r.

Dla zawarcia związku małżeńskiego rejent rnusiał uzyskać zezwolenie Komisji 
Rządowej Sprawiedliwości, co wynikało z ogólnych pragmatyk służbowych135. Zgody 
na krótsze urlopy udzielane były przez prezesa właściwego trybunału, o dłuższych zaś 
decydowała Komisja Rządowa Sprawiedliwości136.

Zgodnie z przepisami i rozporządzeniami wydawanymi przez Komisję Rządową 
Sprawiedliwości karami porządkowymi i dyscyplinarnymi, orzekanymi wobec notariu
szy, były: ustna przestroga (udzielana przez podsędka, prezesa trybunału i prezesa sądu 
apelacyjnego); upomnienie, nagana, areszt do siedmiu dni (orzekane przez właściwy ze 
względu na miejsce urzędowania rejenta trybunał); zawieszenie w urzędowaniu i po
zbawienie urzędu (orzekane w formie wyroku na niejawnym posiedzeniu, przedsta
wionego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, jako władzy nominującej)137. Sąd orze
kający mógł także nałożyć obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez notariu
sza (art. 53 Organizacyi).

W roku 184> Komisja Rządowa Sprawiedliwości powróciła do koncepcji z czadów 
Księstwa Warszawskiego i rozpatrywała powstały w 1844 r. projektorganizacj i Nota
rialnych jad nadzorczych, pierwszy na tych terenach projekt, przewidujący odebranie 
części uprawnień nadzorczych organom sądowym oraz prokuratorskim i oddanie ich
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138iałom działającym z udziałem samych notariuszy . Obszerny projekt, liczący 5‘ 
rtykuły ułożone w kolejnych (nienumerowanych) tytułach, zawierał przepisy o skła 
zie i czynnościach rad nadzorczych (art. 1-4, 44-54), ich kompetencjach (art. 5) 
zczególowo regulował zasady przeprowadzania rewizji aktów i repertoriów oraz pre 
yzował reguły ich prowadzenia (art. 6-18), określał sposób nadzoru (i środki nadzór 
ze) nad postępowaniem licytacyjnym z udziałem notariuszy i przekazywaniem uzy 
<anej podczas licytacji gotówki (art. 19-36), zawierał też przepisy co do prowadzeni; 
ancelarii i załatwiania sporów między stronami i notariuszami (art. 42^ł3).

Rady miały być utworzone przy każdym trybunale cywilnym I instancji w składzie 
gdziego trybunału jako przewodniczącego,, pisarza kancelarii ziemiańskiej~óraz dwóćl 
sjentów, w Warszawie zaś oprócz sędziego trybunału wchodzić do rady miało trzeci 
isarzy aktowych lub rejentów oraz pisarz kancelarii ziemskiej (art. 1-3 projektu] 
Członków rad mianować miała Komisja Rządowa Sprawiedliwości na wniosek wła 
:iwego trybunału. Skład orzekający liczyć rnusiał co najmniej trzech członków, wy 
osażonych w głos stanowczy (art. 44). Do kompetencji rad należeć miało przestrzega 
ie porządku w zakresie urzędowania i czynności notariuszy oraz zapobieganie nad 
życiom (art. 5 projektu). Rady miały przeprowadzać w związku z tym rewizje akt 
jpertoriów i skorowidzów, czuwać nad bezzwłocznym przekazywaniem do'depozyti 
ależności z tytułu licytacji, przestrzegać porządku w kancelariach (zarówno pisarz; 
ktowych, jak też rejentów), zapobiegać sporom co do kosztów, a już zaistniałe łago 
zić i na wezwanie właściwego trybunału opiniować, piętnować wszystkie naruszeni; 
bowiązujących zasad wykonywania funkcji notarialnej (art. 5). Rewizje kancelari 
dały być przeprowadzane przez dwóch członków rady co najmniej dwa razy w roku 
rewizje repertoriów raz w miesiącu (art. 6). Niezależnie od nich projekt przewidywa 

oroczną rewizję przeprowadzaną przez właściwy trybunał (art. 9). Przepisy o prowa 
zeniu repertoriów i innych skorowidzów szczegółowo określiły zasady wpisywani; 
o nich czynności, sankcji za zostawianie wolnych miejsc, brak parafowania itd. (art 
1-18). Zakazano wyraźnie przyjmowania przez notariuszy kwot z licytacji pod sank 
ją kary pieniężnej lub wyższej w razie powtórnego przewinienia, a same licytacji 
udziałem notariuszy dozwolone miały być za zgodą prezesa trybunału (art. 19 i n.) 

łady nadzorcze zwracać miały uwagę na właściwe przechowywanie akt uporządko 
/anych w miejscach bezpiecznych (art. 37). Do zatrudnienia dependenta konieczn; 
liała być zgoda rady nadzorczej, a kandydat miał wykazać się ukończeniem co naj 
miej czterech klas szkoły publicznej, przedstawić świadectwo miejscowych wład: 
moralnym sprawowaniu się, wykazać się umiejętnością czytelnego pisania i znajo 

lością zasad polskiej ortografii oraz złożyć przed radą właściwą przysięgę (art. 38- 
39). W zakresie postępowania dyscyplinarnego projekt oddawał w ręce rad wymię 
zanie kar przestrogi, nagany na piśmie lub publicznie, w obecności członków rad; 
ądź wszystkich notariuszy w danej miejscowości .oraz składanie wniosków do trybu 
ału o zawieszenie w urzędowaniu lub usunięcie z niego (art. 50-51). W pozostałyn 
akresie utrzymano kompetencje trybunałów, których decyzje w sprawach dyscy * 

138 H. Drzewiecki, O izbach notarialnych, Warszawa 1927, s. 12 i n., przytacza całość projektu (be 
zasadnienia) według materiałów ówczesnego Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, akt 
omisji Rządowej Sprawiedliwości, nr 18.3.7.1 (sygnatura cyt. za H. Drzewieckim), s. 12-24; motyw 
zasadnienia częściowo przytacza A. Niemirowski, op.cit., s. 32-33.
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plinarnych można było zaskarżyć do sądu apelacyjnego (z wyjątkiem orzeczeń 
o karach pieniężnych, art. 53).

Choć w projekcie wyraźnie widać ślady zarządzeń, wydawanych w sprawach nota
riatu przez Komisję Rządową Sprawiedliwości, a zarazem ślady największych bolą
czek i zaniedbań w działaniu instytucji (m.in. problem prowadzenia akt, repertoriów, 
udział w licytacji i przetrzymywanie kwot w kancelariach), to jednak projekt nie zna
lazł uznania czynników rządowych. Na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 1845 r. Komi
sja Rządowa Sprawiedliwości, uznając go za nieodpowiadający ogólnemu systematowi 
rządowemu i powodujący problemy organizacyjne przy wprowadzaniu, odłożyła go 
wraz ze swoimi uwagami do akt139. Nie powrócono już do niego, a na instytucje 
o podobnym jak planowane rady charakterze przyszło na terenach Królestwa Polskiego 
długo czekać.

139 H. Drzewiecki, op.cit, s. 8-9; idem, Zarys dziejów notariatu w Polsce, s. 60.
140 S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 339.
141 A. Niemirowski, op.cit., s. 33.
142 Brak potrzeby powiększenia liczby kancelarii uzasadniano danymi statystycznymi: w latach 

1840-1842 sporządzono w Warszawie 27 162 czynności notarialne, co średnio rocznie dawało 820, 
a dziennie 3 czynności przypadające na jednego rejenta, A. Niemirowski, op.cit., s. 33.

143 Liczbę rejentów podniesiono wówczas z 10 do 16, jak przekonuje A. Niemirowski, nie miało to 
żadnego związku z utworzeniem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. A. Niemirowski, op.cit., s. 32.

Notariat Królestwa Polskiego, działając nadal na podstawie francuskiej ustawy 
z 1803 r., stał się instytucją sprawnie funkcjonującą, złożoną z fachowych rejentów, 
spełniających w życiu prawnym i społeczno-gospodarczym kraju istotną rolę. O za
strzeżeniach i oporach wobec notariatu z czasów jego wprowadzania w Księstwie War
szawskim dawno zapomniano. Nowe formy, wprowadzone przez prawo hipoteczne 
Królestwa Polskiego, pozwoliły wzbogacić instytucję o elementy i funkcje wynikające 
z tradycji prawa staropolskiego, co pozwoliło jej jeszcze szybciej i mocniej zakorzenić 
się w tej części ziem polskich.

Sieć kancelarii nie była równomierna. Przy sądach pokoju w Kaliszu, Radomiu, 
Kielcach i Siedlcach nie było do lat sześćdziesiątych rejentów okręgowych, a jedynie 
rejenci kancelarii ziemiańskiej. Przy 4 sądach pokoju działających w Warszawie było 
początkowo 6 rejentów, przy 6 sądach pokoju okręgu zgierskiego, konińskiego, Szad
kowskiego, mławskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego było po 3 rejentów okręgowych. 
Po 2 rejentów ustanowiono przy 13 sądach pokoju w okręgach: brzezińskim, łęczyc
kim, włocławskim, radziejowskim, częstochowskim, piotrkowskim, radomskim 
(w Radomsku), węgrowskim, płockim, pułtuskim, lipnowski, dąbrowskim, tykociń- 
skim. Przy pozostałych sądach okręgowych było po 1 rejencie okręgowym140.

Krótko przed wejściem w życie kolejnej ustawy notarialnej w 1875 r. w Królestwie 
Polskim działało 63 rejentów gubemialnych oraz 152 rejentów okręgowych, w tym 
najwięcej w stołecznej Warszawie: 25 gubemialnych i 16 okręgowych141. Liczba kan
celarii stopniowo wzrastała, co poddawano krytyce; m.in. już w uzasadnieniu do 
wspomnianego wyżej projektu z 1844 r. argumentowano: lepiej, by strona musiała 
czekać na regenta zatrudnionego, ale oświeconego, aniżeli mieć na swoje rozkazy kil
kunastu, u których nieświadomość, nędza, a może i występek są skutkiem braku zatrud
nienia'42. Być może krytyka ta była refleksem mianowań z 1827 r. w Warszawie, oce
nianych jako dokonane nie dla dogodności publicznej, lecz dla zasług, głównie jednak 
kryły się za nią argumenty o charakterze finansowym143.
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2.2. Rosyjska ustawa notarialna w Królestwie Polskim

Po upadku powstania styczniowego, niezależnie od surowych represji, władze car
skie przystąpiły do likwidacji polityczno-ustrojowych i prawnych odrębności Króle
stwa Polskiego od cesarstwa. W roku 1864 w Petersburgu powołany został specjalnie 
w tym celu Komitet do Spraw Królestwa Polskiego, od 1866 r. prace legislacyjne nad 
zmianami w Królestwie i nadzór nad ich wprowadzaniem w życie przejęła Własna 
Kancelaria Cesarska do Spraw Królestwa Polskiego144. Zmiany i reformy realizował 
w Warszawie Komitet Urządzający, formalnie powołany do przeprowadzenia uwłasz
czenia chłopów, w praktyce prowadzący szerszą działalność w zakresie likwidacji 
urządzeń ustrojowych Królestwa. 19 lutego (3 marca) 1875 r. wydany został ukaz car
ski, na którego mocy od dnia 1 (13) lipca 1876 r. weszły w życie rosyjskie ustawy 
o organizacji sądownictwa, procedura karna i procedura cywilna145 146 147. Nowa organizacja 
sądownictwa dzieliła sądy na dwa piony: sądownictwo pokojowe do spraw mniejszej 
wagi (sądy gminne i sądy pokoju) oraz sądownictwo ogólne do spraw ważniejszych 
(sądy okręgowe w każdej guberni jako instancja I; warszawska Izba Sądowa jako sąd 
apelacyjny; departamenty Senatu Rządzącego w Petersburgu jako instancja kasacyjna 
dla całego imperium). Warszawska Izba Sądowa obejmowała teren całego Królestwa 
Polskiego, a okręgi jurysdykcyjne sądów okręgowych pokrywały się z terenami 
10 guberni, na jakie podzielono teren Królestwa w 1866 r.14

144 A. Korobowicz, Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876-1915, Lublin 1995, s. 15 i n.; idem, Króle
stwo Polskie 1815-1915 [w:] A. Korobowicz, W. Witkowski, Ustrój i prawo na ziemiach polskich, Lublin 
1994, s. 79; idem, Komisja Prawnicza i pierwszy okres prac nad przygotowaniem reformy ustroju sądow
nictwa w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, „Annales UMCS” 1976, Sectio G, vol. XXIII, 
nr 12; idem, Przebieg prac legislacyjnych nad projektami reformy sądownictwa w Królestwie Polskim po 
1863 r., CPH, 1977, z. 2, s. 165-187; G. Smyk, Korpus urzędników cywilnych w guberniach Królestwa 
Polskiego w latach 1867-1915, Lublin 2004, s. 40 i n.

I45A. Korobowicz, Z dziejów notariatu w Królestwie Polskim 1876-1915, [w:] Państwo-Prawo-Myśl 
Prawnicza. Prace dedykowane profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocz
nicę urodzin, Lublin 2003, s. 123; por. także K. Grzybowski, Ustrój i właściwość sądów [w:j idem, Historia 
państwa i prawa Polski, t. IV, Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, Warszawa 1982, s. 213.

146 Por. m.in. prace wyżej cytowane, a także A. Bereza, Finanse sądów gminnych w Królestwie Polskim 
1876-1915, „Annales UMCS” Sectio G, vol. L/Ll, 2003/2004, s. 8.

147 A. Korobowicz, op.cit, s. 123.
148 Tekst ustawy rosyjski oraz polski: Ustawy sądowe obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego, 

1.1, Organizacya sądowa i ustawa notarjalna, Petersburg 1875.
149 S. Plaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3, Okres międzywojenny, Kraków 

2001, s. 731.

Wraz ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości zreorganizowano także prokuratu
rę, adwokaturę i notariat. Do ukazu dołączono cztery akty prawne, a wśród nich Prze
pisy o zastosowaniu do Warszawskiego Okręgu sądowego prawa o notariacie z 14 
kwietnia 1866 r. (Prawiła o primienienii k Warszawskomu Sudiebnomu Okru^u Wyso- 
czajsze Utwierżdiennogo 14 apriela 1866 g. położenija o notarialnej czasty .

Od dnia 1(13) lipca 1876 r. na ziemiach Królestwa Polskiego zaczęła obowiązywać 
rosyjska ustawa notarialna z 14 kwietnia 1866 r.148 Paradoksalnie, choć przy jej po
wstawaniu brano pod uwagę wzory francuskie, austriackie i bawarskie, to w przeci
wieństwie do nich przewidywała znaczny wpływ sądów na działalność notariuszy 
i stanowiła krok wstecz w porównaniu z poprzednio obowiązującym prawem149. Do jej 

Bibl. Jag. 
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przepisów w wersji obowiązującej na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono jed
nak zmiany, modyfikując nieco jej przepisy i dostosowując ją tym samym do warun
ków prawnych i gospodarczych kraju. Zmiany te były do pewnego stopnia wymuszone 
wobec utrzymania norm prawa prywatnego, w tym dwóch ustaw hipotecznych Króle
stwa Polskiego z lat 1818 i 1825.

W swej wersji podstawowej, obowiązującej od początku w pozostałych częściach 
imperium, wprowadzała nową klasyfikację notariuszy, dzielących się na notariuszy 
[„zwykłych”) i starszych notariuszy, urzędujących przy archiwach notarialnych. Od
rębność organizacji notariatu w guberniach warszawskiego okręgu sądowego polegała 
na powierzeniu czynności notarialnych tylko notariuszom urzędującym przy kancela
riach hipotecznych sądów okręgowych oraz sądów pokoju, a zatem na dotychczaso
wych zasadach. Nie utworzono natomiast urzędu starszego notariusza (art. 219), cc 
stanowiło konsekwencję pozostawienia dotychczasowych urządzeń hipotecznych150 
Ustawa nie posługiwała się terminema jednolitym pojęciem notariusz, dawne 
□kreślenia pozostały jednak w użyciu wobec utrzymama prżepisow prawa hipoteczne
go151.

150 A. Niemirowski, Przegląd ustaw notaryalnych obowiązujących obecnie w Europie, Warszawa 1880 
s.27.

151 A. Niemirowski, Wykład notaryalu dziejowy i porównawczy, s. 3.
152 Bliżej na ten temat A. Korobowicz, ąp.cit., s. 123-124.
153 Pismo z dnia 30 maja (11 czerwca) 1876 r. z zasobów Rossijskogo Gosudarstwicnnogo Istoricze 

skogo Archiwa w Petersburgu odnalazł A. Korobowicz, op.cit., s. 124.
15,1 Ibidem.
153 W Łomży w 1879 r., w Kaliszu w 1884 r., w Siedlcach w 1888 r., w Warszawie w 1888 i 1889 r. 

A. Korobowicz, ibidem.
136 Ibidem.

Ustawa notarialna z 1866 r. w brzmieniu ustalonym dla Królestwa Polskiego nie 
przewidywała możliwości utrzymywania odrębnych kancelarii notarialnych, nakazując 
zgodnie z treścią art. 1 wykonywanie czynności urzędowych w kancelariach hipotecz
nych. Jednocześnie, na rnocy art. 42 ustawy, połączeniu ulec mialyafcluwańoiarialne 
Farchiwa hipoteczne. Zgodnie z treścią przepisów wykonawczych z 1 (13) czerwce 
1876 r. realizacja tego nakazu poprzez przekazanie przez rejentów akt, repertoriów itd 
miała nastąpić w terminie 30 dni od wejścia ustawy w życie152. Wobec problemów 
lokalowych sądów w guberni warszawskiej nie udało się tego zamierzenia zrealizować 
Prezes warszawskiej Izby Sądowej Nikołaj N. Gerard wystąpił w 1876 r. do rosyjskie
go Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o zezwolenie na utrzymywanie poza budyn
kami sądów odrębnych kancelarii notarialnych, w których rejenci mogliby przecho
wywać stare archiwa notarialne153. W rezultacie postanowieniem carskim z 1 (13) lipcs 
wyrażono zgodę na czasowe powierzanie nowo mianowanym według rosyjskiej usta
wy notariuszom utrzymywania starych archiwów i wydawania z nich odpisów i kopii 
jednak akta bieżące miały być po zakończeniu każdego roku przekazywane do sądu154 
Z realizacją tego ostatniego zobowiązania były i w następnych latach problemy, a sąd} 
poszczególnych okręgów zmuszone były przypominać odrębnymi decyzjami o obo
wiązku przekazywania akt155 *. W roku 1898 warszawska Izba Sądowa uznała, że 
w sytuacji, gdy kancelaria notarialna znajduje sie w innej miejscowości niż sąd, wy
godniej jest, gdy akta są w niej przechowywane15 . W rezultacie nie doszło nigdy dc 
pełnej realizacji zasad i wciąż istniały w części okręgów sądowych odrębne kancelarie 
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notarialne, w których przechowywano akta notarialne. Warszawskie kancelarie nota 
rialne często posiadały wieloletnie tradycje działania, niekiedy stając się wręcz instytu 
cjami wielopokoleniowymi157.

157 J. Hcnsel, op.cit., s. 38.
I5’ Szczegółowy komentarz do poszczególnych czynności notarialnych M. Gutkowski, Nastolnaja kn 

ga dlia notariusow warszawskogo sudiebnogo okruga, Warszawa 1889.
159 A. Korobowicz, Sądownictwo..., Lublin 1995, s. 117.

Urzędy notariuszy stworzone miały być w miastach stołecznych, gubernialnycl 
i powiatowych, a w razie potrzeby także poza nimi. W miejscowościach, w którycl 
urząd notariusza nie był przewidziany lub nie został obsadzony, obowiązki pełnić miel 
sędziowie pokoju oraz sądy gminne. Organom tym przyznano prawo do zaświadczani; 
aktów dotyczących transakcji, nieprzekraczających pięciuset rubli, pełnomocnictw 
określonych w art. 248 procedury cywilnej, oraz układów pojednawczych, podai 
i zapisów na sąd polubowny, wymienionych w art. 1359, 1361, 1374 procedury cywil 
nej. Wyraźnie wyłączona została jednak możliwość zaświadczania aktów dotyczącycl 
przejścia lub ograniczenia własności nieruchomości, stanu cywilnego, kontraktóv 
majątkowych małżeńskich, testamentów, które zastrzeżono dla notariuszy (art. 221)158.

Nowe zasady organizacji notariatu na tych terenach stanowiły krok wstecz w po 
równaniu z utrwalonymi już w tradycji Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskie 
go podstawami jego działania. Notariatowi udało się jednak zachować odrębnośi 
i swoisty, polski charakter m.in. dzięki powiązaniu z organizacją hipoteki, której zasa 
dy nie uległy po 1876 r. istotnym zmianom. Na pozostałych ziemiach polskich zabori 
rosyjskiego obowiązywała w wersji podstawowej rosyjska ustawa notarialna z 1866 r. 
wprowadzona tam już wcześniej.

Istotną zmianą było nadanie notariuszom statusu urzędników państwowych,; a ni> 
publicznych, jak pod rządami ustawy francuskiej. Zaliczeni zostali do VIII klasy urzę 
dów, nie mieli jednaką tego tytułu prawa do rang i emerytur. W zakresie korzystam; 
z praw służbowych zrównani zostali z pomocnikami sekretarzy sądów okręgowych 
WchodzilLwykład sądów okręgowych miejsca swego urzędowania, wykonując sw; 
obowiązki pod ich kontrolą. Urzędu notariusza nie można było łączyć z pełnienien 
obowiązków obrońcy sądowego (art. 19). W zakresie zwalniania ze służby lub przeno 
szenia do innej miejscowości stosowano wobec nich przepisy właściwe dla sędziów, ci 
dawało notariuszom stabilizację urzędową159.

Notariuszy mjąnowaćjniął - na wniosek prezesa sądu okręgowego - starszy preze 
izby sądowej, w warunkach Królestwa Polskiego - Warszawskiej Izby Sądowej 
Zgodnie z nowymi przepisami mianować można było kandydata, który złożył egzami: 
przed komisją egzaminacyjną, składającą się z prezesa sądu okręgowego, prokurator 
TJédñégo z notanuśzy,“urzędującego przy kancelarii hipotecznej sądu okręgowegc 
Egzamin obejmować miał sprawdzenie umiejętności należytego redagowania aktóv 
oraz znajomości form postępowania notarialnego i ustaw niezbędnych przy sprawowa 
niu urzędu (art. 225). Oznaczało to istotną zmianę wymagań kwalifikacyjnych: ustaw 
milczała na temat obowiązku ukończenia studiów prawniczych, odbycia aplikacji nota 
rialnej, ograniczając wymagania formalne do samego egzaminu praktycznego. Nega 
tywne skutki nowych zasad nie były początkowo widoczne wobec kontynuowani 
kariery notarialnej przez dotychczasowych rejentów, mianowanych na zasadach po 
przednio obowiązującej ustawy francuskiej, a także zasilania notariatu przez osob 
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przechodzące z wymiaru sprawiedliwości, często z czynnej służby sędziowskiej. 
W roku 1895 na 221 notariuszy wykształcenie prawnicze posiadało 138, nie posiadało 
go 83 rejentów. Grupą lepiej wykształconą byli notariusze przy wydziałach hipotecz
nych sądów okręgowych: na 57 rejentów tylko 11 nie ukończyło studiów prawniczych, 
podczas gdy wśród rejentów przy sądach pokoju wykształcenia nie posiadało aż 72 
notariuszy1 °. Mimo braku formalnych wymogów wykształcenia prawniczego w usta
wie notarialnej z upływem lat poziom wykształcenia notariuszy Królestwa Polskiego 
nie obniżał się, a nawet rósł. W roku 1915 na ogólną liczbę 248 notariuszy aż 227 
ukończyło studia prawnicze, w tym 55 rejentów kancelarii ziemiańskich sądów okrę
gowych i 172 przy kancelariach sądów pokoju. W grupie 21 osób bez ukończonej edu
kacji prawniczej było 4 rejentów kancelarii przy sądach okręgowych i 17 na niższym 
szczeblu160 161.

160 A. Korobowicz, Z dziejów..., s. 130.
161 Dane cyt. za A. Korobowicz, op.cit., s. 130.
162 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1818 r. Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach 

i hipotekach, Dziennik Praw Królestwa Polskiego t. V, s. 295 i n.; ustawa z dnia 13 czerwca 1825 r. Prawo 
o przywilejach i hipotekach, ibidem, t. IX, s. 355 i n.

163 J. Glass, op.cit., s. 3; o hipotece Królestwa Polskiego w nowszej literaturze m.in. W. Wójcikiewicz, 
Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego, Warszawa-Wrocław-Kraków 1967.

Zgodnie z ustawą akty notarialne sporządzane miały być w języku rosyjskim, a na 
żądanie stron także w języku polskim, przy czym za dokładność przekładu odpowiadać 
miał notariusz, a za oryginał zawsze uznawany miał być tekst rosyjski (art. 249 ustawy 
notarialnej). Wymóg sporządzania w języku rosyjskim oryginałów dotyczył również 
aktów sporządzanych przez sędziów pokoju lub sądy gminne w miejscowościach, 
gdzie nie było notariusza lub jego urząd nie był obsadzony (art. 220). Ustawa dopusz
czała sporządzanie oryginałów aktów w języku używanym przez ludność miejscową, 
jednak w razie sporu sądowego na tle takiego aktu winien być przedłożony sądowi 
obok oryginalnego, polskojęzycznego aktu także jego uwierzytelniony przekład na 
język rosyjski.

Wśród uprawnień przyznanych przepisami ustawy notarialnej oraz innych ustaw 
zwrócić należy uwagę zwłaszcza na wynikające z przepisów polskiego prawa hipo
tecznego, choć obowiązywało tylko na części ziem zaboru rosyjskiego, w Królestwie 
Polskim. Jeszcze w 1818 r. Sejm uchwalił ustawę hipoteczną, uzupełnioną i zmienioną 
kolejną ustawą z 1825 r.162 163 Polskie ustawy hipoteczne uzupełniane były m.in. powoła
nymi już wyżej instrukcjami Komisji Rządowej Sprawiedliwości z lat 1819, 1825, 
18711 . Po wprowadzeniu na teren Królestwa w 1875 r. (z mocą od 1876 r.) rosyjskich 
ustaw sądowych instytucja hipoteki pozostała nadal niezmieniona, zarówno co do 
przepisów materialnych, proceduralnych, jak i ustrojowych (art. 252 ustawy notarialnej 
z 1866 r.). Ważną zmianą praktyczną było natomiast wprowadzenie na zasadzie art. 
241 ustawy notarialnej formy przymusowej aktu notarialnego w zakresie przejścia lub 
ograniczenia prawa własności nieruchomości. Wcześniej, na zasadzie art. 1 ustawy 
hipotecznej z 1818 r., wszystkie czynności skutkujące przeniesieniem własności nieru
chomości sporządzane miały być wprawdzie w formie urzędowej, czyli przed notariu
szem, jednak sankcją za niedochowanie tego warunku była tylko niemożność wciąg
nięcia takiego aktu do ksiąg hipotecznych. Przepis art. 241, nieznany rosyjskiej ustawie 
notarialnej w jej pierwotnej wersji, wprowadzony został w guberni warszawskiego 
okręgu sądowego na mocy przepisów wprowadzających, a dopiero później wcielony 
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do samej ustawy. Po wejściu w życie zasady z art. 241 w orzecznictwie Senatu Cywil
nego Kasacyjnego Departamentu Senatu uznawano, że w razie przeniesienia własności 
przed 1876 r. bez zachowanej formy aktu notarialnego nabywca nieruchomości miał 
prawo żądać od sprzedawcy sporządzenia takiego aktu dla dokonania wpisu w księdze 
wieczystej164. Wyraźnie też podkreślano, że prawo własności nieruchomości przecho
dzi na nabywcę nie z mocy umowy między stronami, lecz skutkiem wniesienia umowy 
do księgi wieczystej165.

IM Orzeczenie 10/1890, Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim, red. J. Glass, Warszawa 
1914, s. 495.

165 Orzeczenie 1/1890, 98/1896, 95/1900, 8/1903, op.cit., s. 495.
166 J. Glass, op.cit., s. 32-33.
167 Ibidem, s. 33.
I6B Ibidem.
169 Wynikającymi ze stałej w całym okresie podstawy prawnej: postanowienia namiestnika z dnia 

17 sierpnia 1820 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. VII, s. 62 i n., wysokość stawek zmieniona m.in 
rozporządzeniem Komisji Rządowej Sprawiedliwości nr 739 z dnia 29 grudnia/10 stycznia 1854 r./1855 r. 
S. Zawadzki, op.cit., t. II, s. 816-818.

170 A. Korobowicz, Sądownictwo..., s. 116.

Przy odpowiednich sądach działały zatem nadal wydziały hipoteczne, rozpatrujące 
i wydające decyzje w zakresie wszystkich. aktów_LwnjQgków hipotecznych, zatwier
dzane następnie dla nadania im znamienia wiary publicznej przez zwierzchności hipo- 
teczne. Te ostatnie składały się od roku 1876 z dwóch sędziów sądu okręgowego oraz 
pisarza hipotecznego, a w hipotece powiatowej z sędziego pokoju, pisarza hipoteczne
go, notariusza lub acfwoTata przyśięgfegobąJźapTTkahTa sądowego (art. 551 organiza
cji sądowej rosyjskiej)166. W kancelariach hipotecznych, prowadzonych przez notariu
szy i pisarzy hipotecznych, przechowywano księgi i akta hipoteczne, dokonywane 
czynności hipotecznych, zwłaszcza w zakresie wpisów zatwierdzonych przez 
zwierzchność hipoteczną. Włączenie notariuszy do składu kancelarii hipotecznej sta
nowiło cechę wyróżniającą polskiej hipoteki, wynikającą z faktu, że umowy w zasa
dzie winny być sporządzane bezpośrednio w księgach hipotecznych. Zasada ich niena
ruszalności pociągała za sobą konieczność urzędowania notariuszy w gmachu archi
wum hipotecznego167. Jako członek kancelarii hipotecznej notariusz wpisywał dc 
księgi hipotecznej akta hipoteczne, a w pewnym zakresie współdziałał z pisarzem hi
potecznym w przyjmowaniu wniosków hipotecznych. W razie urlopu, choroby bądź 
innej przeszkody, uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków, notariusz i pisarz 
hipoteczny zastępowali się nawzajem w czynnościach kancelarii hipotecznej168. 
Utrzymywanie kancelarii obciążało pisarza, on także ponosił odpowiedzialność za jej 
funkcjonowanie. Pisarze hipoteczni pobierali za swe czynności niewielką pensję, będąc 
urzędnikami sądowymi w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jednocześnie, za sporządzanie 
wniosków oraz dokonywanie wypisów z wykazu pobierali wynagrodzenie określone 
odrębnymi przepisami169.

Utrzymaniu odrębności notariatu służyła także odrębność pomieszczeń kancelarii 
oraz sądów. Zamiar połączenia kancelarii hipotecznych i notarialnych nie powiódł się 
do końca wobec trudności lokalowych sądów, zdarzały się nawet sytuacje, że kancela
ria notariusza znajdowała się w innej miejscowości niż kancelaria hipoteczna sędziego 
pokoju170.
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Mimo wyraźnych tendencji do rusyfikacji wszelkich organów wymiaru sprawiedli
wości po wprowadzeniu na terenie Królestwa Polskiego rosyjskiej organizacji sądow
nictwa notariat (podobnie jak adwokatura) pozostał do czasów 1 wojny światowej in
stytucją niemal w całości polską, a biura i kancelarie notarialne uważane były za swo
iste ośrodki polskiej propagandy171. Pozostawienie w rękach polskich instytucji było 
spowodowane koniecznością, wynikającą z utrzymania w mocy przepisów polsko- 
-francuskiego prawa prywatnego (Kodeks Napoleona, Kodeks Cywilny Królestwa 
Polskiego), w tym zwłaszcza prawa hipotecznego, ukształtowanego w sposób całkowi
cie odmienny od prawa rosyjskiego. Notariat stawał się jednocześnie miejscem schro
nienia dla osób usuwanych w ramach rusyfikacji z wymiaru sprawiedliwości, a także 
odchodzących z niego z innych przyczyn. Dzięki temu szeregi rejentów zasiliło wielu 
dobrych prawników, byłych sędziów, a także sekretarzy sądowych. Z grona urzędni
ków sądowych do notariatu trafili do 1901 r. m.in. W. Chludziński, W. Dziewulski, 
Z. Skupieński, F. Jastrzębski, J. Wąsowicz; ze stanowisk sędziów śledczych już 
w 1876 r. m.in. L. Biernacki, J. Gruszczyński, W. Małachowski, T. Michałowski, 
F. Wójcicki; podprokurator K. Bochyński; ze stanowisk sędziów okręgowych A. Okol- 
ski, P. Milewski, J. Gutman, J. Zalewski, a jako ostatni w omawianym okresie prze
szedł do notariatu w 1908 r. A. Proniewicz172.

Ibidem, s. 117.
172 A. Korobowicz, Z dziejów..., s. 128-129.
173 A. Chwalba, Polacy w służbie Moskali, Warszawa-Kraków 1999, s. 196.
174 A. Korobowicz, op.cit., s. 127.
175 Ibidem.
176 Dane z mowy posła A. Parczewskiego w Dumie w dniu 11 października 1907 r., GS W, 1908, s. 321 

i n.
177 S. Landau, Projekt ustawy notaryatu z przepisami przechodniemi i taryfą, Warszawa 1917.
178 A. Korobowicz, op.cit..

Wśród notariuszy w Warszawie w 1882 r. była zaledwie jedna osoba prawosławna 
(kryterium wyznania stanowiło podstawowy wyróżnik przynależności narodowej, nie 
zawsze wszakże precyzyjny), w 1897 r. w notariacie było 9 prawosławnych, a w na
stępnych latach liczby te nie ulegały większym zmianom173. W roku 1915 wśród nota
riuszy było zaledwie 12 Rosjan (11 prawosławnych i 1 luteranin)17'1. Tylko 1 z nich 
mianowany został w 1892 r., pozostali w latach 1904-1914 (w tym aż 9 w latach 
1911-1914)175. W tym samym okresie liczba Polaków w sądownictwie stale malała 
i w 1907 r. nie było już ani jednego w warszawskiej Izbie Sądowej, w sądach okręgo
wych pozostało ich 15 i tylko 1 w sądach pokoju176. W roku 1882 wśród notariuszy 
były 2 osoby wyznania mojżeszowego, jednak wkrótce jedynym Żydem w instytucji 
został znany warszawski notariusz Szymon Landau, prowadzący kancelarię nieprze
rwanie do ewakuacji Rosjan w 1915 r., autor jednego z pierwszych projektów polskiej 
ustawy notarialnej, opracowanego jeszcze w 1917 r., aktywnie działający także po 
1918 r.177 Warto zaznaczyć, że mimo braku wymogu ustawowego wszyscy oni posia
dali wyższe wykształcenie prawnicze, a obowiązujące w Królestwie Polskim prawo 
prywatne poznali dzięki uprzedniej praktyce w miejscowym sądownictwie178.

Sieć kancelarii notarialnych nie była jednolita, co wynikało z różnic poziomu go
spodarczego poszczególnych terenów warszawskiego okręgu sądowego. W roku 
wprowadzania rosyjskiej organizacji sądowej w warszawskim okręgu sądowym dzia
łało 221 notariuszy, w tym 64 przy sądach okręgowych, pozostałych 157 zaś przy są
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dach pokoju179 *. W roku 1895 kancelarie prowadziło na tych terenach 226 notariuszy, 
z czego najwięcej na terenie guberni warszawskiej (55), w tym 24 przy kancelariach 
hipotecznych sądu okręgowego, a 31 przy kancelariach hipotecznych sędziów poko
ju . W guberni kaliskiej było ich 27, w piotrkowskiej 26, w płockiej 24, w lubelskiej 
i łomżyńskiej po 18, w suwalskiej 17, w siedleckiej 14, w radomskiej 13, a w kieleckiej 
12181. Ich liczba w następnych latach nieznacznie wzrosła do 234 w 1901 r., w tym 58 
działało przy sądach okręgowych, a 176 przy sędziach pokoju182. W roku 1901, po 25 
latach obowiązywania rosyjskiej ustawy notarialnej, urząd swój pełniła nadal liczna 
grupa 56 osób mianowanych w 1876 r. notariuszami, co dowodzi stabilizacji urzędu183. 
W roku 1915 na ziemiach Królestwa Polskiego działało już 248 notariuszy, w tym 59 
przy sądach okręgowych i 189 przy sądach pokoju184.

179 A. Korobowicz, Sądownictwo...., s. 115.
IH0 A. Korobowicz, Ewakuacja sądów Królestwa Polskiego i ich losy w czasie pierwszej wojny świato

wej, CPU, 1989, z. 1, s. 90; idem, Sądownictwo..., s. 115; idem, Z dziejów..., s. 126.
1,1 A. Korobowicz, Sądownictwo..., s. 115-116.
11(2 A. Korobowicz, op.cit., s. 116.
1,3 A. Korobowicz, op.cit., s. 117; por. także dane z Kratkaja swiedienija o sudiebnych ustanowlenijach 

Warszawskogo Sudiebnogo Okruga i diejalielnosti ich za wriemja s 1876 po 1901 god, Warszawa 1901, 
s. 16, cyt. za A. Korobowicz, Zdziejów..., s. 126, 130.

Ibidem, s. 127.
1,5 Por. omówienie stanu badań nad notariatem i aktami notarialnymi po II wojnie światowej, K. Sku- 

picński, Notariat i akta notarialne..., s. 14-16, tam też podstawowa literatura, m.in. H. Szymańska, 
J. Śmialowski, Akta notarialne z terenu Królestwa Polskiego i ich wartość naukowa, „Archeion”, 1959, 
s. 43-67; J. Kosim, Akta notarialne jako źródło do kształtowania się burżuazji warszawskiej, „Rocznik 
Warszawski”, 77, 1965, s. 249-257; H. Krajewska, Akta notariuszy w Archiwum Państwowym w Łodzi jako 
źródło do historii kin i życia filmowego miasta, „Archeion”, t. 86, 1989, s. 81-88; R. Szczepaniak, Akta 
notarialne kaliskie i ich znaczenie dla badań naukowych, „Rocznik Kaliski” t. 9, 1976, s. 249-260; 
R. Janiak, Prywatne księgozbiory lubelskie w pierwszej połowie XIX w. w świetle akt notarialnych. Badania 
sondażowe, „Folia Bibliologica”, 1986-1987, s. 29-33; J. Hensel, op.cit.; A. Moczulska, Inwentarze, protokoły 
licytacji, intercyzy i testamenty zawarte w aktach notarialnych z obszaru Królestwa Polskiego w XIX w., „Stu
dia Zródloznawcze”, 1977, s. 217-224; K. Latawice, Akta notarialne jako źródło do badań nad ludnością 
rosyjską w Królestwie Polskim między powstaniem styczniowym a pierwszą wojną światową [w:] Notariat 
i akta notarialne w X1X~XX w., red. K. Skupieński, S. Piątkowski, Radom 2004, s. 115-129, por. także inne 
opracowania zawarte w cytowanym wydawnictwie.

Ogółem, w latach 1808-1915, a zatem w czasach Księstwa Warszawskiego i Króle
stwa Polskiego, na terenie ziem centralnych Polski, pod rządami francuskiej ustawy nota
rialnej z 1803 r. i rosyjskiej ustawy notarialnej z 1866 r., działało ponad 1100 kancelarii 
notarialnych. Ich akta, z reguły zachowane w bardzo dobrym stanie, przechowywane są 
archiwach państwowych. Tak jak w wypadku akt notarialnych z czasów Księstwa War
szawskiego, tak i w wypadku akt z czasów Królestwa Polskiego stanowią one cenne 
źródło, wykorzystywane jednak w zbyt małym zakresie przez współczesną naukę185. 
Cząstkowe zainteresowanie badaczy wybranymi, niekiedy drobnymi zagadnieniami 
spowodowane jest ogromnym zasobem i zawartością akt, utrudniającym, a nawet 
wręcz uniemożliwiającym bardziej kompleksowe ich wykorzystanie. Nie bez wpływu 
na trudności badawcze z zawartością spuścizny po notariuszach Królestwa Polskiego 
jest także stan uporządkowania akt, nie zawsze dostatecznie szczegółowo zinwentary
zowanych.

Zmiany w rozmieszczeniu, likwidacja i tworzenie nowych kancelarii notarialnych 
pozostawały w związku także z sytuacją gospodarczą, rozwojem przemysłu i urbaniza
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cją niektórych terenów. Do roku 1895 likwidacji uległo 6 kancelarii przy wydziałach 
hipotecznych sądów okręgowych i powstało 9 nowych przy sądach pokoju, w rezulta
cie zmniejszyła się z 8 do 5 liczba notariuszy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, z 6 
do 4 w Piotrkowie i z 5 do 4 w Płocku186. W następnych latach doszło do znacznego 
powiększenia liczby kancelarii w szybko rozwijającej się Łodzi: w 1901 r. działało 
w niej aż 10 kancelarii przy sądach pokoju, w 1915 utworzono kolejne 3 kancelarie187.

186 A. Korobowicz, op.cit., s. 126.
m Ibidem, s. 127.
188 A. Korobowicz, Ewakuacja sądów..., s. 94 i n.
189 Ibidem, s. 99 i n.; idem, Z dziejów..., s. 130-131.
190 A. Korobowicz, Zdziejów..., s. 130.
191 M. Kurman, Z wojny lat 1914-1921. Przeżycia, wrażenia i rejleksje mieszkańca Warszawy, odbitka 

z rękopisu, Warszawa 1923, s. 102-103.
192 Ibidem, s. 103; po latach M. Kurman, a wraz z nim Zarząd Główny Zrzeszenia Notariuszów i Pisa

rzy Hipotecznych w historii pierwszego dziesięciolecia istnienia Zrzeszenia ujmowali problem nieco ina
czej, M. Kurman, Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w b. Królestwie Polskim. Z pierwszego 
dziesięciolecia istnienia, PN, 1925, nr 1, s. 108-109.

193 Rozporządzenia generalnego gubernatora z dnia 21 marca 1915 r., Dziennik Rozporządzeń nr 12, 
poz. 11 oraz z dnia 18 listopada 1916 r., Dziennik Rozporządzeń nr 54, poz. 201.

194 Cyt. za J. Glass, op.cit., s. 4.

Przebieg działań 1 wojny światowej spowodował konieczność ewakuowania przez 
władze rosyjskie już od sierpnia 1914 r. sądów z terenu Królestwa Polskiego188. 
W drugim etapie ewakuacji już w 1915 r. wyjechała m.in. blisko połowa polskich nota
riuszy działających na obszarze sądu okręgowego w Suwałkach, a pozostał tylko 1. 
Wyjechało również 9 notariuszy siedleckich (3 pozostało) oraz 13 warszawskich (47 
zostało). Pozostali natomiast najprawdopodobniej notariusze kaliscy, płoccy, piotrkow
scy, większość notariuszy kieleckich (na 15 zostało 10) oraz radomskich (na 16 zostało 
10)189. Łącznie, jak ocenia A. Korobowicz, ewakuacja nie objęła jednak więcej niż 70- 
-80 osób190.

M. Kurman w interesujących wspomnieniach z lat wojny opisał problemy, jakie na
potkali Niemcy, usiłujący uruchomić w Warszawie sądy 91. Między innymi, po bezpo
średnich, trwających blisko dwa miesiące pertraktacjach z notariuszami i pisarzami 
hipotecznymi, odrzucili oni zdecydowanie propozycję spisywania i sporządzania od
powiednich aktów i wpisów w dwóch językach: polskim i niemieckim. Ostatecznie 
osiągnięty został kompromis: akty i wpisy hipoteczne spisywane miały być wyłącznie 
po polsku, decyzje hipoteczne zaś w dwóch językach. Mimo to w uruchomionych od 
pierwszej połowy listopada 1915 r. notariacie i hipotece niektórzy z dawnych rejentów 
nie chcieli podjąć obowiązków192.

Zmiany w zakresie i organizacji działania notariuszy na terenie okupacji niemiec
kiej wynikały z rozporządzeń generalnego gubernatora z lat 1915 oraz 1916, regulują
cych sprawy hipoteczne193. Na terenie okupacji austriackiej w całym okresie jej trwa
nia dotychczasowa organizacja sądowa w sprawach hipotecznych pozostała bez zmian 
na mocy wyraźnego przepisu rozporządzenia Naczelnego Wodza armii z dnia 9 maja 
1916 r., poświęconego sądownictwu194.

Pertraktacje prowadzone z niemieckimi władzami okupacyjnymi w 1915 r. przy
niosły także inny, ważny rezultat. Nieformalne początkowo spotkania rejentów, zapo
czątkowane przez notariuszy z prowincji, których wydarzenia wojenne rzuciły do War
szawy, nabrały nowego charakteru i doprowadziły do powstania rzeczywistego zrze
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szenia195. Wkrótce wyłonił się z niego organ reprezentacyjny zwany Delegacją Kole
żeńską, pełniący funkcje pogotowia ratunkowego w sprawach notariatu196. Dalsze 
sformalizowanie działalności przyniosło przekształcenie się w 1917 r. w stowarzysze
nie o nazwie Zrzeszenie rejentów i pisarzy hipotecznych w Królestwie Polskim, zareje
strowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzące bardzo aktywną i owocną 
działalność także w następnym okresie, po odzyskaniu niepodległości197.

195 M. Kurman, Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych..., s. 108-109.
196 M. Kurman, op.cit., s. 109.
197 Ibidem, o działalności Zrzeszenia w Drugiej Rzeczypospolitej także w rozdziale VIII.
I9B Informacje o wybranych notariuszach parających się literaturą (ze wszystkich zaborów); A. Niemi- 

rowski, Bibliograjta powszechna notaryatu, Warszawa 1884, s. 18-19; pełny, choć niewołny od usterek, 
indeks osobowy notariuszy z ziem Królestwa Polskiego opracował K. Jaroszek, op.cit., s. 177-201.

W licznym gronie notariuszy Królestwa Polskiego, zarówno pod rządami francuskiej 
ustawy notarialnej z 1803 r., jak też rosyjskiej ustawy notarialnej z 1866 r., znalazło się 
wielu znakomitych prawników i ciekawych postaci, m.in. wymieniani już wyżej notariu
sze warszawscy: J.W. Bandtkie, prowadzący kancelarię w Warszawie od czasów Księ
stwa Warszawskiego do 1843 r.; W. Skorochód-Majewski, znany także z badań nad 
sanskrytem, A. Bryndza (kancelaria w latach 1849-1863), autor wierszy i parodii; 
S. Jasiński (kancelaria w latach 1854-1879), także próbujący sił w literaturze; S. Za
wadzki (1861-1891), autor opracowań prawniczych, znawca prawa hipotecznego; 
S. Landau (kancelaria w latach 1880-1933); B. Okołowicz (kancelaria w latach 1913— 
1932), B. Paszkowski (kancelaria w latach 1910-1935), współzałożyciele Zrzeszenia 
Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych Królestwa Polskiego; J. Swiętopełk-Zawadzki 
(kancelaria w latach 1889-1915), autor projektu ustawy notarialnej z 1917 r. i późniejszy 
wiceminister sprawiedliwości, oraz wielu innych198.





Rozdział V

WOLNE MIASTO KRAKÓW. NOTARIAT NA ZIEMIACH 
ZABORU AUSTRIACKIEGO

1. NOTARIAT NA ZIEMIACH ZABORU AUSTRIACKIEGO 
NA PRZEŁOMIE XVIII i XIX WIEKU

Nowoczesny notariat publiczny pojawił się na terenie monarchii Habsburgów póź
niej niż we Francji1 2. W czasie gdy ziemie polskie znalazły się pod zaborem austriac
kim, instytucja notariatu, czy też raczej jeszcze pisarstwa publicznego, znajdowała się 
w Austrii w stanie głębokiego kryzysu . Ustawodawstwo z lat osiemdziesiątych XVIII 
stulecia pozwalało na traktowanie w kategoriach dokumentu publicznego tylko prote
stów weksli, sporządzanych przez tzw. notariuszy wekslowych3. Ustawa wydana przez 
cesarza Józefa I w 1781 r., a następnie dekret nadworny z dnia 16 lutego 1792 r., któ
rych celem było zwalczanie pokątnych pisarzy rozmaitych aktów, nie przyniosły re
zultatu4. Kolejny akt z dnia 1 maja 1781 r. odmówił mocy dokumentu publicznego 
wszystkim dokumentom notarialnym, z wyjątkiem protestów wekslowych, kolejne zaś 
zarządzenia władz zakazały używania na terenie monarchii tytułów protonotariusz 
i notariusz papieski bez uprzedniej zgody monarchy5. Notariusze wekslowi przed uzy
skaniem uprawnień do wykonywania przyznanych im przez prawo czynności obowią
zani byli zdać egzamin z zakresu prawa wekslowego i handlowego oraz wykazać zna
jomość postępowania sądowego i ustaw krajowych. Notariusze mianowani byli wy
łącznie spośród adwokatów, tym bardziej że na mocy patentów z 1782 r. mogli pełnić 
rolę zastępcy procesowego przed sądami wekslowymi i handlowymi6 7. Wyraźną nie
chęć do notariatu w formie istniejącej u schyłku XVIII w. wyrażały sformułowania 
kolejnych aktów, wydawanych przez monarchę: w 1788 r. ogłoszono wręcz, że insty
tucja jest skazana na wymarcie (und auch diese nach und nach absterben so lassen 
befohlen isf)1. Kodeks Zachodniogalicyjski z 1796 r. uznawał już charakter dokumentu 

1 Przy opracowaniu niniejszego rozdziału wykorzystano także jako bazę do szczegółowych rozważań 
syntetyczny zarys dziejów notariatu w Wolnym Mieście Krakowie i na ziemiach zaboru austriackiego, 
D. Malec, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 43-53.

2 J. Glass, Notariat w Austrii, PN, 1933, nr 4, s. 4.
3 S. Muczkowski, Austryacka ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 roku historycznie i porównawczo 

objaśniona, Kraków 1887, s. 142-145; Ch. Neschwara, Geschichte des österreichischen Notariats, Bd. 1, 
Vom Spätmittelalter bis zum Erlass der Notariatsordnung 1850, Wien 1996, s. 517 i n., 526 i n.

4 S. Muczkowski, op.cit., s. 143.
5 Ibidem.
6 Ch. Neschwara, op.cit., s. 529.
7 S. Muczkowski, op.cit., s. 144.
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publicznego sporządzonego przez notariusza zagranicznego, jednak w najbliższych 
latach nie dokonano żadnych zmian, świadczących o woli stworzenia pełnej instytucji 
notariatu publicznego.

Zaznaczyć jednak należy, że na terenie ziem zaboru austriackiego przez pewien 
czas funkcjonowały dawne urządzenia polskie, w tym pisarze i rejenci sądowi. Utrzy
mano początkowo dawne prawo polskie, a sądy szlacheckie grodzkie i ziemskie dzia
łały na starych zasadach do 1784 r., jedynie w ordynacji z 1778 r. (nova regulado iudi- 
ciorum) określono nieco odmiennie ich skład8 9. Istotniejsza zmiana nastąpiła w 1780 r., 
gdy wprowadzono na mocy patentu Tabulę Krajową (Tabula regis, qua officium pre- 
notationumf. Od tej pory prawa rzeczowe, które według zasad prawa staropolskiego 
stanowiły przedmiot wpisu do ksiąg ziemskich lub grodzkich, mogły być nabyte tylko 
przez wpis do Tabuli, a sama zasada jej prowadzenia oparta została na wzorach czesko- 
-austriackiego prawa hipotecznego10 11. Po likwidacji polskich sądów prowadzone przez 
nie księgi z terenu lwowskiego przekazane zostały do Lwowa, natomiast archiwum 
krakowskie od 1796 r. zaczęła porządkować specjalnie powołana komisja".

* S. Grodziski, Zabór austriacki 1772-1848 [w:] Historia państwa i prawa Polski, t. III, Od rozbiorów 
do uwłaszczenia, red. J. Bardach, M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981, s. 736.

9 Por. m.in. K. I Iilbricht, O księgach publicznych czyli hipotecznych w Galicji, „Czasopismo Poświę
cone Prawu i Umiejętnościom Politycznym”, 1864, s. 24 i n.

10 S. Grodziski, Z badań nad czesko-austriackim prawem hipotecznym i jego znaczeniem dla Galicji, 
„Studia Historyczne”, 1965, z. 3-4, s. 79.

11 S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, 1.1, Lwów-Warszawa-Kraków 1925, s. 408- 
-411.

12 W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964, s. 18.
13 O prawie francuskim w Krakowie m.in. L. Pauli, Prawa obce w Rzeczpospolitej Krakowskiej, Ze

szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze, z. 97, 1982, s. 145 i n.; W. Uruszczak, 
Prawo francuskie w Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815-1846) [w:] Szkice z dziejów ustroju i prawa, 
Kraków 1997, s. 91 i n.; D. Malec, Wpływy Code civil oraz innych kodyfikacji napoleońskich na ziemiach 
polskich, CPH, 2005, z. 2 (materiały sesji naukowej 200 lat kodyfikacji napoleońskich), s. 77 i n.; por. także 
dzieje ustroju i prawa Krakowa W.M. Bartel, Ustrój ¡prawo Wolnego Miasta Krakowa, Kraków 1976; por. 
także K. Sójka-Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność. Warszawa 2007, s. 228-232.

2. NOTARIAT W DEPARTAMENCIE KRAKOWSKIM KSIĘSTWA 
WARSZAWSKIEGO. WOLNE MIASTO KRAKÓW

W roku 1809 część ziem zabranych przez Austrię przyłączona została do Księstwa 
Warszawskiego. Na mocy pokoju w Schönbrunn przyłączono cały obszar tzw. Galicji 
Nowej (Zachodniej), a z ziem Galicji dawnej okręg zamojski i niewielkie terytorium na 
południu Krakowa, sięgające do Wieliczki (jednak sama Wieliczka wraz z kopalniami 
soli stanowić miała kondominium Austrii i Księstwa)12. Na terenach tych w 1810 r. 
wprowadzone zostało francuskie prawo prywatne, a wraz z nim francuska ustawa nota
rialna z 1803 r. (por. poprzedni rożdział). Dla Krakowa miało to ogromne znaczenie, 
nowy system prawny obowiązywał także w następnych latach13, a wprowadzona wów
czas organizacja notariatu utrzymana została także w utworzonym w 1815 r. Wolnym 
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Mieście Krakowie bez większych zmian14. Po jego zlikwidowaniu i wcieleniu w 1846 r 
do cesarstwa austriackiego notariat krakowski działał nadal na dotychczasowych-zasa 
dach aż do chwili wejścia w życie na tych terenach w diupfi^gKipada^^^Jt^austriac 
kiej ustawy notarialnej z dnia 21 maja 1855 r.15 Także w tej części ziem polskich obec 
ność nowoczesnych zasad francuskiego notariatu publicznego datuje się od podobnegc 
czasu co na podstawowym terytorium Księstwa Warszawskiego i - tak jał 
w Królestwie Polskim - reguły te utrwaliły się w czasie kilkudziesięcioletniego okresi 
ich obowiązywania bez większych zmian.

N O francuskiej organizacji notariatu na tych terenach D. Malec, Notariat w Departamencie Kraków 
skini Księstwa Warszawskiego oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej, CPH, 2001, z. 2, s. 185-202.

15 S. Muczkowski, op.cit., s. 154-155.
16 Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Kraków; 

(dalej: Dz. Pr. WMK) 1816, Nr Dziennika Głównego Senatu (dalej: Dz. Gl., 1904, 1796, s. 1).
17 Uchwala Senatu Wolnego Miasta Krakowa z dnia 5 maja 1826 r. o uchyleniu m.in. dekretu z dni; 

14 marca 1809 r. o taksie za czynności notarialne, Dz. Pr. WMK 1826, nr 349 Dz. GL, s. 11-17.
*’ D. Malec, op.cit., s. 189, 194-195.
19 W.M. Bartel, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846) [w:] Historia państwa i prawi 

Polski, t. III: Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach i M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981 
s. 794.

20 Art. VIII Konstytucji WMK z 1818 r., tekst według J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowski 
1815-1845. Wybór iródel, Wrocław 1951, s. 19.

21 Art. 75, 76 statutu z 1833 r., Dz. Pr. WMK 1833, nr 5046/5077 Dz. GL; sąd III instancji zastąpi! pi 
zmianach organizacyjnych dotychczasowy sąd apelacyjny w rozszerzonym składzie, W.M. Bartel, op.cit. 
s. 816.

Wkrótce po utworzeniu na kongresie wiedeńskim Wolnego, Niepodległego i Ściśli 
Neutralnego Miasta Krakowa z Okręgiem działająca w nim z upoważnienia mocarstw 
opiekuńczych Komisja Organizacyjna wydała Urządzenie tymczasowe dla władz są 
downiczych Wolnego Miasta Krakowa (1816)16. Jej przepisy utrzymywały do czasi 
stworzenia nowych kodeksów dotychczasowe prawo, dodając, że organizacya we 
wnętrzna władz sądowych ma zostać do owey chwili temczasowo tak, iak dziś ¡est, cc 
pozwoliło utrzymać w niezmienionym stanie notariat.

Obok ustawy notarialnej z 1803 r. i uzupełniających ją dekretów królewskich z cza 
sów Księstwa Warszawskiego funkcjonowanie notariatu w Rzeczypospolitej Kraków 
skiej regulowały także akty wydawane przez jej władze, w tym zwłaszcza Senat Wol 
nego Miasta, pełniący funkcje władzy wykonawczej, oraz normy zawarte w przepisacł 
o organizacji sądownictwa: Urządzenie tymczasowe dla władz sądowniczych Wolnegc 
Miasta Krakowa (1816), Urządzenie sądownictwa (1833) oraz Statut sądowniczy 
(1842). Ponadto, w 1826 r. wydano nowe stawki opłat za czynności notarialne17.

W roku 1810 podjęli czynności urzędowe pierwsi na tych terenach, mianowan 
przez władze Księstwa Warszawskiego, notariusze. Część z nich kontynuowała swe 
czynności w niewielkiej Rzeczypospolitej Krakowskiej18. Ich grono powiększał 
z czasem nowi, mianowani już w Wolnym Mieście Krakowie. Do roku 1818 nomina 
cje były praktycznie w rękach Komisji Organizacyjnej powołanej przez mocarstw! 
opiekuńcze dla opracowania tekstu tzw. rozwiniętej konstytucji Wolnego Miasta Kra 
kowa19 20. W kolejnych latach powoływał ich Senat na wniosek prezesa sądu apelacyjne 
gó^Statut urządzający sądownictwo z 1833 r., zachowując prawo nominacji w rękacł 
Senatu, nakładał na prezesa sądu III instancji obowiązek zgłoszenia potrójnej list; 
kandydatów na każde wolne miejsce notariusza21.
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O każdym wymagającym obsady stanowisku notariusza trybunał I instancji doko
nywał publicznego ogłoszenia w Dzienniku Rządowym Wolnego Miasta Krakowa, 
zainteresowani zaś składali do trybunału dokumenty potwierdzające posiadanie wyma
ganych kwalifikacji22. Notariuszy mianowano bezterminowo zgodnie z jednolitą for
mułą aktów nominacji, ogłaszanych w Dzienniku Rządowym Wolnego Miasta Krako
wa, dopóki tego z praw w tym kraiu obowiązuiących potrzeba wymagać będzie. Nie
kiedy obejmujący urząd notariusz ogłaszał o tym publicznie w Dzienniku Rządo
wym23 *.

22 Por. m.in. Obwieszczenie Trybunału 1 instancji Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z dnia 23 li
stopada 1829 r., Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu (dalej: Dz. Rząd. WMK) 
1829, nr 45-46, s. 180.

23 Por. obwieszczenie A. Matakiewicza, Niżey podpisany upoważniony został do pełnienia obowiązków 
notaryusza publicznego w Wolnym Mieście Krakowie i Jego Okręgu o czem prześwietną publiczność uwia
damia. Mieszka w ulicy Grodzkiej pod liczbą 227 w kamienicy P. Jaszke na pierwszym piętrze, Dz. Rząd. 
WMK 1818, dodatek do nr 3, s. 1.

2,1 Dz. Pr. WMK 1842, nr 2124 Dziennika Głównego Senatu.
25 1-2 notariuszy w 1818 r.; 3 w latach 1819-1822; 5 w latach 1823-1826; 6 w latach 1827-1831, 

1833, 1837-1838, 1846; 7 w latach 1832 i 1845; 8 w latach 1834-1836, 1839-1844, D. Malec, op.cit., 
s. 196.

26 Przedstawienie Prezesa Sądu Appelacyjnego z dnia 24 grudnia 1817 r., L. 297, Archiwum Państwo
we w Krakowie, Oddział 111, ul. Sienna 16 (dalej: AP III), sygn. WMK V-l.

27 Mianowani kolejno, w nawiasach lata prowadzenia kancelarii: A. Matakiewicz (1818-1844); I. Ro
galski (1819-1829); L. Pszczółkowski (1822-1832); I. Ostaszewski (1823-1845); J. Dorau (1827-1830); 
A. Jaroszewski (1830-1836); I. Szpor (1830-1836); M. Strzelbicki (1832-1872); S. Korytowski (1833- 
-1867); J. Nonast (1834—1856), akta notariuszy, Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział 11, ul. Grodz
ka 52 (dalej: AP II), por. także D. Malec, op.cit., s. 194-195.

28 Notariuszami zostali F. Placer (1839-1850); F. Jakubowski (1840-1860); E. Ekielski (1842-1859), 
ibidem.

Warto podkreślić, iż w 1842 r., 'w związku z wejściem w życie nowej organizacji 
sądowej, wydana została Ustawa o aplikacyi i examinach sgcfowycZąpodnoszaca wy
mogi formalne stawiane kandydatom do objęcia notariatu . Notariusze Tizyskali też 
wyższą niż poprzednio pozycję w związku z zaliczeniem ich do trzeciej, najwyższej 
klasy funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, natomiast rejentów akt hipotecznych 
zaliczono do klasy niższej, drugiej. Wszyscy kandydaci do notariatu i innych urzędów 
tej klasy, obok ukończonych=^X«iiiajv._prawniczych, musieli przed dopuszczeniem do 
egzarninu_sądoweKO odbyć trzyletnią aplikacje. Przyszli notariusze wykazać się mu
sieli także roczną aplikacją w kancelariŁjiotąnalnej (art. 39). W celu ochrony praw 
nabytych dotychczasowych notariuszy zwolniono z obowiązku spełnienia nowych 
wymogów kwalifikacyjnych (art. 64).

Notariat Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu nie był zbyt liczny wobec nie
wielkich rozmiarów terytorialnych Rzeczypospolitej. W całym okresie jej istnienia 
liczba jednocześnie działających notariuszy wynosiła w Krakowie w poszczególnych 
latach od jednego do ośmiu25. W latach 1816-1818 działalność zakończyli mianowani 
jeszcze w czasach Księstwa czterej notariusze i w rezultacie, na przełomie 1817/1818 r., 
urząd sprawował tylko jeden, W. Olearski. Spowodowało to reakcję prezesa sądu ape
lacyjnego, który zwrócił się do Komisji Organizacyjnej o pomnożenie indywiduuw 
sprawuiących obowiązki notaryusza26. W rezultacie liczba notariuszy została powięk
szona27. Ostatnie mianowania przez władze Rzeczypospolitej Krakowskiej miały miej
sce w latach 1839-184228. Po wcieleniu Rzeczypospolitej Krakowskiej do Austrii 
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działało w Krakowie w latach 1846-1850 sześciu notariuszy, pięciu do 1856 r., a na
stępnie, do chwili wejścia w życie w 1859 r. austriackiej ustawy notarialnej z 1855 r., 
czterech29. Poza samym Krakowem powoływano jednego notariusza w Chrzanowie, 
wchodzącym w skład okręgu Wolnego Miasta30.

29 D. Malec, op.cit., s. 196.
30 Urzędowali tam kolejno: K. Spandel (1818-1828), F. Etgens (1828-1829), I. Dorau (1829-1859), 

ibidem.
31 W roku 1842 notariusz A. Malakiewicz, posiadający dotychczas kaucję zabezpieczoną na majątku 

Kryspina Żeleńskiego, złożył deklarację zapisania jej na dobrach w gminie wiejskiej Liszki, co prezes sądu 
apelacyjnego zaakceptował i uzna! za dostateczne zabezpieczenie, AP III, sygn. WMK-V20.

32 Por. m.in. opinie prezesa Sądu Apelacyjnego z 14 lipca 1841 r. i reskrypt Senatu WMK z dnia 
6 sierpnia 1841 r. w sprawie kaucji notariusza F. Placera, AP III, sygn. WMK V-20.

33 W wypadku notariusza w Chrzanowie, I. Doraua, który następnie prosił o jej całkowity zwrot wobec 
znikomej liczby czynności urzędowych i braku środków do życia, AP 111, sygn. WMK V-20, fasc. 8: 1836.

34 M.in. reskrypt Senatu z dnia 6 sierpnia 1842 r. L. 3869, AP III, sygn. WMK V-20, fasc. 8: 1842.
35 D. Malec op.cit., s. 196-197.
36 Uchwała Senatu WMK, pismo Nr 6461, Akta Senackie WMK, AP III, sygn. WMK V-20, fasc. 8: 

1842.
37 Ibidem.
38 Uchwała Senatu WMK z dnia 5 maja 1826 r., Dz. Rozp. WMK 1826, nr Dz. Gł. 349.

Kaucja w7 okresie Wolnego Miasta Krakowa wynosiła 6000 złotych i z reguły za
bezpieczano ją na nieruchomościach, nie zawsze zresztą stanowiących własność nota
riuszy31. Zgodę na obciążenie kaucją hipoteki nieruchomości wyrażał Senat, po wcześ
niejszej opinii prezesa Sądu Apelacyjnego32 33. W uzasadnionych wypadkach Senat wy
rażał zgodę na zmniejszenie kaucji31, możliwa była też zamiana kaucji gotówkowej na 
hipoteczną34. Po zakończonym urzędowaniu, z reguły po śmierci notariusza trybunał 
I instancji trzykrotnie wzywał wszystkich zainteresowanych o zgłoszenie ewentual
nych roszczeń, a ostatecznej zgody na jej zwrot udzielał Senat35. Na tle roszczeń 
z tytułu kaucji dochodziło niekiedy do sporów. W roku 1842 prokurator przy Sądzie 
Apelacyjnym zażądał od wdowy po zmarłym notariuszu, której wypłacono kaucję, by 
poniosła koszty uzupełnienia akt o brakujący w nich papier stemplowy36. Wdowa od
wołała się do Senatu, argumentując, że po bezskutecznym publicznym wezwaniu do 
zgłaszania roszczeń sukcesorzy nie mogą być obciążani odpowiedzialnością. Senat 
przyznał jej rację, jednocześnie zwracając uwagę prokuratorom, by jak najdokładniej 
przeglądali i stemplowali akta po zmarłych notariuszach37.

Stawki opłat za czynności notarialne zmieniono w 1826 r., a odpowiednia uchwała 
Senatu Wolnego Miasta Krakowa podjęta została na wniosek prezesa Sądu Apelacyj
nego38. Uchwała ta stanowiła jedyny obszerniejszy akt wydany przez władze Rzeczy
pospolitej w zakresie działalności notariatu, a obok nowych stawek opłat znalazły się 
w niej pewne przepisy regulujące zasady działania notariuszy. Uchwała używała za
równo określenia pisarz aktowy (w części, stanowiącej powtórzenie dotychczasowych 
przepisów), jak też notariusz (w części jakościowo nowej). Za sporządzenie aktu 
w Krakowie pobierano od tej pory 6 złotych, w Chrzanowie 4 złote, a za przyjęcie aktu 
wymagającego pracy dłuższej niż jeden dzień notariusz mógł zażądać opłaty podwyż
szonej. Listę szczegółowych stawek uzupełniała znana z poprzedniego okresu zasada, 
zakazująca notariuszom żądania opłat wyższych z jednoczesnym dopuszczeniem 
przyjęcia wynagrodzenia wyższego, zaoferowanego dobrowolnie przez strony. Nadal 
także, na żądanie strony ubogiej oraz włościan, notariusz obowiązany był do działania 
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bez honorarium. Spory na tle wynagrodzenia za czynności rozpoznawać miał trybunał 
1 instancji.

Nowością wprowadzoną W 1826 r. było określenie terminu dla przygotowania od
powiedniego aktu, wynosił on Z reguły 24 godziny, wypisy zaś z akt głównych miały 
być wydawane w ciągu 3 dni od podpisania przez strony oryginału. Opieszałym nota
riuszom grożono karą 100 złotych, wymierzaną niezależnie od odpowiedzialności od
szkodowawczej wobec stron (art. 14). Nakazano jednocześnie, by wszystkie akty spo
rządzane byłyma-odpowiednim papierze stemplowym.

oryginalnych, jednobrzmiących aktów w sprawach, które miały być przedmiotem wph 
su do hipoteki w Królestwie Polskim37. Warto dodać, że w 1822 r. w Krakowie doszlc 
do Uchwalenia prawa hipotecznego, które zastąpiło odpowiednie fragmenty Kodeksu 
Napoleona39 40. Ustawa, zawierająca wyraźne wpływy rozwiązań przyjętych w 1818 r. 
w Królestwie Polskim41, powierzała prowadzenie ksiąg hipotecznych osobnemu urzęd
nikowi publicznemu, nazywanemu regentem akt hipotecznych (art. 81, 94-99 prawa 
hipotecznego z 1822 r.). Zastosowano zatem odmienną terminologię niż w Królestwie 
Polskim, gdzie urzędnika tego (o nieco odmiennie ukształtowanych funkcjach i pozy
cji) nazwano pisarzem hipotecznym. Stanowiska regenta akt hipotecznych nie można 
było łączyć z funkcją notariusza (pisarza aktowego). Urząd został obsadzony dopiero 
w 1826 r., gdy po zakończeniu etapu pierwiastkowej regulacji mianowano K. Bogac
kiego42. Od regenta wymagano złożenia bardzo wysokiej kaucji, wynoszącej 20 tysięcy 
złotych, podczas gdy od notariuszy w wysokości 6 tysięcy złotych43.

39 Jeden z egzemplarzy miał być przechowywany przez notariusza w Krakowie, drugi zaś mógł być użytj 
w Królestwie Polskim, uchwala Senatu WMK z dnia 2 maja 1826 r., nr 1856, Dz. Rząd. WMK 1826, nr 12.

40 Bliżej o prawie hipotecznym WMK D. Malec, Z dziejów prawa hipotecznego Wolnego Miasta Kra
kowa, CPH, 2004, z. 1, s. 75-95.

41 Już sam tytuł nie pozostawiał wątpliwości: Prawo o własności dóbr nieruchomych i przywilejacl 
i hipotekach z dnia 17 czerwca 1822 r., Dz. Pr. WMK, 1822, nr 2795 Dz. Gl.

42 Dz. Rząd. WMK, 1829, nr 5656 DGS.; w 1826 r. do dymisji poda! się dotychczasowy konserwatoi 
hipotek, powołany w 1820 r. w oparciu o przepisy poprzednio obowiązujące, notariusz W. Olearski 
Dz. Rząd. WMK, 1820, nr 44, 1826, nr 14.

43 D. Malec, op.cit., s. 86.
44 Do jego kompetencji należało m.in. czuwanie nad magistraturami sądowemi i prędkim biegierr 

sprawiedliwości, jj 20 Urządzenia wewnętrznego Senatu Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu, Dz. Pr 
WMK, 1816, s. 26.

45 D. Malec, op.cit., s. 199.

W Rzeczypospolitej Krakowskiej utrzymano dotychczasowe zasady odpowiedział- 
ności notariuszy przed trybunałem I instancjh stanowiącym wobec nich władzę
plinarną. W roku 1833, w Statucie urządzaiącym sądownictwo usunięto i tak niestoso
wane przepisy o izbach dozorczych, co potworzył Statut organiczny dla władz sądo
wych z 1842 r., wyraźnie przekazujący nadzór bezpośredni i szczegółowy w ręce 
prezesa trybunału. Uprawnienia nadzorcze wykonywał także w pewnym zakresie Se
nat, za pośrednictwem Wydziału Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości44. Za jegc 
pośrednictwem np. zobowiązywano właściwe organy nadzoru do dyscyplinowania 
notariuszy45. Do najczęściej występujących przewinień służbowych krakowskich nota
riuszy należało sporządzanie aktów sprzedaży gruntów włościańskich bez wymagane
go zezwolenia, co karano surowo, nawet zawieszeniem w urzędowaniu na okres trzech
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miesięcy46. Głośnym echem odbiła się sprawa jednego z notariuszy, który wraz z pisa
rzem sądu pokoju oskarżeni zostali o poważne nadużycia na tle likwidacji majątku 
zmarłego księdza Teleśnickiego z Czernichowa, m.in. o to, że umożliwili sprawcy 
ukrytemu za łóżkiem zmarłego poruszanie jego ręką i udawanie wobec służby jego 
głosu, by dokonać zapisów testamentowych47.

46 Tak w wypadku I. Ostaszewskiego, por. reskrypt Senatu z dnia 3 maja 1836 r., WMK-V-20, fasc. 
8:1837, 1838.

47 J. Louis-Wawel, Sądownictwo Rzeczypospolitej Krakowskiej, Kraków 1884, s. 31; na ślad postępo
wania w tej sprawie, przedstawionego przez J. Louisa-Wawela w nieco plotkarskiej formie, nie udało się 
jednak autorce natrafić w bogatym materiale źródłowym w Archiwum Państwowym w Krakowie.

4* Np. notariusz J. Nonast dokonywał rocznie od 26 do 70 czynności, podobnie E. Ekielski i I. Osta
szewski, D. Malec, op.cit., s. 201.

49 Np. W. Olearski, działający od czasów Księstwa Warszawskiego, sporządza! od 250 do 550 aktów, 
podobnie A. Matakiewicz, S. Korytowski w najlepszym roku 1845 sporządzi) ponad 600 aktów, D. Malec, 
op.cit, s. 201.

50 W roku 1818 73 akty, w 1819 r. 56 aktów, w kolejnych latach średnio około 100 rocznie, D. Malec, 
op.cit., s. 200-201.

51 1. Homola-Skąpska, Z dziejów krakowskiego notariatu w okresie autonomii galicyjskiej [w:] I Kon
gres Notariuszy RP, s. 49.

52 Obszerna biografia F. Jakubowskiego D. Malec, Franciszek Jakubowski - notariusz ¡Polnego Miasta 
Krakowa. Przyczynek do dziejów krakowskiego notariatu w XIX w., „Rejent”, 2002, nr 6, s. 175-188; 
M. Tyrowicz, biogram F. Jakubowskiego [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. X, Wroclaw-Warszawa- 
-Kraków 1963, s. 383.

53 D. Malec, Franciszek Jakubowski..., s. 178 i n.; M. Tyrowicz, op.cit., s. 383.

Aktywność zawodowa krakowskich notariuszy, a zarazem dochodowość notaria
tów, była zróżnicowana. W najgorszej sytuacji byli notariusze w Chrzanowie, skarżący 
się na niemożność utrzymania się z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalno
ści, Senat Wolnego Miasta zaś, jak wyżej wspomniano, uwzględniając ich trudną sytu
ację materialną, zmniejszał niekiedy wysokość kaucji, składanej przed objęciem urzę
dowania. Także niektórzy z krakowskich notariuszy nie prowadzili szerokiej praktyki, 
dokonując niekiedy zaledwie kilkudziesięciu czynności rocznie48. W najlepiej prospe
rujących kancelariach sporządzano rocznie do 600 aktów49. W skali całego Krakowa 
dokonywano rocznie od 500 w 1816 r. do maksymalnie 2000 aktów po roku 1840, 
notariat nie przynosił zatem wszystkim notariuszom równie wysokich dochodów. 
Znacznie gorzej wyglądała sytuacja w okręgowym Chrzanowie, w którym w skali 
całego roku sporządzano zaledwie kilkadziesiąt aktów, a notariusze uskarżali się na 
brak środków do życia50 51.

Krakowski notariat z czasów istnienia Wolnego Miasta cieszył się dobrą opinią, 
a do stworzonych przezeń tradycji nawiązywano także w następnych latach. Część 
notariuszy aktywnie brała udział w życiu społecznym i politycznym. F. Jakubowski, 
poza działalnością notarialną, był także poetą, dramaturgiem, wykazywał duże zaanga
żowanie w życie społeczne miasta jako członek Rady Miejskiej Krakowa52. Uczestni
czył we wszystkich zrywach narodowych 1 połowy XIX w.: powstaniu listopadowym 
na terenie Królestwa Polskiego w stopniu oficera, powstaniu krakowskim, a następnie 
pełniąc różne funkcje i wypełniając odpowiedzialne zadania w czasie Wiosny Lu
dów53. Od chwili nominacji w 1839 r. do śmierci w roku 1868 nieprzerwanie prowadził 
kancelarię notarialną, przenosząc najlepsze tradycje krakowskiego notariatu w czasy 
obowiązywania nowego ustawodawstwa austriackiego. Publikował tomiki wierszy, 
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a jego dramaty historyczne wystawiano na scenie krakowskiego teatru54. Był bratem 
Jakuba Józefa Jakubowskiego, profesora medycyny, autora pierwszej polskiej rozpra
wy z zakresu psychiatrii55 56.

M Elegię na śmierć Jenerała Dąbrowskiego przypomniała ostatnio D. Malec, op.cit., s. 186 i n.; o dzia
łalności literackiej F. Jakubowskiego por. także F. Ziejka, Rejent w> kulturze i literaturze polskiej, s. 573— 
-574.

55 D. Malec, op.cit., s. 177.
56 D. Malec, Notariat w Departamencie..., s. 195,201.
57 M. Tyrowicz, Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986, 

s. 119-120.
511. Homola-Skąpska, op.cit., s. 50.
” F. Ziejka, op.cit., s. 572; Z. Pietrzyk, Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000, 

Kraków 2000, s. 251.
60 Wprawdzie § 37 Wewnętrznego Urządzenia z 1833 r. zakazywał profesorom Uniwersytetu łączenia 

tej funkcji z płatnym urzędem państwowym oraz obowiązkami adwokata i notariusza, to jednak wkrótce 
uznano, że norma ta nie może wywoływać skutków wstecznych, a zatem nie zmusiła A. Matakiewicza do 
rezygnacji z notariatu (podobnie jak profesorów A. Krzyżanowskiego, F. Słotwińskiego z adwokatury), 
M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od reformy kollątajowskiej do 
końca XIX stulecia, Kraków 1964, s. 166.

61 Z. Pietrzyk, op.cit., s. 251
62 W.M. Bartel, op.cit., s. 795.

Podobną aktywność i wrażliwość dla spraw narodowych wykazywał S. Korytow- 
ski, cieszący się opinią jednego z najpopularniejszych notariuszy, pracujący w latach 
1833-1867 . W czasie krótkotrwałego powstania krakowskiego w 1846 r. pełnił od
powiedzialne funkcje komisarza powiatu krakowskiego oraz przewodniczącego Try
bunału Rewolucyjnego57. W roku 1866 stał się jednym z trzech krakowskich notariu
szy (spośród czterech wówczas urzędujących) wybranych do Rady Miejskiej, pierw
szej po wielu latach pochodzącej całkowicie z wyboru58.

W nielicznym gronie notariuszy Wolnego Miasta Krakowa znalazł się także dwu
krotny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego A. Matakiewicz59. Urodzony w Łańcucie, 
pełnił różne funkcje w krakowskim wymiarze sprawiedliwości, w 1816 r. jako pierwszy 
z krakowskich notariuszy uzyskał doktorat prawa i rozpoczął wykłady w Uniwersytecie 
Jagiellońskim, obejmując w 1825 r. jako profesor zwyczajny katedrę prawa cywilnego. 
Działalność dydaktyczną łączył od 1818 r. z prowadzeniem kancelarii notarialnej60, 
czynnie uczestniczył w życiu naukowym (m.in. był prezesem Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego) i społecznym jako aktywny członek komitetu budowy kopca Kościuszki 
i wielu stowarzyszeń dobroczynnych61. Dwukrotnie pełnił funkcje dziekana Wydziału 
Prawa, a w latach 1837/1838 i ponownie 1838/1839 rektora uczelni.

W roku 1846, po krótkotrwałym powstaniu krakowskim, nastąpiła okupacja, a na
stępnie, na mocy patentu cesarza Ferdynanda I z dnia 16 listopada 1846 r., wcielenie 
ziem Wolnego Miasta do monarchii Habsburgów62. Zaanektowane terytorium zaczęto 
nazywać Wielkim Księstwem Krakowskim. Likwidacja Wolnego Miasta nie przynios
ła początkowo większych zmian w obowiązującym prawie, nadal też utrzymane zo
stały w mocy dotychczasowe zasady działania i organizacji notariatu. W roku upadku 
Rzeczypospolitej w Krakowie działało sześć kancelarii notarialnych. Sytuacja notariu
szy zaczęła się jednak stopniowo zmieniać. Po wejściu w życie w 1852 r. w Krakowie 
i jego dawnym okręgu austriackiego kodeksu cywilnego Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch (ABGB) z 1811 r., który zastąpił obowiązujący tutaj od 1810 r. Kodeks 
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Napoleona, liczba wszystkich czynności notarialnych znacznie spadła, do mniej niż 
1000 w skali całego Krakowa63.

63 D. Malec, op.cit., s. 202.
64 Dziennik Ustaw Państwa, 1858, nr 23.
65 Spośród 4 urzędujących wówczas krakowskich notariuszy zatwierdzenia nie uzyskał jeden, urzędo

wanie zakończy! także notariusz w Chrzanowie, D. Malec, op.cit., s. 202.
66 Inaczej wyglądała sytuacja w częściach monarchii, przejściowo znajdujących się pod wpływem fran

cuskim (Dalmacja, Lombardia, Wenecja), gdzie obowiązywała ustawa notarialna francuska z 1803 r., 
zmieniana w następnych latach, S. Muczkowski, op.cit., s. 147; szczegółowo na ten temat Ch. Neschwara, 
op.cit., s. 532 i n.

67 S. Muczkowski, op.cit., s. 145.
6* Ibidem.
69 S. Muczkowski, op.cit., s. 146.

Przygotowania władz austriackich do wprowadzenia na tych terenach nowej orga
nizacji sądownictwa oznaczały jednocześnie zbliżającą się likwidację francuskiej orga
nizacji notariatu, obowiązującej w Krakowie od blisko półwiecza. Na mocy patentu 
cesarskiego z dnia 7 lutego 1858 r. nadano na terenie Wielkiego Księstwa Krakow
skiego i Galicji moc Obowiązującą austriackiej ustawie notarialnej z 1855 r.64 Urzędu
jący w Krakowie notariusze zobowiązani zostali do uzyskania ponownego zatwierdze
nia przez władze austriackie65. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości 
z dnia 14 czerwca 1859 r. termin wejścia austriackiej ustawy w życie określono na 
dzień 1 listopada 1859 r., z tym też dniem przestała obowiązywać poprzednia, francu
ska ustawa notarialna z 1803 r.

3. NOTARIAT NA ZIEMIACH ZABORU AUSTRIACKIEGO

Wraz z likwidacją odrębności w ustroju notariatu krakowskiego na wszystkich zie
miach zaboru austriackiego obowiązywały te same przepisy ustawy notarialnej z 1855 r. 
Przed jej wejściem w życie pozostałe, poza Wolnym Miastem Krakowem i Jego Okrę
giem, ziemie polskie znajdowały się w takiej samej sytuacji jak tereny cesarstwa. Re
forma notarialna przeprowadzona we Francji na początku XIX w. nie wywarła więk
szego wpływu na sytuację w Austrii66. Dodatkowo, wobec niewielkiej liczby adwoka
tów, spisywanie dokumentów stało się udziałem osób nie zawsze do tego przygoto
wanych zawodowo67. W roku 1826 wiedeńskie kolegium adwokatów przedstawiło 
propozycję przyznania adwokatom prawa spisywania aktów wyposażonych w znamię 
wiary publicznej, jednak wobec sprzeciwu zwłaszcza sędziów pomysł nie został zreali
zowany68. Jednocześnie Najwyższa Izba Sądowa uznała, że tego rodzaju uprawnienia 
można przyznać tylko notariatowi, jednak instytucja taka nie daje się pogodzić z usta
wodawstwem państwa. Propozycja ponowiona została w 1840 r. i tym razem bez re
zultatu mimo pozytywnych opinii ze strony organów wymiaru sprawiedliwości. Powoli 
jednak zaczynały one dostrzegać korzyści płynące z wprowadzenia notariatu, stosowa
nego coraz szerzej w Europie69.
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Po wydarzeniach Wiosny Ludów w Austrii zapoczątkowane zostały prace nad reor
ganizacją wymiaru sprawiedliwości70. Przygotowujący reformę minister sprawiedliwo
ści Schmerling zaproponował cesarzowi w 1850 r. wprowadzenie notariatu jako insty
tucji koniecznej dla zabezpieczenia praw ludności, częstokroć pozbawionej właściwej 
pomocy prawnej przy spisywaniu umów71. W komentowanym w środowisku prawni
czym wystąpieniu podkreślił, że sądy nie powinny trudnić się spisywaniem prywatnych 
dokumentów, co winno należeć do specjalnie w tym celu powołanych urzędników 
publicznych72. Tym razem wniesiony projekt uzyskał sankcję cesarską i stał się wła
ściwą ustawą notarialną73. Ustawa, oparta co do podstawowych zasad na wzorcach 
francuskich, choć wprowadzała od dawna postulowaną instytucję, oceniona została 
krytycznie74 75. Jeden z autorów projektu ironicznie stwierdził, że notariat austriacki jest 
jak wielka rama, do której włożono mafy obrazek, wobec niewprowadzenia w życie 
szeregu zawartych w ustawie przepisów. Ustawa z 1850 r. dopuszczała łączenie nota
riatu i adwokatury na prowincji; wprawdzie uznawała dokumenty notarialne za doku
menty publiczne, lecz nie nadawała im charakteru tytułu egzekucyjnego, nie wprowa
dzała także przymusu notarialnego co do pewnych czynności prawnych, mimo że za
wierała taką zapowiedź76. Pozytywnie oceniano wyposażenie notariuszy w organy 
samorządu zawodowego, choć zakres jego samodzielności nie był zbyt duży. Ustawa 
weszła w życie w poszczególnych krajach monarchii na przestrzeni 1851 r., nigdy 
jednak nie wprowadzono jej na terenach polskich zaboru austriackiego77. Odegrała 
jednak istotną rolę w dziejach notariatu austriackiego, stając się w następnych latach 
wzorem uwzględnianym podczas prac nad kolejnymi ustawami: z 1855 i 1871 r.78

70 Szczegółowy przebieg prac od 1848 r. Ch. Neschwara, op.cit., s. 571 i n.
71 Ch. Neschwara, op.cit., s. 576.; S. Muczkowski, op.cit., s. 148.
72 S. Muczkowski, Notaryat, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym”, 1865, 

z. IV, s. 199.
73 Ustawa z dnia 29 września 1850 r., Dziennik Ustaw Państwa, 1850,1. 366.
74 W pierwotnym projekcie opracowanym przez V. Schrotta wykorzystano także system wioski, funk

cjonujący w Lombardii-Wenecji, uzasadnienie projektu ustawy, cyt. za Ch. Neschwara, op.cit., s. 578.
75 C. Chorinsky, Das Notariat und die Verlassenschafts-Abhandlung in Österreich, Wien 1877, s. 252.
76 S. Muczkowski, Austryacka ustawa notaryalna..., s. 149; szczegółowy zakres kompetencji Ch. Ne

schwara, op.cit., s. 604.
77 Obowiązywała w: Austrii niższej i wyższej oraz Salzburgu, Karyntii, Krainie i Styrii, na Morawach 

i Śląsku, w Czechach, Istrii i Trieście, S. Muczkowski, op.cit., s. 152; Ch. Neschwara, op.cit., s. 615 i in.
78 Ch. Neschwara, op.cit., s. 624, 636.
79 Ibidem, s. 619; S. Muczkowski, op.cit., s. 153.
80 Por. także S. Kozak, Rzeszowskie akta notarialne 1871-1918, Rzeszów 2004, s. 29 i n.

Wkrótce po wprowadzeniu nowej instytucji podniosły się głosy kwestionujące ce
lowość jej istnienia, a rozpisana wśród sędziów i urzędników wymiaru sprawiedliwości 
ankieta wpłynęła niekorzystnie na kierunek dalszej reformy notariatu w Austrii, prze
prowadzanej w latach pięćdziesiątych XIX w. Uznano wówczas za wady instytucji 
wpływ polityczny wywierany przez notariuszy na ludność, przymus notarialny oraz 
wysokość opłat79. Ostatecznie nowa ustawa notarialna z dnia 21 marca 1855 r. uznana 
została za dzieło reakcji i krok wstecz wobec poprzedniej. Krytykowano zwłaszcza 
brak wymogu formy aktu notarialnego dla jakiejkolwiek czynności wobec pozostawie
nia stronom prawa wyboru formy umowy. Negowano sens powoływania izb notarial
nych, którym nie przyznano żadnych uprawnień, oddając notariuszy pod nadzór sądów 
cywilnych I instancji80.
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Ustawę wprowadzono na przeważającym obszarze państwa od 1 sierpnia 1855 r., 
jedynie na ziemiach polskich termin jej wejścia w życie został odsunięty w czasie: na 
terenie Galicji i Wielkiego Księstwa Krakowskiego, jak już wspomniano, obowiązy
wała od dnia 1 listopada 1859 r. Krakowscy notariusze uzyskać musieli ponowne za
twierdzenie, pozostawiono jednak dla nich kaucje w dotychczasowej wysokości. Jesz
cze w 1858 r. minister sprawiedliwości ustalił liczbę notariuszy dla tych terenów81. 
W okręgach sądów krajowych wyższych we Lwowie miało ich być 60, w Krakowie 
zaś 46. Na terenie poszczególnych sądów okręgowych miało ich działać: we Lwowie 
11, w Przemyślu i Samborze po 9, w Stanisławowie, Tarnopolu i Złoczowie po 8, 
a w Czerniowcach na Bukowinie 7. Dla sądu okręgowego w Krakowie liczbę tę usta
lono na 14, w Tarnowie na 11, w Nowym Sączu na 9, a w Rzeszowie na 7 notariuszy82.

81 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1858 r., Dziennik Ustaw Państwa, 1858, 
1.24.

82 Ibidem; por. także statystyki S. Kozak, Rzeszowskie akta..., s. 33.
83 Do zmiany doszło dzięki poparciu posła Miihlfelda, S. Muczkowski, op.cit., s. 156.
841. Homola-Skąpska, op.cit., s. 38.
85 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1860 r.. Dziennik Ustaw Państwa, 1860, 

1. 120.
86 Dziennik Ustaw Państwa, 1854,1. 208.
87 S. Muczkowski, op.cit., s. 173-174.
88 A. Niemirowski, Wykład nolaryatu dziejowy i porównawczy, Warszawa 1876, s. 13.
89 Por. m.in. A. Rybiański, Reforma postępowania spadkowego, referat podczas Zjazdu Notariuszy 

w Krakowie w 1922 r. [w:] Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN, 1922, 
nr 3-4, s. 55-62.

90 Stan notariatu w Galicji i na Bukowinie, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, 1882, nr 44, s. 351— 
-352; nr 45, s. 359-360; o niewielkiej liczbie sporządzanych w Galicji czynności notarialnych por. także 

Wymóg, by notariuszem mógł być mianowany wyłącznie chrześcijanin, został 
uchylony ustawą z dnia 13 listopada 1863 r.83 Wprawdzie w ustawie z 1855 r. utrzy
many został samorząd notarialny, jednak bez określenia właściwego zakresu kompe
tencji, podobnie nie ustalono precyzyjnie zakresu czynności samych notariuszy84. 
Ustawa zezwalała na powierzanie pewnych czynności notariuszom jako komisarzom 
sądowym, a w następnych latach wprowadzony został nakaz przydzielania notariuszom 
urzędującym w miejscowościach, b|dących siedzibami sądów I instancji, czynności 
z zakresu postępowania spadkowego85. Przepisy o komisariacie sądowym zawarte były 
w patencie cesarskim z dnia 9 sierpnia 1854 r.86 Jego zasady nie spełniły oczekiwań: 
notariusze jako komisarze zostali uzależnieni od sądów, co widoczne było zwłaszcza 
w dziedzinie postępowania spadkowego87. Jednym z podstawowych zarzutów kryty
ków ówczesnej ustawy notarialnej było przyznanie notariuszom zbyt wielu czynności 
w zakresie postępowania cywilnego, co przyczyniło się do częściowego pomieszania 
funkcji notariuszy i adwokatów88. Ustawa zezwoliła bez większych ograniczeń - na 
prowincji i w miejscowościach, w których nie było sądu krajowego - na łączenie za
wodu adwokata i notariusza (§ 9). Mimo wprowadzanych w następnych latach zmian 
postulat reformy przepisów postępowania spadkowego podnoszony był przez notariu
szy nieustannie, także w okresie dwudziestolecia międzywojennego wobec ciągłego 
obowiązywania pozaborczych przepisów89. Wprowadzenie nowej ustawy z 1855 r., 
wobec braku przymusu sporządzania dokumentów w formie notarialnej, nie przyniosło 
większych zmian na terenie całej Galicji, dla notariuszy krakowskich zaś oznaczało 
pogorszenie sytuacji90. Skarżyli się także adwokaci, dla których notariusze stanowili 
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istotną konkurencję, a ich niechęć dobrze odzwierciedla wyrażenie: na dobicie stanu 
adwokackiego trza było jeszcze notariatów .̂ Pojawiały się koncepcje pełnego połą
czenia adwokatury z notariatem91 92 Na fali tej krytyki, w 1866 r., za sprawą ówczesnego 
ministra sprawiedliwości Komersa niemal zrealizowany został projekt całkowitego 
zlikwidowania notariatu, a plany jego gruntownej reformy stały się możliwe dopiero 
po 1867 r., na fali gruntownej przebudowy porządku ustrojowego państwa93.

S. Kozak, Reprezentatywność galicyjskich akt notarialnych z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu, 
„Archeion”, 1997, s. 45-65.

91 K. Jakubowski, Nieco o winkelszreiberii i dependenturze adwokackiej w Galicji, Tarnów 1866, s. 8; 
najpoważniejszym zagrożeniem byli jednak, zarówno dla adwokatów i notariuszy, liczni w Galicji pokątni 
pisarze, z których plagą nie potrafiły sobie poradzić władze, S. Kozak, op.cit., s. 31; I. I łomola-Skąpska, 
op.cit., s. 38.

92 Tak na fali dyskusji w nauce niemieckiej M. Koczyński, O reformie adwokatury, „Czasopismo Po
święcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym”, 1868, z.l, s. 75.

9J Przebieg prac nad kolejnymi projektami: S. Muczkowski, op.cit., s. 156-161; por. także A. Dziadzio, 
Monarchia konstytucyjna w Austrii 1867-1914, Kraków 2001, s. 28-55.

99 S. Muczkowski, op.cit., s. 156; tamże dokładne omówienie projektu, s. 156-159.
95 Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych, 1. 75, 76.
96 Rydzowski wskazał m.in. na silne tradycje notariatu wobec długiego obowiązywania francuskiej 

ustawy notarialnej i na dostateczną, jego zdaniem, liczbę odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów na 
notariuszy, S. Muczkowski, op.cit., s. 164.

Odpowiedni projekt reformy notariatu, uwzględniający rozwój ustawodawstwa 
w ówczesnej Europie, przygotowany został przez Edwarda Liszta, generalnego proku
ratora przy Najwyższym Trybunale Sprawiedliwości94. W toku prac legislacyjnych 
w Izbie Deputowanych projekt został zmodyfikowany przez referenta ministerstwa 
sprawiedliwości Wolfganga Lichtenfelda. W pierwszych miesiącach 1871 r. Izba De
putowanych prowadziła prace nad projektem ustawy notarialnej, a niezależnie od niej 
także nad projektem odrębnej ustawy o przymusie sporządzania pewnych czynności 
prawnych w formie aktów notarialnych oraz o przymusie poświadczania podpisów 
stron na dokumentach dotyczących nieruchomości.

Ostatecznie, 25 lipca 1871 r. uchwalone zostały ustawy: wprowadzająca nową 
ustawę notarialną, sama ustawa notarialna oraz ustawa o potrzebie sporządzania aktów 
notarialnych w niektórych czynnościach prawnych95. Zgodnie z treścią art. 1 ustawy 
z dnia 25 lipca tego samego roku o zaprowadzeniu nowej ustawy notarialnej wejść 
miała ona w życie po upływie trzech miesięcy od jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepi
sów o uproszczonym trybie pierwszych mianowań (art. 179). Dzięki staraniom kra
kowskiego posła Rydzowskiego, wbrew początkowym koncepcjom zakładającym 
odroczenie wejścia w życie ustawy o przymusie notarialnym, wszystkie ustawy wpro
wadzono jednocześnie także na terenie ziem polskich96.

Nowa ustawa z 1871 r. rozpoczęła ważny etap rozwoju notariatu na ziemiach pol
skich zaboru austriackiego. Obowiązywała na tych terenach przez ponad sześćdziesiąt 
lat, do końca 1933 r., do chwili wejścia w życie pierwszego polskiego prawa o notaria
cie, a zawarte w niej rozwiązania umożliwiły dużą aktywizację środowiska i wzrost 
znaczenia notariatu jako osobnej instytucji.

Dotychczasowi notariusze utrzymali swe stanowiska bez potrzeby uzyskiwania do
datkowego zatwierdzenia (art. III ustawy wprowadzającej). Zezwolono także na dalsze 
wykonywanie zawodu adwokata osobom, które zgodnie z poprzednią ustawą łączyły 
obie profesje, pod warunkiem wszakże działania w obrębie dotychczasowej siedziby 
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urzędowej (art. IV ustawy wprowadzającej). Na konieczność przestrzegania ustawo
wego rozdziału obu zawodów zwracały także pilnie uwagę izby notarialne97. Nadal 
utrzymana została wywodząca się z poprzedniej epoki instytucja notariuszy wekslo
wych (art. IV). Minister sprawiedliwości, jako organ upoważniony do mianowania 
notariuszy, uzyskał także uprawnienie do zwalniania kandydatów - w ciągu 3 lat od 
wejścia ustawy w życie - z obowiązku odbycia przewidzianej ustawą aplikacji nota
rialnej (art. VI ustawy wprowadzającej). W praktyce prawo zwalniania z wymogów 
kwalifikacyjnych rozszerzone zostało także na zastępców notariuszy wobec proble
mów z realizacją § 119 ustawy notarialnej, nakazującej ustanawianie ich spośród nota
riuszy lub osób spełniających wszelkie wymogi kwalifikacyjne98. Nowe przepisy 
utrzymały także wyraźnie możliwość powierzania notariuszom na dotychczasowych 
zasadach komisariatu sądowego (art. II ustawy wprowadzającej).

97 W postępowaniu porządkowym w Krakowie, w 1910 r. udzielono jednemu z notariuszy nagany 
i zwrócono uwagę, by w agendzie należącej do adwokatów ograniczał się, a w zastępstwach karnych nie 
wyręczał się kandydatami, AP II, R. Not. 473 (d. 84).

98 S. Muczkowski, op.cit., s. 166.
99 Szczegółowy tryb procedury konkursowej określił minister sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 

26 stycznia 1876 r., 1. 14935; tryb doręczania dekretów nominacyjnych ze zwrotu dokumentów konkurso
wych Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1884, 1. 19668, S. Muczkowski, op.cit., 
s. 285,289.

100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1878 r., 1. 10923, por. także L. Lipiń
ski, Ustawa nolaryalna z dnia 25 lipca 1871 r., Nr 75 dpp wraz z odnośnymi ustawami, rozporządzeniami 
i orzeczeniami Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości z dodaniem wzorów przełożona na język polski 
i obrobiona, Kraków 1884, s. 27.

101 Orzeczenie Sądu Wyższego Krajowego w Wiedniu z dnia 8 października 1873 r., 1. 20188, 
S. Muczkowski, op.cit., s. 311-312.

102 Tak w wypadku L. Lipińskiego, M. Groyeckiego, K. Jaremy, J. Mycińskiego i innych, Księga nota
riuszy i samoistnych zastępców, AP 11, R. Not. 473 (d. 84).

103 Szczegółowe zasady co do pieczęci urzędowych określało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo
ści z dnia 14 marca 1856 r., I. 4791 oraz z dnia 21 września 1859 r., 1. 14305.

Notariuszy mianował dożywotnio minister sprawiedliwości po przeprowadzeniu 
konkursu, w którym określony udział miały organy samorządu notarialnego (§ 10 
ustawy notarialnej)99. W terminie 3 miesięcy od mianowania notariusz obowiązany był 
uruchomić kancelarię. Zgodnie z treścią rozporządzenia ministra sprawiedliwości ter
min ten nie mógł być traktowany jako czas do namysłu, lecz czas na dopełnienie 
wszystkich formalności, w tym złożenie kaucji i przysięgi100. Wysokość kaucji była 
zróżnicowana zależnie od wielkości miejscowości, w której wyznaczono notariuszowi 
siedzibę, jednak rozwój miasta nie powodował konieczności uzupełnienia kaucji101. 
Kaucje mogły być wnoszone w gotówce, papierach wartościowych lub w postaci za
bezpieczenia hipotecznego. W praktyce izby krakowskiej zabezpieczano je niekiedy na 
wkładach oszczędnościowych102. Przed złożeniem przysięgi notariusz rnusiał także 
zatwierdzić pieczęć. Musiała ona mieścić w sobie wizerunek orła austriackiego, imię 
i nazwisko, tytuł c.k. notariusz i oznaczenie kraju oraz siedziby urzędowej (§ 13 usta
wy)103. Zwykle używano pieczęci lakowej do czynności wymagających opieczętowa
nia przedmiotów oraz tuszowej lub wyciskającej znak na sucho. Przysięgę notariusz 
składał na posiedzeniu sądu krajowego wyższego lub - co w praktyce często miało 
miejsce - przed prezesem sądu I instancji (okręgowego).

Notariusze okręgu sądowego tworzyli kolegium notarialne, jego zaś organem wy
konawczym była izba notarialna, sprawująca bieżący nadzór co do prawidłowego 
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urzędowania oraz odpowiedniego zachowania się notariuszy. Nadzór nad wszystkimi 
notariuszami sprawował minister sprawiedliwości, wykonywali go także prezesi sądów 
okręgowych (obwodowych) i apelacyjnych (§ 153 ustawy notarialnej). Podstawowym 
środkiem nadzoru były rewizje kancelarii, przeprowadzane przez delegatów izb lub 
upoważnionych sędziów (§ 140, 154 ustawy notarialnej). Wyniki rewizji służyły jako 
podstawa do oceny w tzw. kwalifikacji, przeprowadzanej przez izby104. Izby upraw
nione były do wymierzania kar porządkowych, kary dyscyplinarne zaś mogły wymie
rzać tylko organy nadzoru sądowego, jednak podział uprawnień nie był przeprowadzo
ny precyzyjnie105 106. Notariusze nie wchodzili w skład sądów dyscyplinarnych, co kryty
kowano od samego początku obowiązywania ustawy, wskazując na niedostosowanie 
wprowadzonych zasad postępowania dyscyplinarnego do przepisów procedury kar- 
„=;106 nej

104 Por. m in. Księga notariuszy i samoistnych zastępców notarialnych od 1900 r., AP II, R. Not. 473 
(d. 84).

105 S. Madeyski, Samorząd w dyscyplinarnych sprawach notaryuszów, „Prawnik”, 1878, s. 124.
106 S. Muczkowski, op.cit., s. 506-507, 565.
107 Szczegółowo kwestie te (poza ustawą notarialną) normowały rozporządzenia ministrów sprawiedli

wości, np. z dnia 6 listopada 1871 r., 1. 12746, L. Lipiński, op.cit., s. 78.
108 Por. m.in. rękopiśmienne Protokoły obrad Izby Notarialnej w Krakowie 1878-1897, zawierające 

także wnioski i podania, m.in. o przeniesienie, opinie o projektach nowelizacji prawa o notariacie 1 ustaw 
związanych z działaniem notariatu, skargi na notariuszy wraz z informacjami o sposobie ich załatwienia, 
AP II, R. Not. 1.

109 Por. m.in. Wykaz notariuszy i samoistnych zastępców od 1900 r., AP II, R. Not. 473 (d. 84).

Kolegium notarialne tworzyli wszyscy notariusze, prowadzący kancelarie na terenie 
jurysdykcji właściwego sądu krajowego. W każdym okręgu, w którym istniało co naj
mniej 15 posad notarialnych, należało utworzyć izbę notarialną z siedzibą w miejsco
wości, w której mieścił się sąd (§ 124-125). Ustawa przewidywała możliwość połą
czenia kolegiów dla utworzenia wspólnej izby107. Izba składać miała się z prezesa i 4-6 
członków (zależnie od wielkości kolegium). Kadencja prezesa i członków, wybiera
nych przez kolegium w tajnym głosowaniu, trwała 3 lata z możliwością ponownego 
wyboru (§ 128).

Zakres uprawnień samorządu krytykowano jako zbyt wąski i wyczerpujący się 
w większości wypadków w funkcji opiniodawczej, a w określonym wyżej zakresie 
także nadzorczej. Kolegia notarialne odbywały corocznie zwyczajne zgromadzenia, na 
zarządzenie zaś prezesa izby także nadzwyczajne. Na posiedzeniach zwyczajnych za
twierdzano wydatki izb, uchwalano budżet i zatwierdzano czynności izby, porządek 
posiedzeń nadzwyczajnych zależał od powodu ich zwołania. Izby miały zbierać się co 
najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach zwyczajnych, a na wezwanie prezesa także 
na nadzwyczajnych (§ 138). Uchwały i zarządzenia izb przybierały często formę okól
ników, ogłaszanych notariuszom, a z posiedzeń izb sporządzano szczegółowe proto
koły108. Izby prowadziły wykazy notariuszy swego okręgu, obejmujące dane co do 
personaliów, dnia złożenia przysięgi i objęcia urzędowania, kaucji oraz informacje 
o postępowaniach porządkowych i dyscyplinarnych109. Osobno izby prowadziły wyka
zy kandydatów notarialnych oraz statystyki czynności notarialnych i sądowych, wyko
nywanych na ich terenie. Izby opiniowały wnioski notariuszy o zmianę siedziby urzę
dowej. Rozpisywały także konkursy na opróżnione posady notarialne i wypełniały 
tabele kwalifikacyjne kandydatów ze swego okręgu. Szczegółowo kwestie te normo
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wały rozporządzenia ministra sprawiedliwości, zawierające także dokładny wzór tabeli 
kwalifikacyjnej i tabeli tzw. przeglądu kandydata110. Kolejność kandydatów przedsta
wianych do mianowania ustalana była w formie uchwały, która nie wiązała kolejnych 
organów kwalifikacyjnych (sąd okręgowy, wyższy sąd krajowy) ani ministra sprawied
liwości.

110 L. Lipiński, op.cit., s. 21-22; por. także okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 8 marca 1876, 
1. 101; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1876,1. 14935, AP II, R. Not. 351.

111 D. Malec, op.cit., s. 99.
112 Warunki jego uzyskania określała ustawa o swojszczyźnie z dnia 3 grudnia 1863 r., Dziennik Ustaw 

Państwa, 1863,1. 105.
Podstawę oceny stanowiły opinie pracodawców, uwagi izb, opinie sądów, do których w toku postę

powania kwalifikacyjnego zwracał się minister sprawiedliwości, nic wymagano natomiast przedłożenia 
tzw. świadectwa moralności, S. Muczkowski, op.cit., s. 270.

IN M. Patkaniowski, op.cit., s. 324.
115 D. Malec, op.cit., s. 99.
116 T. Starzewski, Kilka słów o notariacie, „Kwartalnik Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych” 

(dalej: „Kwartalnik”), 1889, nr 2, s. 2.
117 S. Muczkowski, op.cit., s. 273.
1,1 Ibidem, s. 272-273.

Ustawa notarialna z 1871 r., dzięki wprowadzeniu osobnej aplikacji i egzaminu 
notarialnego, umożliwiła ścisłe zawodowe wyodrębnienie się notariuszy111. Ustawa 
wymagała od osób ubiegających się o urząd (§ 6) posiadania tzw. prawa swojszczyzny 
w jednej z gmin monarchii (obywatelstwa austriackiego)112, ukończonego 24. roku 
życia, nieskazitelnego trybu dotychczasowego życia113, prawa wolnego rozporządzania 
majątkiem (pełnej zdolności do czynności prawnych), stawiając jednocześnie dalsze 
warunki w zakresie wykształcenia. Kandydat ukończyć rnusiał studia prawnicze na 
jednym z uniwersytetów monarchii (lub nostryfikować dyplom zagranicznej uczelni) 
i złożyć odpowiednie egzaminy państwowe lub uzyskać stopień doktora praw. Waru
nek składania egzaminów państwowych dotyczył wszystkich ubiegających się o sta
nowisko w służbie publicznej, a przepisy określające sposób ich przeprowadzania za
wierały rozporządzenia ministra sprawiedliwości, m.in. z 1872 r., wprowadzające trzy 
rygoroza prawnicze: historyczne, sądowe i polityczne114. Kandydat ubiegający się 
o stopień doktora rnusiał je zdać po uzyskaniu absolutorium. Kolejnym warunkiem, 
wynikającym z ustawy z 1871 r., był złożony egzamin notarialny, adwokacki lub sę
dziowski, zastępujący egzamin notarialny (ale nie odwrotnie)115. Powodowało to 
mniejszy prestiż zawodu notariusza, który wobec adwokata zajmował takie miejsce, 
jak aptekarz wobec lekarza"6. W przyjętych zasadach samorząd dostrzegł deprecjo
nujące notariat upośledzenie i wyrażał opinię, że słuszniejsze byłoby wprowadzenie 
jednego egzaminu zawodowego, dającego równe prawa do wykonywania zawodu sę
dziego, adwokata czy notariusza117.

Egzamin notarialny przeprowadzany był przed Sądem Krajowym Wyższym (w wa
runkach Galicji w Krakowie i Lwowie) i składał się z części pisemnej oraz ustnej. 
Egzaminowanemu przysługiwał sprzeciw do ministra sprawiedliwości wobec ustalo
nego przez komisję egzaminacyjną wyniku. Z prawa tego niekiedy korzystano, m.in. 
w Krakowie zaskarżono ogólną ocenę niedostateczną wystawioną w 1884 r. przez 
komisję Sądu Krajowego Wyższego osobie, która z egzaminu pisemnego uzyskała notę 
niedostateczną, z ustnego zaś bardzo dobrą. Minister uchylił tę uchwałę, wypowiadając 
opinię, że ocena z egzaminu notarialnego powinna być średnią z obu części118.
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Kolejnym wymogiem formalnym była praktyka (ustawa nie używała terminu apli
kacja) w wymiarze czterech lat, w tym co najmniej dwa lata w kancelarii notarialnej, 
a pozostałe w sądzie, kancelarii adwokackiej lub prokuratorii skarbu. Z warunku odby
cia praktyki mógł zwolnić minister sprawiedliwości, ale tylko w sytuacji, gdy o wolne 
stanowisko nie ubiegał się nikt spełniający wszystkie kryteria kwalifikacyjne, co 
w praktyce galicyjskiej nie mogło mieć miejsca. Z faktu wprowadzenia praktyki nota
rialnej wynikało istnienie w Galicji licznej grupy tzw. kandydatów notarialnych. Poję
ciem tym określano dwie, różniące się zakresem posiadanych kwalifikacji, kategorie 
osób: zaczynających praktykę w kancelarii, czyli według dzisiejszej terminologii apli
kantów, oraz osoby, które po odbyciu praktyki uzyskały już prawo wykonywania za
wodu i oczekiwały na nominację1 9. Kandydaci notarialni stanowili w Galicji bardzo 
liczną grupę, a ich sytuacja z uwagi na długi okres oczekiwania na nominację była 
bardzo trudna. Zatrudniały ich kancelarie notarialne, w których stanowili podstawową 
grupę pracowników kancelaryjnych. Praktyka u notariusza musiała być wyłączna i nie 
można było łączyć jej z praktyką adwokacką sądową ani pozostawać w płatnej służbie 
państwowej lub prywatnej (§ 118). Z tego powodu w Krakowie odmówiono wpisania 
na listę kandydatów osoby pełniącej funkcję sekretarza rady powiatowej, mimo iż już 
wcześniej ukończyła ona wymaganą prawem czteroletnią praktykę1 °. Informację 
o przyjęciu na praktykę kandydata przesyłał izbie zatrudniający go notariusz, a okres 
aplikacji zaczynał się od powiadomienia izby, która następnie dokonywała wpisu kan
dydata na prowadzoną przez siebie listę. W Galicji dochodziło niekiedy na tym tle do 
nieprawidłowości, a nawet sytuacji, gdy kandydat po odbyciu całej przewidzianej pra
wem praktyki dowiadywał się, że nie został w ogóle wpisany na listę .

119 D. Malec, op.cit., s. 100.
120 Uchwala Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 6 stycznia 1885 r., AP 11.
121 Sytuację, zakończoną interwencją cesarza Franciszka Józefa I, opisuje S. Muczkowski, op.cit., 

s. 487.
122 Por. m.in. akta osobowe notariusza W. Gabrielskiego, cyt. za S. Kozak, op.cit., s. 35.
123 S. Kozak, op.cit., s. 36.

Kandydaci ze zdanym egzaminem notarialnym pełnili w kancelariach istotną rolę, 
a w pewnych sytuacjach mogli uzyskać wpis na listę tzw. samoistnych zastępców 
i w charakterze substytutów zastępować notariuszy. Samoistny zastępca obowiązany 
był do złożenia przysięgi i kaucji w wysokości przewidzianej dla notariusza119 120 121 122 123. Nota- 
riusz-patron obowiązany był do regularnego przesyłania opinii o pracy kandydata. 
Opinie te stanowiły stały przedmiot troski izb notarialnych, przypominających o ko
nieczności zawierania w nich wyłącznie obiektywnych, zgodnych z prawdą ocen, a nie 
okolicznościowych laurek. Zdarzały się bowiem sytuacje rażących dysproporcji 
w ocenie patrona i izby notarialnej, jak np. w sytuacji, gdy kandydata oceniono w za
trudniającej go kancelarii jako wykonującego znakomicie obowiązki, okazującego 
stronom takt i zrozumienie, a w opinii prezesa przemyskiej izby notarialnej przedsta
wiono tę samą osobę jako nałogowego alkoholika, który nie przebiera ani w towarzy
stwie, ani w lokalach, uczęszcza do całkiem prostych szynków i opuszcza je w stanie 
wywołującym zgorszenie, a nawet odrazę23.

W galicyjskich kancelariach, zwłaszcza w większych miastach, jak Kraków czy 
Lwów, zatrudniano często kilku pracowników, w praktyce z reguły kandydatów nota
rialnych. W roku 1902 w Krakowie u urzędujących wówczas 4 notariuszy odbywało 
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praktykę 9 kandydatów. Podobnie wyglądała sytuacja w Rzeszowie124. Poza kandyda
tami odbywającymi aplikację zatrudniano jeszcze urzędników kancelaryjnych, a nie
kiedy dietariuszy (osoby bez etatu pobierające diety)125. Liczebność personelu kance
larii zależała w praktyce od jej dochodów, te zaś uwarunkowane były ściśle sytuacją gos
podarczą regionu i zakresem czynności notarialnych wynikającym z ustawy z 1871 r. 
W roku 1897 w najlepiej prosperującej kancelarii sporządzono ogółem 3571 czynności, 
w rejestrującej najmniejsze obroty tylko 720126. W całym okręgu izby sporządzono 
wówczas ogółem 34 268 czynności, w tym 12 050 aktów notarialnych, 21 922 legali
zacje dokumentów i 167 testamentów127. W następnych latach liczba czynności syste
matycznie rosła: 37 550 w 1898 r., 38 036 w 1900, 41 930 w 1902, 45 415 w 1906, 
50 291 w 1911 r. Załamanie dotychczasowych tendencji przyniosły dopiero lata I woj
ny światowej.

124 Ibidem, s. 47-18.
1251. Homola-Skąpska, op.cit., s. 42—13.
126 Wśród działających wówczas 4 notariuszy 720 czynności sporządzono w kancelarii F. Niemczew- 

skiego, 1260 W. Brzeskiego, 1515 E. Klemensiewicza, 3571 K. Rudolphiego, Statistischer Ausweis über 
die Notarielle und gerichtscommissarielle Thätigkeit der k.k. Notare im Sprengel der Notariatskammer in 
Krakau vom Jahre 1897, Wykaz statystyczny czynności notarialnych c.k. w Izby Notarialnej Krakowie, AP 
11, R. Not. 51 (d. 41).

127 Ibidem.
121 M.in. S. Muczkowski prowadził kancelarię we własnej kamienicy przy ul. Brackiej, K. Rudolphi 

przy ul. Poselskiej, K. Lipowski przy ul Starowiślnej (później Brackiej), W. Adamski przy ul. Poselskiej, 
W. Brzeski przy Jagiellońskiej, T. Starzewski przy ul. Sławkowskiej, I. Homola-Skąpska, op.cit., s. 47, por. 
także Kalendarz krakowski Józefa Czecha, K. Karolczak, Właściciele domów w Krakowie na przełomie XIX 
iXXw., Kraków 1987, s. 118 in.

129 Dziennik Ustaw Państwa, 1871,1. 76.

Opłaty pobierane przez notariuszy regulowała urzędowa taryfa stawek, ogłoszona 
jako dodatek do ustawy notarialnej z 1871 r. Stawki zależały od wartości przedmiotu 
czynności albo wyrażone były stałą kwotą. 1 tak, w wypadku umów kupna-sprzedaży, 
działów, najmu i dzierżawy, spadku, darowizny i testamentów przy wartości do 200 
złotych reńskich (złr) wynosiła 1 złr, do 1000 złr - 3 złr, powyżej 2000 złr - 5 złr. Stała 
stawka za sporządzenie pełnomocnictwa wynosiła 1 złr, za legalizację odpowiednio 
mniej. Opłaty za wykonywanie czynności komisariatu sądowego zależały od uznania 
sądu.

Notariusze, zwłaszcza w dużych miastach, stanowili grupę zamożnych obywateli. 
Krakowscy notariusze byli z reguły właścicielami kamienic w centrum miasta, m.in. 
przy ul. Brackiej, Poselskiej, Jagiellońskiej, św. Jana i Sławkowskiej128.

Ustawa z 1871 r. upoważniała notariuszy do sporządzania i wystawiania dokumen
tów publicznych co do oświadczeń i czynności prawnych oraz zdarzeń, z których mog
ły być dochodzone prawa, jak też do przechowywania powierzonych przez strony do
kumentów, przyjmowania pieniędzy i papierów wartościowych w celu wydania ich 
osobom trzecim lub odpowiednim władzom (§ 1). Kodeks cywilny ABGB z 1811 r. nie 
wprowadzał zbyt wielu ograniczeń dotyczących formy czynności prawnych, zasadę 
wolności formy ograniczyła nieco ustawa z dnia 25 lipca 1871 r. o konieczności spi
sywania aktów notarialnych w niektórych czynnościach prawnych129. Wprowadziła 
ona wymóg zachowania formy w wypadku umów przedślubnych, zawartych między 
małżonkami umów o kupno, zamianę, pensję dożywotnią i pożyczkę, przyznania długu 
między małżonkami oraz potwierdzenia odbioru posagu. Pod rygorem nieważności 
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forma aktu wymagana była dla umów darowizny bez rzeczywistego oddania oraz 
wszelkich czynności ínter vivos, zawieranych przez osoby głuche, niewidome i niepiś
mienne. Do wyłącznego zakresu działania notariuszy ustawa przyznawała nadawanie 
aktom prywatnym cech dokumentu publicznego przez uznanie i złożenie u notariusza, 
przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli i ich odwołań, poświadczanie czasu oddania 
dokumentu, wydawanie oświadczeń o pozostawaniu przy życiu, poświadczeń 
o uchwałach walnych zgromadzeń i spółek, spisywanie protestów wekslowych i papie
rów kupieckich13 . W licznych wypadkach ustawa oddawała czynności do zakresu 
działania notariatu bądź sądów, m.in. przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli od ma
łoletnich, poświadczenie zgodności odpisów i własnoręczności podpisów stron. Na 
żądanie stron notariusze mogli również spisywać wszelkie dokumenty w formie pry
watnej, a także wnosić w sprawach niespornych podania do wszystkich organów 
(§ 5 ustawy notarialnej). Przepisy ABGB oraz powszechnej ustawy o księgach grunto
wych z 1871 r.130 131 nie wymagały dla umów i czynności dotyczących przeniesienia wła
sności i obciążenia nieruchomości formy aktu notarialnego. Intabulacja była bowiem 
możliwa także na podstawie dokumentu prywatnego, jeśli podpisy stron zostały na
stępnie uwierzytelnione przez sąd lub notariusza (§ 31 ustawy o księgach gruntowych). 
W rezultacie spisywaniem umów zajmowali się często adwokaci, a także liczni pokątni 
pisarze, z którymi bezskutecznie starano się walczyć.

130 D. Malec, op.cit., s. 130-131.
131 Ustawa powszechna o księgach gruntowych z dnia 25 lipca 1871 r., Dziennik Ustaw Państwa, 1871, 

poz. 95.
132 S. Muczkowski, op.cit., s. 361.
1331. Dębicki, M/ sprawie pisma maszynowego, „Kwartalnik”, 1910, IV kwartał, s. 10-16; J. M., Maszy

na do pisania w notariacie, „Kwartalnik”, 1912, III kwartał, s. 15-19.
134 S. Kozak, op.cit., s. 63-64.

Akt notarialny rnusiał spełniać określone prawem warunki dla korzystania z przy
miotu dokumentu publicznego (§ 66). Ustawa określiła je szczegółowo w rozdziale IV 
(§ 52 i n.) Uregulowano w nim dokładnie także wymagania stawiane świadkom aktu 
notarialnego oraz szczególne zasady sporządzania aktu z udziałem osób niewidomych, 
głuchych, niemych. Akty sporządzano w języku polskim, w innym zaś tylko na żądanie 
stron i jeżeli notariusz posiadał potwierdzone uprawnienia do tłumaczenia z tego języ
ka. W całym okresie akty i inne dokumenty sporządzano pismem ręcznym. Niekiedy 
korzystano z gotowych wzorów formularzy, za których dopuszczeniem do notariatu 
opowiedzieli się uczestnicy zjazdu austriackich notariuszy w Pradze w 1872 r.132 133 Wraz 
z rozwojem techniki pojawiły się postulaty wprowadzenia do kancelarii maszyn do 
pisania. Z prośbą o ich dopuszczenie zwracała się od 1902 r. do Ministerstwa Spra
wiedliwości w Wiedniu krakowska Izba Notarialna. W roku 1910 rozporządzeniem 
ministerialnym wyraźnie zakazano używania maszyn do pisania w kancelariach nota
rialnych, a stosowne zezwolenie na ich użycie udało sie uzyskać na terenie Galicji 
dopiero w 1912 r., na prośbę notariusza Jana Mycińskiego . Mimo wyraźnego zakazu 
nieliczne dokumenty spisywane były na maszynie już w 1911 r.134 Ministerstwo udzie
liło zgody dzięki precedensowemu wyrokowi sądu w Wiedniu, który uznał za ważny 
testament notarialny, sporządzony pismem maszynowym. Generalnie jednak środowi
sko nieufnie podchodziło do „nowinek” w zakresie prowadzenia kancelarii, a niechęć 
tę przejawiali galicyjscy notariusze również w okresie Drugiej Rzeczypospolitej.
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Oryginały aktów notarialnych i innych dokumentów przechowywał notariusz. 
W razie jego śmierci lub innej przyczyny ustania urzędowania akta przechowywane 
miały być w archiwum notarialnym.

Korzyści ze sporządzania umów w formie aktu notarialnego bardzo wolno docie
rały do świadomości społeczeństwa galicyjskiego. W rejonach, w których instytucja 
notariatu funkcjonowała nieprzerwanie od początków XIX w., jak np. w Krakowie, 
dotychczas jeszcze lud wiejski nie zawiera żadnej umowy bez notaryusza. Zupełnie 
inaczej ma się w innych częściach Galicyi, ponieważ instytucya notaryuszów jeszcze 
jest nową, a dawniejsza ustawa notaryalna nie była także, iżby stronom przedstawiała 
jakąkolwiek korzyść z zawierania aktów notaryalnychii5. Doprowadziło to do niebez
piecznych konsekwencji, m.in. w dziedzinie ksiąg gruntowych, których niezgodność 
z rzeczywistym stanem oceniano w 1906 r. na terenie Bukowiny na ponad 50%. Sytu
acji nie była w stanie uzdrowić nawet ustawa z 1906 r. o sprostowaniu ksiąg grunto
wych w Galicji i Bukowinie, a z konsekwencjami tego stanu musiały zmagać się także 
władze Drugiej Rzeczypospolitej135 136 137 *. Krytykowano również nieprecyzyjny podział 
kompetencji spełnianych w ramach sądownictwa niespornego przez adwokatów i nota
riuszy. Problemowi temu poświęcono uwagę m.in. podczas zjazdu prawników w Pra
dze, a charakter nastrojów i wzajemnych uprzedzeń odzwierciedlał tytuł wystąpienia 
dotyczącego notariuszy: homo homini lupus.

135 „Przegląd Sądowy i Administracyjny’", 1882, nr 45, s. 359.
136 D. Malec, Z dziejów notariatu w Drugiej Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, 

„Rejent”, 2000, nr 9, s. 181 in.
137 A. Pleschner von Eichstett, Der österreichische Juristentag und die Advokatur, Prag 1879, s. 38.
I3* S. Kozak, Notariusze rzeszowscy i ich kancelarie w latach 1859-1918, Prace Historyczno-Ar- 

chiwalne, t. VIII, Rzeszów 1999, s. 37-70; idem, Reprezentatywność galicyjskich akt notarialnych z zasobu 
Archiwum Państwowego w Przemyślu, „Archeion”, 1997, s. 45-65; a zwłaszcza monografia Rzeszowskie 
akta notarialne 1871-1918', por. także A. Dziedziuk, Akta notariuszy w Archiwum Państwowym w Prze
myślu. Przewodnik po zespołach, Przemyśl 1999.

139 S. Kozak, op.cit., s. 77-78.
140 Ibidem, s. 82 i n.; pewne zastrzeżenia budzi przyjęta przez autora klasyfikacja czynności, nie zawsze 

zgodna z ustaloną terminologią prawniczą; precyzyjne dane o liczbie czynności poszczególnego typu za
warte są w sprawozdaniach statystycznych przygotowywanych przez poszczególne izby dla sądów oraz 
Ministerstwa Sprawiedliwości, por. zasoby Archiwum Państwowego w Krakowie, tam także dane dotyczą
ce dawnej izby w Tarnowie.

141 S. Kozak, op.cit., s. 120.
142 S. Kozak, Notariusze rzeszowscy i ich kancelarie...; L. Lipiński, op.cit, s. 147.

Akta notarialne z terenu Galicji stały się w ostatnim czasie przedmiotem zaintere
sowań badaczy. Szczegółowej analizy doczekały zwłaszcza akta rzeszowskie w opra
cowaniach S. Kozaka'38. Blisko 75% zawartych przed rzeszowskimi notariuszami 
czynności stanowiły pożyczki, umowy kupna-sprzedaży oraz darowizny, a niemal do 
końca XIX w. utrzymała się przewaga pożyczek139. Znacznie mniejszy udział miały 
umowy przedmałżeńskie (ok. 5%), dzierżawy i umowy najmu (ok. 2%), układy i ugo
dy (ok. 2,5%)140. Blisko 66% kontraktów zawierali mężczyźni, a około 34% kobiety141. 
Ponad 30% klienteli kancelarii rzeszowskich stanowili Żydzi. Analiza źródeł posłużyła 
autorowi do przedstawienia barwnej mozaiki gospodarczej i społecznej ówczesnej 
Galicji. Na podobną analizę czekają pozostałe galicyjskie akta notarialne.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, opartej - tak jak poprzednie - na wzorcach 
francuskich, doszło do zwiększenia o 95 liczby notariatów na terenie Galicji142. Pomi
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mo to w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. postulowano utworze
nie nowych stanowisk, m.in. w kolegiach notarialnych we Lwowie i Krakowie143. Do 
roku 1888 w Galicji było 175 notariuszy, pod koniec XIX w. ich liczba wzrosła do 
198144. Propozycje powiększenia liczby posad zgłaszało zwłaszcza środowisko kandy
datów notarialnych, skazanych wobec dożywotniości urzędu i zasady numerus clausus 
liczby kancelarii na wieloletnie oczekiwania na nominację145. Zdawano sobie jedno
cześnie sprawę, że w sytuacji gospodarczej Galicji nadmierne powiększenie liczby 
notariuszy doprowadzić może do ich szybkiej pauperyzacji, zwłaszcza w małych miej
scowościach146.

143 Dr K.B., Ze statystyki notariatu, „Kwartalnik”, 1890, z. 1, s. 2-3, Rzecz o dążeniach Stowarzyszeń 
kandydatów notarialnych i stosunku tychże do przyszłej reorganizacji notariatu, „Kwartalnik”, 1897, z. 1, 
s. 23.

1441. Homola-Skąpska, op.cit., s. 39.
145 Por. m.in. propozycje Wydziału Towarzystwa Galicyjskich Kandydatów Notarialnych we Lwowie, 

Rzecz o dążeniach Stowarzyszeń kandydatów notarialnych i stosunku tychże do przyszłej reorganizacji 
notariatu, „Kwartalnik”, 1897, z. 1, s. 23; por. także „Kwartalnik”, 1890, z. 4, s. 45-53.

146 Są miejscowości, gdzie co do honorarium trzeba nieraz składać sto interesów na jeden wielkomia- 
stowy, „Urzędnik w połączeniu z Prawnikiem”, 1884, nr 16, s. 158-159, cyt. za S. Kozak, op.cit., s. 41.

147 L. Lipiński, op.cit., s. 147-149.
I4* Ibidem.
149 Ibidem.
150 I. Homola-Skąpska, op.cit., s. 39; Pismo Prezydium c.k. Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie, 

Praes. 4884/23N/18, AP II, R. Not. 51.
151 L. Lipiński, op.cit., s. 147-151; S. Japa, Notariat Galicji Zachodniej, Tarnów 1909; w 1885 r. 

w okręgu izby lwowskiej działało 70 notariuszy, przemyskiej 40, krakowskiej 39, tarnowskiej 35, Verzeich
nis der Advokaten und Notaren herausgegeben vom k. k. Justizministerium, Wien 1886, s. 86.

1521. Homola-Skąpska, op.cit., s. 40.

Notariat Galicji oraz Bukowiny tworzył początkowo 5 kolegiów notarialnych, po
wołujących 4 izby notarialne147. Działały one we Lwowie, Krakowie, Przemyślu, Tar
nowie oraz Czerniowcach148. Kolegium lwowskie obejmowało notariuszy prowadzą
cych działalność na terenie sądów okręgowych (obwodowych) we Lwowie, Kołomyi, 
Stanisławowie, Tarnopolu i Złoczowie. Kolegium krakowskie odpowiednio: w Krako
wie, Nowym Sączu i Wadowicach; przemyskie w Przemyślu i Samborze; tarnowskie 
w Tarnowie i Rzeszowie; czerniowieckie dla trybunału w Czerniowcach149. W kolej
nych latach doszło do zmian, w ich rezultacie kolegium w Czerniowcach włączone 
zostało do lwowskiego, zaś Izba Notarialna w Tarnowie połączona została z krakow
ską. Proces ich łączenia, zaproponowany w 1911 r. przez izbę krakowską, zakończony 
został dopiero 31 grudnia 1917 r.150 Najliczniejsze było kolegium lwowskie, obejmują
ce 82 usystematyzowane posady notarialne, kolejne miejsce zajmowało kolegium 
przemyskie z 43 posadami, kolegium krakowskie z 41 posadami oraz tarnowskie, 
obejmujące zaledwie 32 notariaty1 *. Zmiany wywołane połączeniem izby krakowskiej 
i tarnowskiej uplasowały niemal w przededniu powstania Drugiej Rzeczypospolitej 
notariat krakowski na drugim miejscu.

Ustalona urzędowo liczba kancelarii nie była w całym okresie duża, w Galicji jeden 
notariusz przypadał średnio na 35 tysięcy mieszkańców, podczas gdy w Austrii na 
20 tysięcy, a w Czechach na około 23 tysiące mieszkańców152. W poszczególnych 
obwodach sądowych sytuacja odbiegała od powyższej średniej: w okręgu krakowskim 
jeden notariusz przypadał na około 30 tysięcy mieszkańców, lwowskim na 35 tysięcy, 
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rzeszowskim zaś na około 28 tysięcy mieszkańców w 1882 r.153 W Krakowie od chwili 
wprowadzenia pierwszej z austriackich ustaw notarialnych w 1859 r. działało 4 nota
riuszy, dopiero w 1910 r., po długich zabiegach w Wiedniu, utworzono tutaj piątą po
sadę notarialną154. Osobny notariat istniał na terenie Podgórza do 1933 r. Podgórze, 
stanowiące obecnie dzielnicę Krakowa, założone w 1784 r. przez cesarza Józefa II jako 
wolne miasto królewskie, zachowało swą odrębność do 1915 r., gdy włączono je na 
mocy ustawy z 22 sierpnia 1914 r. w granice miasta155.

153 Ibidem; Stan notariatu w Galicji i na Bukowinie, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, 1882, nr 45, 
s. 359; już jednak np. w samym Rzeszowie 1 notariusz przypadał na około 5,5 tysiąca mieszkańców, 
S. Kozak, op.cit., s. 42.

15,1 Piąty notariusz w Krakowie, „Kwartalnik”, 1910, s. 30, 38.
155 B. Krasnowolski, J. Małecki, Podgórze [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, 

s. 771.
156 Dr K.B., op. cit.,s. 2.
157 Rzecz o dążeniach Stowarzyszeń..., s. 23.
158 Wykaz kandydatów notarialnych, „Kwartalnik”, 1911, nr 3, s. 8-10; 1912, nr 3, s. 13-15.
1591. Homola-Skąpska, op.cit., s. 42.
160 Sprawozdanie z walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie, 

„Kwartalnik”, 1891, nr 1, s. 2-8.
161 Por. m.in. Sprawozdanie z XII zwyczajnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia Kandydatów 

Notarialnych w Krakowie, „Kwartalnik”, 1900, I kwartał, s. 1-10; Sprawozdanie z XII/ nadzwyczajnego 
zgromadzenia członków Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie, „Kwartalnik”, 1901, 
11 kwartał, s. 21 in.

Istotnym problemem galicyjskiego notariatu była duża liczba tzw. kandydatów no
tarialnych, rosnąca w związku z wynikającymi z ustawy z 1871 r. ułatwieniami w do
stępie do notariatu dla prawników. Liczba kandydatów, wpisanych na listy prowadzone 
przez tutejsze izby notarialne i zdobywających doświadczenie poprzez zatrudnienie 
w kancelariach notarialnych, przewyższała znacznie liczbę notariuszy, w latach osiem
dziesiątych XIX w. nawet o 25%156. Wobec dożywotności mianowania notariuszy 
i systematyzowanej liczby posad okres oczekiwania na nominację wydłużał się z każ
dym rokiem. Pod koniec XIX w. najstarsi kandydaci notarialni mogli legitymować się 
nawet 18-letnim stażem kandydackim157. W ostatnich latach przed wybuchem I wojny 
światowej sytuacja jeszcze się pogorszyła, w wielu wypadkach okres kandydatury 
wynosił 20, a nawet więcej lat158. Powodowało to dodatkowy ujemny skutek: miano
wania dotyczyły osób w co najmniej średnim, a często starszym wieku. Od schyłku 
XIX w. przeciętny notariusz galicyjski bywał coraz starszy. W latach osiemdziesiątych 
XIX w. 60% notariuszy przekroczyło 50. rok życia, w 1911 r. grupa ta wynosiła już 
ponad 90%159. Kandydaci notarialni osiągali samodzielność zawodową zazwyczaj 
między 40. a 50. rokiem życia, a często jeszcze później160.

Wyjątkowo ciężka i długa droga do samodzielności zawodowej powodowała nieza
dowolenie kandydatów notarialnych, proponujących zmianę istniejącej sytuacji także 
poprzez nowelizację ustawy notarialnej i ograniczenie dostępu do notariatu dla innych 
prawników161. Krytykowano częste przenoszenie się w celu uzyskania nominacji sę
dziów, prokuratorów, a nawet adwokatów oraz politykę kadrową Ministerstwa Spra
wiedliwości, często forującego takie osoby wbrew interesom i nabytym prawom kan
dydatów notarialnych. Starania o nominację poprzez zakulisowe zabiegi i protekcję 
opisał m.in. zasłużony działacz polski z terenów Księstwa Cieszyńskiego, A. Cinciała, 
który rozgoryczony nieudanymi staraniami o nominację w Cieszynie w poprzednich 
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latach, w 1887 r., znając stosunki pozostałych kandydujących do cieszyńskiego nota
riatu i ich znajomość z ministrem sprawiedliwości, postanowił wykorzystać podobne 
metody162. Próbą niewielkiego choćby uzdrowienia sytuacji były zobowiązania wza
jemne izb lwowskiej i krakowskiej, że przy przedstawianiu osób ubiegających się 
o wolne posady nie będą uwzględniać i opiniować pozytywnie kandydatów spoza włas
nych okręgów działania. Służyć miało to także ochronie powagi i poziomu meryto
rycznego notariatu wobec specyfiki obu okręgów i konieczności dokładnej znajomości 
miejscowych stosunków, istotnej zwłaszcza w zamieszkałych przez przeważającą lud
ność rusińską częściach obwodu Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie163 164.

162 A. Cinciała, Pamiętnik dr-a Andrzeja Cinciały, notariusza w Cieszynie (1825-1898), wyd. J. By- 
stroń, Katowice 1931, s. 123-124.

163 Zasady tej przestrzegano także w Drugiej Rzeczypospolitej. Pismo z dnia 15 listopada 1919 r., 
1. 184/19, AP II, R. Not. 714 (d. 79).

1641. Homola-Skąpska, op.cit., s. 47.
165 Statut Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych, „Kwartalnik”, 1889, z. 1, s. 2-5.
1661. Homola-Skąpska, op.cit., s. 47.
167 Statut Stowarzyszenia..., s. 2-5.
1681. Homola-Skąpska, op.cit., s. 47, 57.
169 Statut Towarzystwa Kasy Chorych dla współpracowników notarialnych, Kraków 1894; por. także 

Towarzystwo Kasy Chorych, „Kwartalnik”, 1895, nr 1, s. 16-23.
170 A. Zathey, Projekt reformy ustawy notarialnej wniesiony do Izby Notarialnej i Kolegium Notarial

nego we Lwowie, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, 1881, nr 14, s. 110-117; nr 16, s. 133-134; 
S. Madeyski, Rozwój instytucji notaryalnej, ibidem, 1879, nr 30, s. 237-239; W. Malaczyński, Rzecz 
o dążeniach kandydatów notarialnych i stosunku tychże do przyszłej reorganizacji notaryatu, „Kwartalnik”, 

Sytuacja kandydatów notarialnych zmusiła ich do szybkiego zorganizowania się dla 
obrony własnych interesów. W Krakowie już w 1889 r. powstało Stowarzyszenie Kan
dydatów Notarialnych, wydające nawet (z przerwą w latach 1903-1909) własne czaso
pismo „Kwartalnik. Organ Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych”16,1. Członkiem 
stowarzyszenia mógł być kandydat notarialny z okręgu Sądu Wyższego w Krakowie, 
aplikant sądowy lub adwokacki z dwuletnią praktyką w kancelarii notarialnej, sami zaś 
notariusze mogli uzyskać status członka wspierającego165. Liczba członków stowarzy
szenia stale rosła i wynosiła w 1892 r. 48 osób, a w 1913 już 104 osoby166. We Lwowie 
istniało, współpracujące ściśle z organizacją krakowską, Towarzystwo Galicyjskie 
Kandydatów Notarialnych. Celem obu stowarzyszeń było przede wszystkim popieranie 
interesów kandydatów, niesienie pomocy materialnej im oraz ich rodzinom oraz wspie
ranie więzi koleżeńskich167. Istotnym aspektem działalności było pośrednictwo pracy: 
m.in. w 1891 r. krakowskie stowarzyszenie znalazło zatrudnienie dla 10 kandydatów, 
w kolejnych latach rezultaty były jeszcze lepsze168. Stowarzyszenie było także współ
twórcą Kasy Chorych dla pracowników notariatu. Zgodnie z uchwalonym w 1894 r. 
statutem Kasy jej członkom zapewniono ubezpieczenie na wypadek choroby oraz za
siłek pogrzebowy. Fundusz Kasy tworzyły składki uiszczane przez kandydatów 
w stałej wysokości 2% pensji i przez zatrudniającego kandydata notariusza. Kasa, po
wstała przy dużym udziale i wsparciu finansowym prezesa Izby Notarialnej w Krako
wie F. Niemczewskiego, już po roku od założenia liczyła 267 członków (w tym 109 
kandydatów) oraz 108 członków nadzwyczajnych (notariuszy)169.

Kandydaci, zwłaszcza poprzez projekty i memoriały przygotowywane w stowarzy
szeniu, postulowali zmiany obowiązującej ustawy notarialnej. Podobne żądania przed
stawiały także działające na terenie Galicji Izby Notarialne w Krakowie i Lwowie170. 
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Projekt zmian osobiście zawiozła nawet w 1900 r. do Wiednia delegacja notariuszy, 
pod przewodnictwem prezesa izby w Krakowie F. Niemczewskiego17 . W tym samym 
czasie powstał także komitet złożony z notariuszy krakowskich i tarnowskich, którego 
celem miało być przekonanie opinii społecznej do notariatu. Rozmaite ugrupowania 
i stronnictwa polityczne występowały bowiem nawet z propozycjami całkowitego 
zlikwidowania notariatu jako instytucji zbędnej. Między innymi, w Sejmie Krajowym 
we Lwowie 9 lipca 1900 r., wniosek tej treści złożyły stronnictwa ludowe, ostro kryty
kujące notariuszy. Stwierdzono w nim m.in., że zaprowadzone c.k. notariaty od lat 
kilkudziesięciu nie są prawie przez władze sądowe kontrolowane, zaś notariusze wedle 
swej woli, upodobania i względów na majątek stron interesowanych pobierają nader 
wysokie wynagrodzenia, a także, że lud wierzy jedynie instancji sądowej, nie dowie
rzając ani adwokatom, ani notariuszom'12. Podobne, niechętne instytucji opinie do
chodziły z terenu całej Austrii, gdzie w okresie reorganizacji sądownictwa w latach 
dziewięćdziesiątych XIX w. coraz częściej postulowano przekazanie spraw tzw. są
downictwa dobrowolnego, załatwianych dotychczas przez notariuszy, do wyłącznej 
kompetencji sądów. Sprzeciwiali się temu austriaccy notariusze, którzy w 1900 r. 
przedstawili na wiecu delegatów wszystkich izb notarialnych projekt koniecznych 
zmian ustawy notarialnej171 172 173.

1897, z. 1, s. 18-28; A. Vayhinger, Glos w sprawie zmiany ordynacji notarialnej, ibidem, 1912, z. 1, s. 16- 
-22.

1711. Homola-Skąpska, op.cit., s. 54.
172 W.L. Jaworski, Reforma notariatu w Austrii, Kraków 1904, s. 39.
17:1 W.L. Jaworski, op.cit., s. 7-28.
174 Projekt nowej ordynacji notarialnej, „Kwartalnik”, 1911, z. 2, s. 37; 1. Dębicki, Projekt ustawy no

tarialnej, „Kwartalnik”, 1911, z. 3, s. 11-34; O akcji Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w sprawie 
projektu nowej ordynacji notarialnej, „Kwartalnik”, 1911, z. 3, s. 35-39; maszynopis projektu ustawy 
notarialnej przesianego przez Justizministerium w marcu 1911 r. do Izby Notarialnej w Krakowie, AP II, 
R. Not. 351.

175 I. Dębicki, Projekt ustawy notarialnej, s. 11 i n.; O akcji Stowarzyszenia..., s. 35 i n.; Z obrad kole
gium notarialnego krakowskiego, ibidem, 1912, III kwartał, s. 20.

Wiedeńskie Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło poważniejsze prace nad re
formą notariatu dopiero w 1911 r., a opracowany wówczas projekt nowej ustawy, opu
blikowany w „Wiener Zeitung”, rozesłany został w celu konsultacji do wszystkich 
kolegiów i izb notarialnych w Austrii174. Zakładał on m.in. uproszczenie urzędowania 
poprzez usunięcie zbędnych formalności, podnosił do 5 lat wymagany od ubiegających 
się o nominacje okres praktyki, ujednolicenie egzaminu notarialnego. Projekt nie od
powiadał oczekiwaniom środowiska, rozczarował zwłaszcza kandydatów notarialnych, 
obawiających się ułatwienia dostępu do notariatu dla innych prawników z pominięciem 
ich praw175. Ostatecznie wejściu w życie projektu przeszkodził wybuch I wojny świa
towej.

W czasie wojny notariat na ziemiach zaboru austriackiego nadal funkcjonował 
w oparciu o dotychczasowe zasady. Działania wojenne wywarły jednak istotny wpływ 
na jego działanie: liczni notariusze powołani zostali do służby wojskowej, a liczba 
sporządzanych aktów i wykonywanych czynności wyraźnie spadła. W roku 1910 
w okręgu działania Izby Notarialnej w Krakowie notariusze dokonali łącznie 48 129 
czynności, podobna aktywność występowała w latach 1911-1912, podczas gdy w 1913 r. 
ogólna liczba czynności spadła do 45 239, w pierwszym roku wojny do 32 268 czyn
ności, w roku 1915 ogólna liczba czynności wynosiła już tylko 11 526, by w kolejnych
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latach wzrosnąć do 25 413 i 32 539176. Podobnie wyglądała sytuacja w likwidowanej 
Izbie Notarialnej w Tarnowie, w 1917 r. dokonano tam ogółem 34 427 czynności17 . 
Notariusze i pracownicy ich kancelarii włączyli się w działalność niepodległościową, 
odgrywając niekiedy znaczącą rolę, jak m.in. prezes krakowskiej izby T. Starzewski, 
kierujący z ogromnym poświęceniem Departamentem Skarbowym Naczelnego Komi
tetu Narodowego178.

176 Statistischer Ausweis über die notarielle und gerichtscommissarielle Thätigkeit der K.K. Notare im 
Sprengel der Notariatskammer in Krakau vom Jahre 1897 bis zum Jahre 191I, AP II, R. Not. 51 (d. 41); 
Statistischer Ausweis über die notarielle und gerichtscommissarielle Thätigkeit der K.K. Notare im

17 Wykaz statystyczny czynności notaryalnych i komisarskich za rok 1917 w okręgu Izby Notarialnej 
w Tarnowie, AP II, R. Not. 51 (d. 41); Ogólny wykaz statystyczny czynności notaryalnych i komisarskich 
sądowego okręgu byłej c.k. Izby Notarialnej w Tarnowie za rok 1917, ibidem.

178 D. Malec, Krakowski polityk i notariusz Tadeusz Starzewski (1860-1931), „Rejent”, 2002, nr 12, 
s. 196-193; por. także dalej w niniejszej pracy.

179 A.K. Limanowski, Stan notarialny Wschodniej Małopolski w chwilach przełomowych r. 1914-1920, 
Lwów 1920, s. 3.

180 Ibidem, s. 4.
181 Ibidem, s. 5.
182 Ibidem, s. 4-7.
183 „Słowo Polskie”, 20 września 1920 r.
184 Wyjątkowo, na początku 1915 r., wiedeńskie Ministerstwo Sprawiedliwości zezwoliło na opóźnie

nie w ich przesłaniu, Pismo Prezydium Krakowskiego c.k. Sądu Krajowego Wyższego z dnia 27 marca 
1915 r., Praes. 4739/23N/15, AP II, R. Not. 51 (d. 41).

W izbie lwowskiej działalność kancelarii dodatkowo sparaliżowała mobilizacja 
znacznej części ich personelu, a także wyjazd wielu notariuszy do Wiednia, gdzie zna
leźli schronienie, podczas gdy druga grupa uchodźców skupiła się we Lwowie179. Jed
nocześnie z mobilizacją ogłoszone zostało moratorium, uniemożliwiające podjęcie 
oszczędności z banków, sytuacja uchodźców stała się zatem bardzo trudna. Analogicz
nie jak w podobnym okresie notariusze Królestwa Polskiego, tak i tutejszy notariat 
zorganizował formy samopomocy, w czym zasłużył się m.in. Franciszek Szelewski, 
późniejszy prezes Izby Notarialnej180. Na terenie ziem zajętych przez Rosjan planowa
no reorganizację notariatu, jednak wobec rychłego wycofania się armii rosyjskiej do 
realizacji tych zamierzeń nie doszło181. Powracający wówczas do swych domów na 
polecenie c.k. władz notariusze często nie mogli rozpocząć ponownej działalności 
z powodu zniszczenia kancelarii i akt. W czasie wojny zmarło lub zginęło 36 notariu
szy oraz 7 kandydatów z okręgu kolegium lwowskiego, po chwilowej zaś stabilizacji 
stosunków i próbie podjęcia działania przez pozostałych, w roku 1918 tutejszy notariat 
ponownie znalazł się w centrum wydarzeń militarnych, a toczące się na terenie Galicji 
Wschodniej walki sparaliżowały na długo jego działalność182. Notariusze zasłużyli się 
także w obronie Lwowa w listopadzie 1918 r., poległy zaś w walkach pod Zadwórzem 
w 1920 r., Bolesław Prus Zajączkowski, notariusz i kapitan wojsk polskich, odznaczo
ny został pośmiertnie orderem Virtuti Militari183 184.

Mimo wojny austriacka administracja wymiaru sprawiedliwości wciąż starała się 
wykonywać swe obowiązki, a sądy w ramach nadzoru sprawowanego nad notariatem 
dyscyplinowały izby do terminowego przygotowywania m.in. wykazów statystycz-
nych . W całym okresie trwania wojny Ministerstwo Sprawiedliwości starało się 
także kontrolować obsadę notariatów i dokonywać w miarę potrzeby nowych miano-

Nolariatskammer in Krakau vom Jahre 1912, ibidem.
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185 wań. W okręgu lwowskim nominowano w 1917 r. 2 notariuszy . Gdy w sierpniu 
1918 r. zmarł notariusz w Starym Sączu, usiłowano jeszcze, mimo zbliżającego się 
końca wojny, obsadzić zwolnione stanowisko zgodnie z dotychczasową praktyką. 
Jeszcze 10 października 1918 r. krakowska Izba Notarialna, za pośrednictwem sądu, 
zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości w Wiedniu z prośbą o zezwolenie na 
rozpisanie konkursu na zwolniony notariat* 186. Po raz ostatni wiedeński minister spra
wiedliwości skorzystał ze swych uprawnień w zakresie powoływania notariuszy na 
terenie Galicji w dniu 23 października 1918 r., a informacja o tym dotarła do Izby 
w Krakowie za pośrednictwem Sądu Krajowego Wyższego w dniu 3 listopada 
1918 r.187

1,5 W. Kostórkiewicza w Zbarażu i E. Rasia w Ustrzykach Dolnych, A.K. Limanowski, op.cit., s. 27.
186 Pismo Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 10 października 1918 r. do C.K. Justizministerium, AP 

II, R. Not. 714 (d. 79); notariat ów jeszcze w 1 połowie 1919 r. nie był obsadzony,
187 Pismo Prezydium C.K. Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie z dnia 30 października 1918 r., 

Praes. 18809/13.N.M./18, AP II, R. Not. 714 (d. 79).
1,18 Uchwały Izby z dnia 2 listopada 1918 r., Okólnik z dnia 4 listopada 1918 r., I. 1037/18, AP II, 

R. Not. 618 (d. 19).
189 F. Ziejka, op.cit., s. 572.
1,01. Homola-Skąpska, op.cit., s. 50.
191 Akta notariusza Stefana Muczkowskiego w AP II; 1. Homola-Skąpska, op.cit., s. 50.
192 Ś.P. Franciszek Niemczewski, „Kwartalnik”, 1912, s. 1-7; 1. Homola-Skąpska, op.cit., s. 50-51.
193 L. Lipiński, op.cit.
198 Księga notariuszy i samoistnych zastępców od 1900 r., AP II, R. Not. 473 (d. 84).

Problemy związane z upadkiem monarchii i koniecznością zapewnienia w okresie 
przejściowym właściwej obsady notariatów skłoniły dzień wcześniej, 2 listopada 
1918 r., izbę w Krakowie do podjęcia starań o wskazanie organu właściwego do nomi
nacji w okresie przejściowym, a jednocześnie dostosowania niektórych zasad działania 
notariuszy do zmienionych warunków odzyskiwanej niepodległości państwowej188. 
W dziejach tutejszego notariatu rozpoczął się nowy etap.

Wielu galicyjskich notariuszy łączyło działalność zawodową z aktywnością spo
łeczną i polityczną. Stefan Muczkowski, prezes krakowskiej Izby Notarialnej i wice
prezes Österreichisches Notarverein w Wiedniu, autor najpoważniejszego komentarza 
do ustawy z 1871 r., przez blisko 30 lat był radnym, w 1881 r. wybrano go wiceprezy
dentem miasta, a podczas wyborów prezydenta w roku 1883 jego kandydatura była 
poważnie brana pod uwagę1 9. Działał w licznych towarzystwach oraz instytucjach, 
w tym w Akademii Umiejętności, zasłużył się również jako inicjator uroczystości po
nownego pogrzebu Kazimierza Wielkiego190. Jego kancelaria cieszyła się ogromną 
popularnością wśród krakowskiej elity, trafiali do niej m.in. Parys Maurizio, właściciel 
znanej cukierni, Józef Dietl, profesor medycyny, rektor UJ i pierwszy prezydent Kra
kowa191. Następcą Muczkowskiego na stanowisku prezesa Izby Notarialnej był Wiktor 
Brzeski (1831-1906), a następnie Franciszek Niemczewski (1840-1912), kierujący nią 
przez trzy kadencje. Choć nie zrobił błyskotliwej kariery politycznej ani naukowej 
i poświęcił się wyłącznie notariatowi, wysoko ceniony był przez ówczesnych krako
wian192. Podobnym uznaniem cieszył się Lucjan Lipiński, autor obszernego komenta
rza do ustawy z 1871 r., wzbogaconego orzecznictwem sądów austriackich193. Prowa
dził on kancelarię w Krakowie od 1907 r. do chwili śmierci w roku 1922194.

Do grona najznakomitszych notariuszy galicyjskich należał także Edmund Klemen
siewicz, od 1872 r. notariusz w Grybowie, następnie w Nowym Sączu, a od 1897 r. 
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w Krakowie195. Uczestnik powstania styczniowego w 1863 r. walczył w oddziale tzw. 
żuawów śmierci, schwytany przez Rosjan i skazany na zesłanie, dzięki zabiegom kra
kowskich posłów w wiedeńskiej Radzie Państwa został uwolniony w 1865 r. Wielo
krotny poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie od roku 1906 do śmierci pełnił funkcję 
prezesa c.k. Izby Notarialnej w Krakowie196. Po wybuchu 1 wojny światowej wraz 
z całą Izbą Notarialną ewakuował się do Ołomuńca, a po powrocie w 1916 r. oddał na 
potrzeby izby swą kamienicę przy ul. św. Anny 5, zapisaną następnie w testamencie 
Towarzystwu Szkoły Ludowej, które aktywnie wspierał. Jego postać słusznie przybli
żana jest aplikantom notarialnym197.

195 P. Hapanowicz, Wspomnienie. Edmund Klemensiewicz (1839-1916), „Gazeta Wyborcza”, 13 marca 
2006 r., „Gazeta w Krakowie”, s. 8; 1. Homola- Skąpska, op.cit, s. 51.

196 Ibidem.
197 J. Greguła, T. Kot, Kształcenie aplikantów notarialnych jako zadanie samorządu [w:] Notariusz 

w polskim systemie prawa. Materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia reprywatyzacji notariatu przez 
Radę Izby Notarialnej w Krakowie pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagielloń
skiego, Kraków 2002, s. 111-112.

198 Biografia T. Starzewskiego, D. Malec, Z dziejów polskiego notariatu. Krakowski polityk i notariusz 
Tadeusz Starzewski (1860-1931), „Rejent”, 2002, nr 12, s. 192-204; por. także biogram M. Ryńcy w Pol
skim Słowniku Biograficznym, Warszawa-Kraków 2004, z. 174 (t. 42/3), s. 443-445; S. Estreicher, Śp. 
Tadeusz Starzewski [w:] Pamięci Tadeusza Starzewskiego, Kraków 1931, s. 7 i n.

199 F. Zoll, Ze wspomnień o ś. P. drze Tadeuszu Starzewskim [w:] Pamięci..., s. 33-34.
200 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, 1.1, wyd. 10, Pruszków 1992, s. 280 i n.
201 P. Sarnecki, Maciej Starzewski (1891-1944) [w:] Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000, s. 321-326.
202 Portret ukazany w wydawnictwie Pamięci Tadeusza Starzewskiego, a także w cytowanej pracy 

D. Malec o T. Starzewskim.

Ostatnim wybranym przed odzyskaniem niepodległości prezesem krakowskiej izby 
był Tadeusz Starzewski (1860-1928), wybitny działacz polityczny i społeczny, zasłu
żony na niwie ujednolicania podstaw prawnych działania notariatu w Drugiej Rzeczy
pospolitej; jego nazwisko jeszcze wielokrotnie pojawiać się będzie na kartach niniej
szego zarysu198. Karierę notarialną rozpoczął w 1893 r. w Wadowicach, od roku 1911 
prowadził kancelarię w Podgórzu i dał się poznać już wcześniej jako inicjator wyda
wania od 1889 r. „Kwartalnika Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych”. Blisko 
związany z redakcją krakowskiego „Czasu”, którym kierował jego przyrodni brat Ru
dolf Starzewski, prowadził ożywioną działalność w Klubie Konserwatywnym, a na
stępnie Stronnictwie Prawicy Narodowej199. W czasie 1 wojny światowej kierował 
Departamentem Skarbowym Naczelnego Komitetu Narodowego, przyczyniając się 
w znacznym stopniu do powstania Legionów, w których walczyli także jego dwaj sy
nowie, Jan i Maciej. Po odzyskaniu niepodległości poświęcił całą energię notariatowi 
i jego unifikacji. Starzewski znany był także jako kolekcjoner pamiątek narodowych, 
zwłaszcza z epoki napoleońskiej. Jego syn Jan, dyplomata, ożenił się z Magdaleną 
z Kossaków, znaną pod literackim pseudonimem Samozwaniec. Jak sama wspominała, 
wybór pseudonimu dokonał się w salonie T. Starzewskiego, w jego kamienicy przy 
ulicy Sławkowskiej w Krakowie200. Drugi z synów Maciej wybrał karierę naukową 
i zdobył wkrótce uznanie jako wybitny znawca prawa konstytucyjnego, profesor Uni
wersytetu Jagiellońskiego201. Tadeusz Starzewski, podobnie jak jego brat Rudolf, 
uwieczniony został na portrecie przez Jacka Malczewskiego202.
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Wśród notariuszy odnoszących sukcesy w działalności politycznej warto wymienić 
także tarnowskiego notariusza Adolfa Vayhingera (1837-1913), uczestnika powstania 
styczniowego, prezesa Izby Notarialnej w Tarnowie i posła do Sejmu Krajowego we 
Lwowie, a następnie deputowanego do Rady Państwa w Wiedniu203.

203 1. Homola-Skąpska, op.cit., s. 51.
204 Postać Madcyskiego przypomniano ostatnio w kilku publikacjach, m.in. A. Mączyński, Stanislaw 

Madeyski (1841-1910) [w:] Złota Księga Wydziału..., s. 163-167; idem, Stanislaw Madeyski - notariusz - 
profesor - polityk, „Rejent”, 2004, nr 1, s. 162-172; D. Malec, O życiu i karierze politycznej, naukowej 
i zawodowej Stanisława Madeyskiego (1841-1919), „Państwo i Społeczeństwo”, 2004, nr 4, s. 63- 70; 
postać Madeyskiego przedstawiona została także przez J. Radzyncr, Stanislaw Madeyski. I841-I9I0. Ein 
austropolnischer Staatsmann im Spannungsfeld der Nationalitäten in der Habsburgermonarchie, Wien 
1983.

205 I. Homola-Skąpska, op.cit., s. 52; M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego od reformy kollątajowskiej do końca XIX stulecia, Kraków 1964, s. 374-377; 
A. Mączyński, op.cit., s. 162 i n.; S. Grodziski, Polnische Juristen an den höchsten Gerichten der 
Habsburger Monarchie (1848—1914), Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne, z. 90, 1989, s. 100.

2M D. Malec, op.cit., s. 66-68.
207 Rękopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie, mikrofilmy nr 50896-50904; niewielkie, wybrane 

fragmenty opublikowała w języku niemieckim J. Radzyner, op.cit., s. 323-332.
20K M. Patkaniowski, op.cit., s. 378.
209 F. Ziejka, op.cit, s. 574-575.

Największą karierę, zarówno zawodową polityczną jak też naukową i polityczną 
zrobił Stanisław Madeyski (1841-1910), profesor, a następnie dziekan Wydziału Pra
wa oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także weteran powstania 1863 r. i jeden 
ze współzałożycieli Österreichisches Notarverein (w latach 1889-1893 jego prezes)204. 
Kilkakrotnie wybierany do Rady Państwa (1879-1897) oraz Sejmu Krajowego (1882— 
-1891), pełnił również funkcję ministra wyznań i oświaty (1893-1895), od 1898 r. 
przez 12 lat był członkiem austriackiego Trybunału Państwa, od 1899 r. zaś stał się 
dożywotnim członkiem Izby Panów205. Karierę prawniczą jako notariusz rozpoczynał 
w małej miejscowości Liszki pod Krakowem, następnie prowadził kancelarię w Brzes
ku, gdzie był także burmistrzem, jednocześnie zdobywając kolejne stopnie w karierze 
naukowej20 . Pozostawił obszerne wspomnienia, obejmujące relacje naocznego świad
ka wielu ważnych wydarzeń z dziejów autonomii galicyjskiej i monarchii austro-wę- 
gierskiej na przełomie XIX i XX w.207 * 209 Paradoksem historii był fakt, iż to właśnie Ma
deyski ponosił odpowiedzialność za opóźnienie kariery naukowej jednego z najwybit
niejszych polskich prawników epoki - Władysława Leopolda Jaworskiego, zasłużo
nego w następnych latach także dla notariatu jako autor monografii Reforma notariatu 
(Kraków 1929). Madeyski - zwolennik szkoły historyczno-dogmatycznej - uznał ha
bilitacyjną rozprawę Jaworskiego Nauka o służebnościach według prawa austriackiego 
za zbyt radykalną i nienadającąsię do udzielenia mu veniam docendiiQi.

W gronie notariuszy-literatów, poza wspomnianym już wyżej F. Jakubowskim, któ
ry prowadził działalność także pod rządami austriackiej ustawy notarialnej, wymienić 
można również m.in. Aleksandra Morgenbessera (1816-1893), od 1859 r. notariusza 
w Sadogórze, a następnie w Czerniowcach. Uczestnik patriotycznych związków, m.in. 
Synowie Ojczyzny, który współzalożył z Franciszkiem Ziemiałkowskim, wydał kilka 
tomów poezji, liczne poematy historyczne i cieszące się popularnością poematy hero- 
ikomiczne i satyryczne, w tym m.in. dwukrotnie opublikowany drukiem poemat Pale- 
stra, czyli wojna prawników w siedmiu pieśniacn . Rzeszowski notariusz Jan Pogo
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nowski (1823-1897) dwukrotnie pełnił funkcję burmistrza miasta, zasiadał w Radzie 
Powiatowej, a pod koniec życia także w Sejmie Krajowym we Lwowie, zasłużył się 
również jako współtwórca miejscowej komunalnej kasy oszczędności"10.

210 S. Kozak, Rzeszowskie akta..., s. 39-40.
Ibidem, s. 33.

212 Ibidem, s. 41 —42. Jego syn Ludwik byl znanym krakowskim notariuszem w latach 1917-1934, Księ
ga notariuszy i samoistnych zastępców...

W całym okresie obowiązywania pod zaborami na ziemiach polskich austriackich 
ustaw notarialnych z 1855 i 1871 r. w latach 1859-1871 działało na terenie Galicji 
ponad 900 kancelarii notarialnych, a łączna liczba notariuszy, którzy je prowadzili 
w różnych okresach, wynosiła około 470210 211. Część notariuszy zmieniała miejsce wy
konywania zawodu nawet kilkakrotnie, przenosząc się z reguły do miejscowości więk
szych, dających większą szansę na uzyskanie odpowiednich dochodów. Podobną drogę 
kariery przeszedł Ludwik Józef Midowicz (1841-1903), powstaniec 1863 r., honorowy 
obywatel i burmistrz Brzostka, marszałek Rady Powiatowej w Pilźnie i tamtejszy poseł 
do Sejmu Krajowego212. Wymienieni stanowią zaledwie część galicyjskich notariuszy, 
zasłużonych dla lokalnej społeczności.

Austriacka ustawa notarialna z 1871 r., chociaż mająca wiele usterek, dostrzega
nych przez jej krytyków, często samych notariuszy i kandydatów notarialnych, stwo
rzyła odpowiednie warunki do rozwoju samorządu notarialnego. Mimo uznawanych za 
zbyt wąskie uprawnień kolegiów oraz izb potrafiły one rozwinąć ożywioną działalność, 
a wytyczony w latach 1871-1918 kierunek aktywności rozwijano z korzyścią dla in
stytucji notariatu także w okresie międzywojennym.



Rozdział VI

NOTARIAT NA ZIEMIACH ZABORU PRUSKIEGO

Na części ziem zaboru pruskiego, które weszły w skład Księstwa Warszawskiego, 
przejściowo obowiązywała, tak jak na pozostałym terytorium Księstwa, francuska 
ustawa notarialna z 1803 r. W pozostałej części obowiązywało prawo pruskie, wpro
wadzone ponownie także na terenach dawnego Księstwa Warszawskiego w 1816 r.1 
W dziedzinie prawa cywilnego obowiązywał Landrecht z 1794 r., w zakresie zaś po
stępowania cywilnego stosowano Allgemeine Gerichtsordnung z 1793 r. W latach 
1807-1813 przeprowadzona została m.in. reforma sądownictwa, w jej rezultacie poza 
sądami działającymi na najniższym szczeblu powołano wyższe sądy ziemskie na 
szczeblu rejencji, funkcje zaś instancji najwyższej pełnił Najwyższy Trybunał w Berli
nie2. Do roku 1834 utrzymały się odrębności w ustroju sądownictwa w Wielkim Księ
stwie Poznańskim. Funkcje sądu 11 instancji pełniły od tej pory sądy ziemskie w Po
znaniu i Bydgoszczy. Dla spraw rozpoznawanych przez nie w I instancji funkcje sądu 
odwoławczego pełnił Wyższy Sąd Apelacyjny w Poznaniu3.

1 J. Wąsicki, Zabór pruski 1806-1848 [w:] Historia państwa i prawa Polski, T. III: Od rozbiorów do 
uwłaszczenia, red. J. Bardach, M. Scnkowska-Gluck, Warszawa 1981, s. 592.

2 J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim: Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848. Studium 
historycznoprawne, Poznań 1980, s. 208.

3 J. Wąsicki, Zabór...., s. 621.
4 M. Kurylowicz, Historyczne początki notariatu europejskiego, [w:] 1 Kongres Notariuszy RP, s. 102.
5 Obszerna historia notariatu w Niemczech F. Oestcrley, Das deutsche Notariat, Hannover 1842, Bd. 1 

¡2.
6 F. Oesterley, op.cit., Bd. I, s. 493 i n.
7 R. Schultze-Görlitz, H. Obcmeck, Die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Berlin 1900, 

Bd. 2, s. 180.
* Ibidem, s. 180.

Tradycje niemieckiego ustawodawstwa notarialnego sięgały czasów wcześniej
szych, zaś notariusze ex imperiali auctoritate pojawili się w Europie już w XI w.4 Do 
schyłku średniowiecza notariat na terenie Rzeszy znalazł się jednak w stanie kryzysu, 
a fala krytyki, zwłaszcza wobec nieznających nawet podstaw swego zajęcia notariuszy, 
zmusiła władcę do podjęcia prób reformy5 6 7. Za sprawą cesarza Maksymiliana I w 1512 r. 
Reichstag uchwalił ustawę Ordnung von Kaiserlichen Maiestät zur Unterrichtung der 
offenen Notarien, wie die ihre Ämter üben sollen . Uregulowano w niej zwłaszcza 
kwestię kwalifikacji wymaganych do uzyskania uprawnień, a kolejne akty regulujące 
działalność notariuszy wydawali władcy poszczególnych państw Rzeszy . Na terenie 
Prus szersze regulacje pojawiły się w XVIII w., m.in. w Instruction für die Notarien in 
den königlich preußischen Provinzen z 1771 r., uzależniającej mianowanie przez wład
cę od zdania egzaminu8. W latach 1780 i 1781 w ogłoszonej wówczas pierwszej księ- 
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dze Corpus Iuris Fridericiani przeprowadzono oddzielenie notariatu od adwokatury9. 
Wkrótce jednak Justitzkommissariat, z którym powiązano notariat, przekształcił się 
znowu w charakterystyczny dla Prus notariat połączony z adwokaturą1 .

’ Ibidem, s. 180; H. Obemeck, Das Notariatsrecht der deutschen Länder insbesondere Preußens 
einschließlich des Kosten- Stempel- und Steuerwesens, Berlin 1925, s. 5-6.

10 A. Weissler, Zur geschichte der preußischen Notariats, Freiburg 1914, s. 36 i n.
11 Tłumaczenie na język polski Powszechna ordynacja sądowa dla państw pruskich, Poznań 1822.
12 H. Obemeck, op.cit, s. 7; S. Muczkowski, op.cit., s. 62.
13 § 2 Powszechnej ordynacji sądowej, op.cit., s. 4.
14 S. Muczkowski, Austryacka ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 roku historycznie i porównaw

czo objaśniona, Kraków 1887, s. 62-63.

Przepisy zawarte w Corpus Iuris Fridericiani z 1781 r., przeniesione następnie do 
Allgemeine Gerichtsordnung für die preussischen Staaten z 1793 r.H, stanowiły aż do 
1845 r. podstawę działania pruskich notariuszy* 10 11 12 13 14. Notariuszy mianował minister spra
wiedliwości. Akty notarialne, sporządzane zgodnie z wymogami formalnymi ustawy, 
nie korzystały jednak z opieki prawa na równi z dokumentami sądowymi, możliwe 
było nawet podważenie ich wiarygodności.

Ustawa nie przyznawała notariuszom żadnego zakresu wyłącznych uprawnień: Nie
które z tych czynności [dobrej woli] których sądowe zawieranie prawami iest przepisa
ne, przedsiębranemi bydż muszą koniecznie przed sędzią właściwym. Co do innych 
Stronom wolno zdziałać takowe w każdem przyzwoicie obsadzonym sądzie. Na koniec 
niektóre takie też są czynności, względem których prawa stronom zostawiają wybór, 
czyli takowe sądownie lub też przed Kommisarzem sprawiedliwości i Notaryuszem 
zawrzeć zechcą]i. Przepisy cechował wyraźny, dostrzegany przez zainteresowanych 
brak zaufania do notariatu . Wyłącznie do sądów należały m.in. czynności, dotyczące 
nieruchomości, wspólnoty majątkowej małżeńskiej, darowizny.

Jednocześnie zauważono wyraźnie istnienie czynności, przy których poddani 
i mieszkańcy państwa bez assystencyi prawnika obeyść sie nie mogą, zaś rządowi nie 
może być oboiętnym, iacy ludzie do tego się używaią, lecz winien obrać mężów do- 
świadczoney zdatności i poczciwości, i ich publiczności iako takich, do których się 
w interessach swoich prywatnych z zaufaniem udawać może, wskazać (§ 1). Urzędni
ków owych, zachowujących status rzeczywistych urzędników krajowych i sądowych, 
nazwano komisarzami sprawiedliwości, a tych, którzy mieli załatwiać czynności nota
rialne - notariuszami (§ 3). Za wierną służbę i szczególnie staranne wykonywanie 
obowiązków mogli oni uzyskać od władcy tytuł radcy sprawiedliwości. O liczbie 
i potrzebie ustanawiania komisarzy sprawiedliwości decydować miała liczba ludności, 
a także potrzeby wynikające z handlu i przemysłu oraz liczba postępowań sądowych 
w poszczególnych rejonach (§ 5). Zwrócono jednocześnie uwagę, że nadmiar urzędni
ków tego rodzaju nie jest korzystny, jako prowadzący do podniecenia i utrzymywania 
między mieszkańcami pieni, do oszukaństwa i podstępów i do innych podobnych zdroż- 
ności, do czego brak sposobu do życia i niedostatek częstokroć są przyczyną (§ 5).

Ordynacja sądowa nie zakładała obowiązkowego łączenia funkcji komisarza spra
wiedliwości i notariusza. Ustawodawca zwrócił bowiem uwagę, że do pełnienia obo
wiązków notariusza potrzebne było prócz zdatności i zwyczaynego dobrego charakteru 
moralnego, szczególnego stopnia doświadczenia, wiadomości interessów prawnych, 
i doświadczoney przez wieloletnie uważanie poczciwości i niezawodności (§ 9). Z tego 
powodu notariat mógł być powierzony dopiero po odpowiedniej praktyce na stanowi
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sku komisarza sądowego. Do mianowania komisarzem konieczne było z kolei uprzed
nie zatrudnienie w charakterze referendarza sądowego oraz posiadanie odpowiednich 
kwalifikacji moralnych (dowody zdatności i pilności, a zresztą zawsze spokoynego, 
regularnego i w każdym względzie spokoynego życia, § 12). Mianowanie poprzedzać 
miał egzamin przed odpowiednim sądem bądź pisemne opracowanie w zakresie czyn
ności wykonywanych przez notariuszy. Zakres egzaminu obejmować miał prawo zo
bowiązań, spadkowe, hipoteczne oraz odpowiednią wiedzę z zakresu sporządzania 
aktów i dokumentów notarialnych. Egzaminowani mieli także w obecności komisji 
ułożyć protokół, a następnie akt (instrument) notarialny (§ 14).

Osoby mianowane komisarzami sprawiedliwości otrzymywały patent podpisany 
przez ministra sprawiedliwości, a w razie powierzenia im funkcji notariusza mieli zło
żyć go przed kolegium działającym na szczeblu prowincji (§ 16). Przysięga składana 
przez komisarzy i notariuszy obejmowała zapewnienie, że działać będą ze szczególną 
starannością w najlepszym interesie stron, ściśle przestrzegać prawa i informować 
o jego treści strony, starannie i dokładnie przygotowywać protokoły i akty notarialne 
(dodatek § 471).

Do obowiązków komisarzy jako notariuszy należało sporządzanie kontraktów i in
nych aktów, które miały posiadać wiarę i powagę dokumentów publicznych (§ 17. IV). 
Ustawa określała szczegółowo formalności konieczne do zachowania przy sporządzaniu 
aktów notarialnych, przewidywała jednocześnie możliwość zlecania komisarzom spra
wiedliwości jako notariuszom pewnych czynności, m.in. opieczętowania majątku, in
wentaryzacji, doręczeń, odbierania przysięgi, kierowania egzekucją, aukcją (§ 88-89).

Nadzór nad komisarzami i notariuszami sprawować miał sąd krajowy. Przewidzia
no także powołanie kolegiów na szczeblu prowincji, w siedzibie działającego tam sądu. 
Członkowie kolegium - notariusze - upoważnieni byli do działania urzędowego na 
jego terenie. Listy członków kolegium, aktualizowane corocznie, miały być wywieszo
ne w miejscach publicznych (w sądach większych miast), by strony wiedziały, do kogo 
mogą zwrócić się o pomoc (§ 94). Siedziba kolegium powinna mieścić się w sądzie lub 
w razie problemów lokalowych w prywatnym domu. Funkcję dyrektora kolegium peł
nić miał jeden z notariuszy mianowany przez ministra (§ 104). Sprawował on nadzór 
nad wszystkimi członkami kolegium, a w razie potrzeby udzielał im rad.

Należności z tytułu czynności notarialnych określała osobna taksa. Zabroniono jed
nocześnie pobierania wyższych opłat pod karą pieniężną w wysokości dziesięciokrot
nej zażądanej bezprawnie opłaty, a w razie powtórnego przewinienia pod karą utraty 
urzędu (§ 116).

Zakres czynności notariuszy rozszerzony został w ustawie z 23 kwietnia 1821 r. 
Wyłączyła ona zwłaszcza czynności, dotyczące nieruchomości, spod wyłącznej kom
petencji sądów i pozwoliła sporządzać odpowiednie dokumenty także notariuszom15. 
Rok później władze pruskie wydały przepisy dla notariuszy w Nadrenii, a w 1842 r. 
pruskie Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło przygotowania do kolejnej refor
my16. Rozesłano wówczas do sądów zapytanie, czy nie byłoby wskazane poszerzenie 
zakresu kompetencji notariuszy w sprawach przekazanych sądom.

15 R. Schultze-Görtlitz, H. Obemeck, op.cit., s. 181.
16 Sommer, Einiges über das Advokaten- und Notarienwesen in Preußen, „Neues Archiv für 

preussisches Recht und Verfahren, sowie für deutsches Privatrecht'', Jg. 8, 1843, s. 305 i n.; 
S. Muczkowski, op.cit., s. 64.
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Właściwa reforma nastąpiła dla wszystkich prowincji pruskich (w tym ziem pol
skich) z wyjątkiem Nadrenii w 1845 r.17 Ustawa z 1845 r. obowiązywała ze zmianami 
wprowadzonymi w latach 1880 oraz 1890 aż do wejścia w życie w dniu 1 stycznia 
1900 r. kolejnej pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 r.18 Niektóre z jej 
postanowień, zawartych w 46 paragrafach, zbliżały nieco zasady obowiązujące przy 
sporządzaniu aktów notarialnych, ich przechowywaniu do ustawodawstwa francuskie
go, a notariat pruski uzyskał względnie stałą formę19. Krytycy twierdzili jednak, że 
skoro autorzy ustawy wzięli za wzór prawo francuskie, to powinni przede wszystkim 
zaczerpnąć z niego precyzję sformułowań, której brakowało ustawie pruskiej i kolej
nym wydanym do niej aktom20.

17 W Nadrenii w czasach francuskiego panowania wprowadzono przepisy ustawy z 1803 r., H. Ober- 
neck, op.cit., s. 7.

18 H. Obemeck, op.cit., s. 7.
19 S. Muczkowski, op.cit., s. 64.
20 S., Zu der Notariats-Verordnung vom 11. Juli 1846 § 10, „Neues Archiv für preussisches Recht und 

Verfahren, sowie für deutsches Privatrecht”, Jg. 13, 1848, s. 283-285.
21 R. Schultze-Görlitz, H. Obemeck, op.cit., s. 181; S. Muczkowski, op.cit., s. 66.
22 S. Muczkowski, op.cit., s. 66-67.
23 S. Muczkowski, Notaryat, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym”, 1865, 

z. VIII-1X, s. 543.
24 A. Niemirowski, Przegląd ustaw notaryalnych obowiązujących obecnie w Europie, Warszawa 1880, 

s. 21.
25 S. Muczkowski, op.cit., s. 548.

Nadal jednak większość czynności, do których wykonania uprawnieni zostali nota
riusze, sprawować mogły, na żądanie stron, także sądy. Zaliczone do nich były m.in. 
umowy osób niepiśmiennych, gdy prawo wymagało formy pisemnej, osób niewładają- 
cych językiem, w jakim sporządzono umowę, umowy dzierżawy nieruchomości o od
powiednio wysokim czynszu, niektóre umowy przedślubne, opieczętowanie otwartego 
spadku, przyjęcie spadku bez dobrodziejstwa inwentarza, pieczętowanie prywatnych 
inwentarzy. Od wyboru stron zależało sądowe lub notarialne poświadczenie własno
ręczności podpisu przy umowach hipotecznych, zawieranie umowy spółki akcyjnej, 
legalizacja dokumentów prywatnych. Do wyłącznej kompetencji sądów zastrzeżono 
nadal m.in. odwołanie przyjęcia spadku, zgłoszenie się do spadku, niektóre umowy 
o parcelację, darowizny z odroczonym wydaniem rzeczy, umowy wzajemnego dzie
dziczenia, umowy zrzeczenia się spadku, niektóre umowy z zakresu stosunków mał
żeńskich, opieki. W sprawach tych notariusze mogli występować jedynie w charakte
rze doradców stron, przygotowujących je do szybkiego załatwienia sprawy w sądzie21.

Sądy mogły także delegować notariuszy do różnych czynności, m.in. dokonywania 
doręczeń, odbierania przysięgi, kierowania przeprowadzaniem egzekucji sądowej lub 
licytacji22. Notariuszy mianował minister sprawiedliwości, a ich urząd łączony był 
z reguły z wykonywaniem zawodu adwokata23. Jedynie adwokaci działający przy Są
dzie Najwyższym oraz na szczeblu sądownictwa apelacyjnego pozbawieni zostali pra
wa wykonywania funkcji notariusza. Notariusze byli urzędnikami państwowymi, za
kres terytorialny ich działania ograniczony był do okręgu sądu ziemskiego, dla którego 
byli ustanowieni24.

W roku 1847 zostało wydane rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które prze
widywało utworzenie rady honorowej dla komisarzy sądowych, adwokatów i notariu
szy25. Przy okazji reorganizacji sądownictwa w 1849 r. umożliwiono powoływanie 
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oddzielnych notariuszy niebędących adwokatami w miastach o liczbie mieszkańców 
większej niż 50 tysięcy i podkreślono zasadę mianowania notariuszy przez ministra 
sprawiedliwości26. Zmiany w sądownictwie polegały na utworzeniu na najniższym 
szczeblu sądów powiatowych (a w miastach sądów miejskich), na wyższych szczeb
lach sądów apelacyjnych oraz Najwyższego Trybunału Sądowego27.

26 Ibidem, s. 549.
27 K. Grzybowski, Zabór pruski [w:] Historia państwa i prawa Polski, t. IV: Od uwłaszczenia do odro

dzenia państwa, Warszawa 1982, s. 602-603.
2* Nieściśle o przepisach dyscyplinarnych dla notariuszy w Prusach S. Muczkowski, Austryacka usta

wa..., s. 68.
29 Por. m.in. W. Lütkemann, Anwaltsnotariat oder selbständiges Notariat, Hannowcr 1908; Schulze- 

-Dclitzsch, Für das selbständige Notariat, Hannover 1913.
30 R. Gneist, Freie Advokatur, die erste Forderung aller Justizreform, Berlin 1867, cyt. za M. Koczyń- 

ski, O reformie adwokatury, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym”, 1868, z. 1, 
s. 75.

31 A. Niemirowski, op.cit., s. 7-8,23.
32 J. Euler, Handbuch des Notariats in Preussen, 1858, s. 79.
33 W.L. Jaworski, Reforma notariatu, Kraków 1929, s. 32.

Ustawą z dnia 7 maja 1851 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów uregu
lowane zostały także zasady odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej notariu
szy. W siedzibach sądów apelacyjnych powołane zostały senaty dyscyplinarne, skła
dające się z 6-10 mianowanych członków. Funkcje oskarżyciela w postępowaniu dys
cyplinarnym pełnił prokurator działający przy tym sądzie. Rozprawa była tajna, 
a karami wymierzanymi wobec notariuszy były: upomnienie, nagana (skarcenie), kara 
pieniężna lub wydalenie z urzędu28. Na czas toczącego się postępowania dyscyplinar
nego lub karnego można było zawiesić notariusza w urzędowaniu. Orzekał o tym sąd 
apelacyjny na wniosek rady honorowej. Od orzeczenia wydanego przez organ dyscy
plinarny przysługiwało prawo odwołania do Sądu Najwyższego.

System funkcjonujący w Prusach budził wątpliwości zarówno zwolenników więk
szej samodzielności notariatu, jak też jego przeciwników29. Dyskusja na temat dopusz
czalności łączenia zawodu adwokata z urzędem notariusza prowadziła do odmiennych 
poglądów. R. Gneist opowiadał się za łączeniem obu zajęć, proponując usunięcie jedy
nej prawdziwej sprzeczności przez wprowadzenie zasady, że notariusz-adwokat nie 
mógłby reprezentować strony w sprawie, w której brał udział jako notariusz30 31. System 
pruski uważany był już wówczas przez polskich znawców notariatu za przestarzały 
i hamujący właściwy rozwój instytucji, m.in. poprzez połączenie z adwokaturą, stano
wiące ciężką ramę dla jurysdykcji dobrej woli, tamując rozwój należyty w działalności 
jej wykonawców .̂ Zwolennicy oddzielenia notariatu podkreślali, że trzy podstawowe 
cele prawodawstwa: utrwalenie prawa, obrona prawa naruszonego i przywrócenie sta
nu zgodnego z przepisami skutkują koniecznym rozdziałem funkcji między instytucje 
notariatu (utrwalenie prawa), adwokatury (obrona prawa) i sądownictwa (zastosowanie 
i wykonywanie prawa)32. Zwracał na to uwagę w następnych latach W.L. Jaworski, 
podkreślając, że charakterystyczna dla adwokata dynamika działania i identyfikowanie 
się z interesem klienta są niedopuszczalne w wypadku notariusza, który wykonując 
jurysdykcję prewencyjną, musi rozważyć interesy obu stron i dokonać ich syntezy 
w sporządzanym przez siebie akcie33.

Po reformie adwokatury w Niemczech, dokonanej ustawą Rzeszy z 1878 r., i utwo
rzeniu organów ich samorządu w postaci izb adwokackich, a także po zmianach 
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w prawie cywilnym materialnym i proceduralnym, na nowych zasadach określono 
również reguły działania notariatu w Prusach34. Jednocześnie zmieniony został ustrój 
sądownictwa, od tej pory zorganizowanego jednolicie dla wszystkich krajów Rzeszy. 
Ustawa z 1878 r. na najniższym szczeblu utworzyła sądy urzędowe (Amtsgericht), 
kolejny rodzaj stanowiły sądy okręgowe (Oberlandesgericht). Wymienione sądy dzia
łały jako organy poszczególnych krajów, a zatem i Prus. Pod nadzorem ministrów 
sprawiedliwości pozostały także inne organy, np. prokuratorzy i adwokaci, a także 
notariusze, będący urzędem kraju (a nie Rzeszy jako całości). Na szczeblu centralnym 
działał od tej pory Trybunał Rzeszy z siedzibą w Lipsku35.

34 O stosunku adwokatury i notariatu po wprowadzeniu w życie ustawy o adwokaturze por. m.in. 
F. Prischl, Advocatur und Anwaltschaft: Ihr Wesen, ihre Ziele und ihr Verhältniß zu den rationellen 
Grundlagen des Civilprozesses in vergleichender und geschichtlicher Darstellung, Berlin 1888, s. 347-356.

35 K. Grzybowski, op.cit., s. 602-604.
36 J. Eugen, Das Reichsgesetz über die Angelegenheiten der freiwillien Gerichtsbarkeit vom 17 Mai 

1898 und das preussische Gesetz über die Angelegenheiten der freiwillien Gerichtsbarkeit vom 21 
September 1899. Mit Kommentar, Berlin 1899; o projekcie ustawy i jej genezie R. Schultze-Görlitz, 
H. Obemeck, op.cit., Bd. 1, s. XVIII i n.

37 M.in. o spółkach i rejestrze, I. Dębicki, Notariat kilku państw w Europie, Stanach Zjednoczonych 
Ameryki i Japonii, Kraków 1928, s. 105; H. Obemeck, op.cit., s. 5-6.

38 J. Glass, Notariat w Niemczech, PN, 1933, nr 5, s. 5.
39 R. Schultze-Görlitz, H. Obemeck, op.cit., s. 181.
40 J. Glass, op.cit.
41J. Eugen, op.cit., s. 313; H. Obemeck, op.cit., s. 12.

Zmian w notariacie dokonano ustawą z 8 marca 1880 r., zmieniającą niektóre po
stanowienia ustawy z 1845 r., a następnie ustawą z dnia 21 września 1899 r. o sądow
nictwie niespornym. Weszła ona w życie, podobnie jak ustawa Rzeszy o sądownictwie 
niespornym, wraz z kodeksem cywilnym Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), w dniu 
1 stycznia 1900 r.36 Przepisy dotyczące notariatu, mające zastosowanie w Prusach, 
zamieszczone zostały także w ustawie Rzeszy o sądownictwie niespornym z 17 maja 
1898 r. oraz w innych ustawach37. W Prusach nie stworzono zatem osobnej ustawy 
notarialnej, regulującej w jednym akcie ustrój instytucji i podstawowe zasady jej dzia
łania, ustawy takiej nie posiadała również Rzesza jako całość. Pomimo to nieliczne 
ogólnopaństwowe przepisy, m.in. wymienionej wyżej ustawy o sądownictwie niespor
nym z 1898 r., utrwaliły w pewnym sensie ustrój notariatu niemieckiego, w tym także 
pruskiego38. Ujednolicenie notariatu pruskiego było tym bardziej widoczne, iż uprzed
nio obowiązywały w różnych częściach państwa zróżnicowane zasady („stare” prowin
cje pruskie, Hanower, Hesja)39.

W nauce niemieckiej, wobec różnorodności rozwiązań stosowanych w poszczegól
nych krajach Rzeszy, dzielono notariat na tzw. czysty (das Reine Notariat), charakte
ryzujący się przekazaniem spisywania aktów dobrej woli notariuszom, którzy nie peł
nią poza tym innych funkcji; notariat połączony z adwokaturą (Anwaltsnotariat), 
w którym czynności dobrej woli załatwiane były równorzędnie przez sądy i notariuszy, 
wykonujących jednocześnie zawód adwokata, oraz tzw. notariat sądowy (Richtersnota
riat), charakteryzujący się przekazaniem notariuszom spraw hipotecznych, opiekuń
czych oraz spadkowych40. Notariat pruski uważany był za najbardziej typowy przykład 
połączenia z adwokaturą.

Notariusze uważani byli za bezpośrednich, niesędziowskich urzędników państwo
wych41. Z tego powodu, w razie uprzedniego pełnienia urzędu państwowego przed 
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mianowaniem, byli zwolnieni z obowiązku składania przysięgi (art. 81 pruskiej ustawy 
o sądownictwie niespornym). Podkreślaną przez ówczesną doktrynę konsekwencją 
określenia notariusza jako urzędnika państwowego był obowiązek używania pieczęci 
z godłem, wykonywania czynności w wyznaczonej siedzibie i utrzymywania służącej 
temu celowi kancelarii42. Refleksem ich szczególnej pozycji były także przepisy 
o urlopach i zastępstwie43. Specyfiką urzędu notarialnego było prowadzenie działalno
ści na własny rachunek, niepobieranie za to stałej pensji od państwa i utrzymywanie się 
z opłat uiszczanych przez klientów44. Akcentowano, że mimo statusu urzędnika nota
riusz nie jest organem państwa45.

42 H. Obemeck, op.cit., s. 17 i n.
45 Ibidem.
44 R. Schultze-Görlitz, H. Obemeck, op.cit., s. 182.
45 Ibidem.
46 Art. 78. I. Die Notare werden von dem Justizminister auf Lebenszeit ernannt.
47 J. Eugen, op.cit., s. 316; R. Schultze-Görlitz, H. Obemeck, op.cit., Bd. II, s. 183.
4* H. Obemeck, op.cit., s. 14-15.
49 Ibidem, s. 15.
50 J. Eugen, op.cit., s. 317.

Notariuszem mianowany mógł być ten, kto posiadał kwalifikacje wymagane do 
objęcia urzędu sędziowskiego (art. 77 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym 
1899 r.). Określone one zostały przepisami pruskich ustaw o ustroju sądownictwa 
z dnia 26 maja 1869 i z dnia 27 stycznia 1877 r., a także ogólnoniemiecką ustawą 
z dnia 20 maja 1898 r. Zgodnie z zawartymi w nich zasadami kandydat na urząd rnu
siał zdać po ukończeniu prawniczych studiów uniwersyteckich egzamin referendarski, 
po uzyskanej zaś nominacji referendarskiej i czteroletniej służbie przygotowawczej 
(aplikacji) w sądach, prokuraturze, adwokaturze otrzymywał nominację na asesora. 
Prawo objęcia urzędu posiadali także profesorowie uniwersytetów niemieckich.

Generalną zasadą, szybko jednak przełamaną w praktyce, miało być dożywotnie 
mianowanie notariuszy46. Nominacja taka mogła jednak dotyczyć tylko osób niebędą- 
cych adwokatami47. Wprawdzie charakterystyczne dla prawa pruskiego ścisłe połącze
nie adwokatury z notariatem uległo rozluźnieniu po wprowadzeniu w 1878 r. wolnej 
adwokatury, jednak związki nadal pozostały48. Nominację na notariusza mógł bowiem 
uzyskać adwokat, który wykonywał zawód od co najmniej 10 lat. Mianowanie takie 
następowało na czas prowadzenia działalności przy określonym sądzie (art. 78.2)49. 
Urząd notariusza miał charakter osobisty, a notariusz nie mógł swych obowiązków 
nikomu przekazać ani przenieść na inny teren, np. w razie zmiany miejsca wykonywa
nia zawodu adwokata.

Równocześnie z mianowaniem każdemu notariuszowi wyznaczano siedzibę urzę
dową (art. 79). W obrębie miejscowości stanowiącej siedzibę obowiązany był mieć 
swój lokal urzędowy (kancelarię). Prawo wyraźnie zabraniało utrzymywania więcej niż 
jednej kancelarii (art. 79), komentatorzy ustawy dopuszczali jednak możliwość wyzna
czania godzin urzędowych poza kancelarią50. W miejscowościach, w których działał 
więcej niż jeden sąd powiatowy, jako siedziba mogła być wyznaczona dzielnica mia
sta, podobnie jak w miastach liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców. Pewnym 
uzupełnieniem zasad wynikających z ustawy o sądownictwie niespornym była ustawa 
o adwokaturze z 1878 r., a to wobec praktyki mianowania notariuszami urzędujących 
przy odpowiednich sądach adwokatów. Nakładała ona na adwokatów, a zatem także 
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i adwokatów-notariuszy obowiązek zamieszkiwania w miejscowości wyznaczonej mu 
jako siedziba wykonywania zawodu51. Zmiana miejsca zamieszkania była możliwa 
dopiero po upływie terminu od zawiadomienia organu nadzoru (sądu) o takim zamia
rze52.

51 Ibidem.
52 Bliżej na ten temat, a także o stosowaniu tej zasady po 1918 r. D. Malec, Notariat Drugiej Rzeczypo

spolitej, Kraków 2002, s. 141.
53 J. Eugen, op.cit., s. 317.
54 F. Wagner, Berlin 1900, H. 1-4; por. także H. Jastrow, Formularbuch und Notariatsrecht auf der 

Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Zum Gebrauch für Richter, Notare, Rechtsanwälte und Re
ferendare, Berlin 1900.

55 J. Eugen, op.cit., s. 317.
56 Por. także ibidem, s. 318-319.
57 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1909 r., Zbiór Ustaw Pruskich, s. 784.
58 Ibidem, s. 316; H. Obemeck, op.cit., s. 31.

Łączenie funkcji adwokata i notariusza przenosiło się na prowadzenie jednej kan
celarii, choć doktryna i orzecznictwo stały na stanowisku, że dopuszczalne jest prowa
dzenie osobnej kancelarii adwokackiej i osobnej kancelarii notarialnej53. W praktyce 
jednak nawet komentarze i przydatne w pracy zbiory wzorów pism i formularzy publi
kowane były często na potrzeby łączonych kancelarii, np. Bureaubuch des Rechtsan
walts und Notars54.

Okręg, w którym notariusz mógł wykonywać zgodnie z prawem swoje czynności, 
obejmował teren jurysdykcji wyższego sądu okręgowego {Oberlandesgerichtsbezirk), 
a nie tylko wyznaczoną siedzibę urzędową55. Był zatem szerszy niż w przypadku prze
ciętnego notariusza z terenów pozostałych ziem polskich pod zaborami.

Przed objęciem urzędowania notariusz, o ile nie był wcześniej urzędnikiem pań
stwowym, składał przysięgę przed prezesem sądu wyższego krajowego lub upoważ
nionym sędzią, w którego okręgu wyznaczono mu siedzibę (art. 81). Musiał także zło
żyć w sądzie wzór podpisu.

Prawo pruskie ograniczało możliwość podejmowania przez notariusza dodatkowe
go zajęcia, jednak nie sprecyzowano tego w przepisach ustawy z 1899 r. Wyraźnie 
stanowiła ona tylko, że do podjęcia dodatkowego, bezpłatnego urzędu w organach 
samorządu gminnego notariusz nie potrzebował uzyskiwać zgody przełożonych 
(art. 82). Zgoda nie była także wymagana do przyjęcia członkostwa wydziału lub rady 
nadzorczej towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń, spółdzielni oraz rady nadzorczej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 82)56. W innych wypadkach konieczne 
było uzyskanie zgody ministra sprawiedliwości, który mógł przekazać swe uprawnie
nia w tym zakresie prezesowi sądu wyższego57. W zakresie zajęć dopuszczalnych lub 
zakazanych posiłkowano się ogólnymi zasadami, w tym regułami stosowanymi wobec 
sędziów58.

Nadzór nad wszystkimi notariuszami sprawował minister sprawiedliwości, nad no
tariuszami w okręgu jurysdykcyjnym Sądu Wyższego Krajowego prezes tego sądu, 
natomiast prezes sądu okręgowego nad notariuszami urzędującymi na jego terenie 
(art. 91). W ramach prawa nadzoru mieściło się prawo prezesa sądu okręgowego do 
przeprowadzania rewizji, wynikające z utrzymanej w tym zakresie ordynacji notarial
nej z 1845 r. (w związku z ustawą z 8 marca 1880 r.). Zgodnie z rozporządzeniami 
ministra sprawiedliwości z 1887 i 1906 r. prezes mógł swoje uprawnienia w tym zakre



123

sie delegować na jednego z sędziów59. Notariusz obowiązany był na żądanie organu 
nadzoru okazywać wszystkie dokumenty i rejestry (art. 92)60. Zakres nadzoru obejmo
wał również rozstrzyganie o materialnoprawnych zażaleniach stron, a w konsekwencji 
notariusz obowiązany był wykonywać polecenia władzy nadzorczej61. W trybie nadzo
ru służbowego rozpoznawane były np. skargi stron na notariusza odmawiającego do
konania czynności.

39 Rozporządzenie z dnia 7 listopada 1887 r., 1. 3730, z dnia 21 lutego 1906 r., II. D. 489, cyt. za T. Za
jączkowski, Ustawy w sprawach sądownictwa niespornego obowiązujące na ziemiach zachodnich Rzeczy
pospolitej Polskiej, Poznań 1925, s. 223.

60 J. Eugen, op.cit., s. 331.
61 W.L. Jaworski, op.cit., s. 29.
62 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1914 r., Dziennik Rozporządzeń Mini

sterstwa Sprawiedliwości, s. 1, cyt. za T. Zajączkowski, op.cit., s. 223.
63 Ibidem.
M Rozporządzenie z dnia 28 maja 1903 r., T. Zajączkowski, op.cit., s. 226.
65 R. Schulze-Görlitz, H. Obemeck, op.cit., s. 231.
66 Ibidem, s. 233.
67 J. Eugen, op.cit., s. 336; R. Schulze-Görlitz, H. Obemcck, op.cit., s. 235.

W ramach uprawnień nadzorczych nad notariuszem jako urzędnikiem państwowym 
mieściło się również udzielanie mu urlopów. Zgodnie z rozporządzeniem z 1914 r. 
notariusz nie potrzebował zgody na urlop nieprzekraczający 7 dni, którego zresztą sam 
sobie udzielał62. Rozporządzenie szczegółowo określiło sytuacje, w których notariusz 
rnusiał uzyskać zgodę na urlop lub tylko zawiadomić o zamiarze jego odbycia, uzależ
niając je m.in. od tego, czy wyjeżdżał poza teren swego okręgu urzędowego, czy też 
podróżował w jego granicach; od tego, czy przypadał on w czasie tzw. ferii sądowych 
(1 lipca---- 30 września), czy w innym terminie63. Urlopu na okres do 1 miesiąca
udzielał prezes sądu okręgowego, do 3 miesięcy prezes sądu wyższego, a powyżej 3 
miesięcy minister sprawiedliwości.

Na wniosek notariusza, na czas jego nieobecności lub choroby, ustanawiano zastęp
cę. Zgodnie z art. 99 mianował go minister sprawiedliwości, jednak na mocy rozporzą
dzenia z 1903 r. uprawnienie to delegowane zostało na prezesów wyższych sądów 
krajowych w razie ustanawiania zastępstwa na okres do 3 miesięcy64. Osobę zastępcy 
proponował sam notariusz, a minister nie mógł powierzyć zastępstwa innej osobie, 
mógł natomiast odrzucić zaproponowaną kandydaturę65. Jedynie w sytuacji, gdy nota
riusz z powodu choroby nie był w stanie przedłożyć wniosku lub zaproponować za
stępcy, mógł to za niego uczynić kurator, ustanowiony zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego (§ 1910 BGB). Zastępca rnusiał mieć uprawnienia takie jak notariusz, tzn. 
kwalifikacje wymagane do objęcia funkcji sędziego. Przed objęciem urzędowania rnu
siał złożyć przysięgę i wzór podpisu na zasadach obowiązujących notariuszy (art. 99). 
Odmiennie jednak niż notariusz, zastępca mógł być w każdym czasie odwołany. Za
stępca traktowany był przez prawo również jako urzędnik państwowy, jednak sprawo
wał urząd na odpowiedzialność własną i wskazującego go notariusza oraz na jego 
koszt66. Zgodnie z poglądami ówczesnej doktryny między notariuszem a zastępcą po
wstawała umowa najmu usług, a państwo nie miało obowiązku wypłacania mu jakie
gokolwiek wynagrodzenia67. Zastępca i notariusz nie mogli urzędować jednocześnie, 
jednak w razie podjęcia czynności przez zastępowanego notariusza w czasie trwania 
zastępstwa czynności zastępcy były ważne.
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Do końca 1918 r. pruscy notariusze mogli używać tytułów Justizral lub Geheimer 
Justizral6*. W odróżnieniu od ustaw obowiązujących na terenie pozostałych zaborów, 
przepisy pruskie nie przewidywały obowiązku składania kaucji* 69.

6* H. Obemeck, op.cit., s. 15.
69 Ibidem.
70 J. Glass, op.cit., s. 7.
71 R. Schullze-Gdrlilz, H. Obemeck, op.cit., s. 268 i n.; J. Glass, Taksa notarialna, PN, 1930, nr 1, 

s. 67.
72 J. Glass, op.cit., s. 67.
73 B. Jacobsohn, W sprawie prac przedwstępnych dla usamodzielnienia notariatu w b. dzielnicy pru

skiej, PN, 1925, nr 1-2, s. 83.
74 Ibidem.

Notariusz, będąc urzędnikiem państwowym, nie pobierał od państwa wynagrodze
nia i utrzymywał się tylko z opłat uzyskiwanych od stron, zgodnie z ustawową stawką 
taryfową. Stosunek między notariuszem a jego klientem co do zasad określania wyna
grodzenia, jak podkreślano w orzecznictwie sądowym, nie miał charakteru umownego 
i był oparty wyłącznie na przepisie ustawy70. Pruska ordynacja o opłatach notariuszy 
z 1895 r. została zmieniona wraz z wejściem w życie ustaw o sądownictwie niespor
nym, a następnie zastąpiona nową w 1910 r.71 Dawała ona wprawdzie notariuszowi 
prawo do ustalenia wysokości wynagrodzenia, jednak w razie przekroczenia granic 
umiarkowania wynagrodzenie mogło być obniżone w drodze sporu sądowego do wy
sokości wynikającej ze stawek ustalonych w ustawie (§ 26 ordynacji z 1910 r.). Przepi
sy o sposobie sądowego ustalenia wysokości wynagrodzenia były bardzo rozbudowa
ne. Spór wszczynany był na wniosek zobowiązanego do zapłaty lub notariusza (§ 25 
ordynacji z 1910 r.). Notariusz mógł być zobowiązany do wniesienia stosownego 
wniosku przez każdy z organów nadzoru nad notariatem. Postępowanie przed rozpo
znającym sprawę sądem powiatowym właściwym ze względu na siedzibę notariusza 
było wolne od opłat, a postanowienie sądu podlegało zaskarżeniu. W wypadku stron, 
którym na zasadzie przepisów ustaw o sądownictwie niespornym przysługiwało tzw. 
prawo ubogich, notariusz obowiązany był do bezpłatnego świadczenia swych usług. 
Rozwiązania przyjęte w pruskim prawie w zakresie wynagrodzenia chwalono, także 
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, jako dobre i gwarantujące ochronę interesów 
stron, jak i godności notariusza72.

Notariusze nie posiadali wyłączności na powierzone do zakresu ich działania czyn
ności. Do przyjmowania aktów oraz do dokonywania poświadczeń uprawnione były 
także sądy (art. 31 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 r., § 167 ustawy 
Rzeszy o sądownictwie niespornym z 1898 r.). Rozwiązanie przyjęte w Prusach wyni
kało z art. 141 ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego (BGB), który upoważ
niał ustawy krajowe do decydowania o wymogach co do formy notarialnej lub sądo
wej73. Zgodnie z art. 31 ustawy z 1899 r. określone w nim zasady zmienić mógł mini
ster sprawiedliwości, upoważniając np. do dokonywania pewnych czynności wyłącznie 
notariuszy. Z możliwości tej jednak w Prusach nie skorzystano74.

Zgodnie z art. 84 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 r. czynności 
urzędowe notariuszy podzielone zostały na polegające na udokumentowaniu czynności 
prawnych oraz inne. Przepisy o dokumentach sądowych i notarialnych zamieszczone
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były w niemieckiej ustawie o sądownictwie niespornym z 1898 r. (rozdział X)75. 
Zgodnie z postanowieniami niemieckiego kodeksu cywilnego BGB forma dokumentu 
publicznego - sądowego lub notarialnego - wymagana była dla szeregu czynności, 
m.in. dla umów dziedziczenia, darowizny na wypadek śmierci (§ 2301 BGB), zrzecze
nia się dziedziczenia i uchylenia zrzeczenia się dziedziczenia (§ 2348, 2351 BGB), 
umów, dotyczących rozporządzenia spadkiem lub udziałem w nim przez spadkobier
ców lub przyszłych spadkobierców (§ 2033, 2371). Podobne wymagania obowiązy
wały w stosunku do przysposobienia dziecka (§ 1748 BGB), uznania dziecka nieślub
nego (§ 1730 BGB).

75 Cytowane dalej przepisy w tłumaczeniu T. Zajączkowskiego, Ustawy w sprawach sądownictwa nie
spornego obowiązujące na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1925; ustawa wraz 
z obszernym komentarzem m.in. E. Domer, Das Reichgesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit vom 17 Mai 1898, Karlsruhe 1899; por. także R. Schulze-Görlitz, H. Obemeck, op.cit., 
Bd. 1.

76 Ponadto m.in. umowa zobowiązująca do przeniesienia własności lub obciążenia użytkowaniem ist
niejącego majątku lub jego części (§ 311), umowa przyszłych spadkobierców o ustawową część spadku lub 
o zachowek (§ 312).

77 K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne XIX w., Warszawa 1973, s. 196-198; S. Breyer, 
op.cit., s. 15 i n.

7S T. Zajączkowski, op.cit., s. 145.
79 Dziennik Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, 1901, s. 296, cyt. za T. Zajączkowski, op.cit., 

s. 235.

Obowiązek zachowania formy dokumentu publicznego sądowego lub notarialnego 
dotyczył także umów zobowiązujących do przeniesienia własności (§313 BGB)76. 
Brak odpowiedniej formy mógł być jednak konwalidowany poprzez wpis do księgi 
wieczystej, łącznie z umową rzeczową77. Trudno było mówić w związku z tym o obo
wiązywaniu w omawianym zakresie tzw. przymusu notarialnego.

Na zlecenie sądu lub zarządcy masy upadłościowej notariusze mogli dokonywać 
opieczętowania i zdjęcia pieczęci (art. 87 pruskiej ustawy o postępowaniu niespor
nym). Uprawnieni byli do przyjmowania depozytów, obejmujących zarówno papiery 
wartościowe, kosztowności, jak też pieniądze, sporządzali protesty wekslowe (art. 95- 
-96 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 r.).

W wielu wypadkach ustawodawstwo niemieckie i pruskie przewidywało także ko
nieczność uwierzytelnienia podpisu na złożonym w zwykłej formie pisemnej oświadcze
niu. Także w tym wypadku notariusze dzielili swe uprawnienia z sądami (§ 126 ust. 1 
BGB). Ponadto, zgodnie z przepisami niemieckiego kodeksu cywilnego, publiczne 
uwierzytelnienie zastępowało sporządzanie sądowego lub notarialnego dokumentu, 
obejmującego dane oświadczenie (§ 129 BGB). Uwierzytelnienie podpisu nastąpić 
mogło jedynie wówczas, gdy został on złożony w obecności notariusza lub sądu (§ 183 
ustawy Rzeszy o sądownictwie dobrej woli z 1898 r.). Publiczne uwierzytelnienie pod
pisów wymagane było m.in. w wypadku oświadczeń dotyczących przyjęcia lub odrzu
cenia spadku przez spadkobierców ustawowych (§ 1945, 1955, 2198, 2199), zezwole
nia na wpis do księgi gruntowej oraz innych oświadczeń lub wniosków wymaganych 
do złożenia wniosku o wpis, jego cofnięcie lub udzielenie w tej sprawie pełnomoc
nictwa, wynikające z przepisów ustawy o księgach wieczystych78.

Notariusze, na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 1901 r., obowiąza
ni byli składać prezesom sądów okręgowych sprawozdania, obejmujące wykaz czyn
ności dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego79. Wzór formularza takiego wyka
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zu określony został osobnym rozporządzeniem z 1911 r. Zgodnie z nim do najważniej
szych czynności notariuszy zaliczone zostały umowy i jednostronne oświadczenia woli 
w sprawach określonych przepisami ustawodawstwa cywilnego, testamenty oraz umo
wy dziedziczenia, wnioski o wpis lub o wykreślenie w sprawach gruntowych. Doko
nywane przez notariuszy uwierzytelnienia dzielono na takie, w których projekt oświad
czenia sporządził sam notariusz oraz sporządzane przez inne osoby. Osobne kategorie 
stanowiły dobrowolne przetargi lub publiczne wydzierżawienia gruntów, pośrednictwo 
przy podziałach majątku, spisywanie zaręczeń zamiast przysięgi oraz protesty wekslo
we, a także - osobno - pozostałe sprawy.

Przedstawiony wyżej przegląd niektórych czynności, wykonywanych przez notariu
szy urzędujących w poszczególnych częściach kraju, ma charakter wyłącznie przykła
dowy i nie obejmuje wielu czynności, do dokonania których upoważniały ich obowią
zujące przepisy. Pełne zestawienie, choć niewątpliwie bardzo interesujące, przekracza 
znacznie ramy pracy, poświęconej dziejom notariatu na ziemiach polskich.

Stosownie do przepisów ustawy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń notariu
sze obowiązani byli prowadzić rejestry, księgi depozytowe oraz przechowywać w od
powiednim porządku wszystkie akta. Przepisy rozporządzenia z 21 grudnia 1899 r. 
były w tym zakresie zmieniane nieznacznie kolejnymi z lat 1906 oraz 191280. W razie 
ustąpienia, śmierci lub przeniesienia do innego okręgu, a także zawieszenia notariusza 
w wykonywaniu urzędu wszystkie prowadzone przez niego rejestry i akta musiały być 
oddane do właściwego sądu powiatowego (art. 102-103 pruskiej ustawy o sądownic
twie niespornym).

80 Por. m.in. tekst rozporządzenia z 1899 r., R. Schultze-Görlitz, H. Obemeck, op.cit., s. 352 i n; T. Za
jączkowski, op.cit., s. 229.

81 Zbiór Ustaw Pruskich, 1851, s. 218 i n.
82 Zbiór Ustaw Pruskich, 1879, s. 345 i n.
83 § 2 ustawy z dnia 21 lipca 1852 r. o postępowaniu dyscyplinarnym wobec urzędników niesędziow- 

skich, Zbiór Ustaw Pruskich, 1879, s. 465.

Postępowanie dyscyplinarne wobec notariuszy toczyć się miało przy odpowiednim 
zastosowaniu przepisów § 13 ustawy z dnia 7 maja 1851 r. o przestępstwach służbo
wych sędziów81 oraz § 23 i 24 ustawy z 9 kwietnia 1879 r., zmieniającej przepisy 
ustaw dyscyplinarnych82. Odpowiedzialność dyscyplinarna istniała tylko w czasie wy
konywania urzędu notariusza. Prawo pociągnięcia do odpowiedzialności porządkowej 
służyło prezesowi sądu. W razie stwierdzenia przewinień służbowych małej wagi pre
zes wzywał obwinionego do złożenia wyjaśnień, a następnie mógł udzielić mu upo
mnienia do protokołu lub odrębnym pismem. Zgodnie z § 23 ustawy z 1879 r. organy 
nadzoru mogły wytknąć notariuszowi niewłaściwe wykonywanie czynności, a także 
zobowiązać go do szybkiego załatwienia sprawy. Notariusz, wobec którego wszczęto 
postępowanie porządkowe, miał prawo domagać się wszczęcia postępowania dyscypli
narnego. Można je było wszcząć także przeciwko każdemu notariuszowi naruszające
mu ustawowe obowiązki lub zachowującemu się niegodnie w urzędzie lub poza nim83. 
W sprawach dyscyplinarnych orzekał w I instancji wyższy sąd okręgowy, w 11 zaś Sąd 
Najwyższy.

Do kar wymierzanych w postępowaniu należały zgodnie z art. 94 ustawy o sądow
nictwie niespornym: ostrzeżenie, nagana, grzywna w wysokości 3 tysięcy marek jako 
kara samoistna lub dodatkowa, zwolnienie ze służby lub utrata urzędu. Utrata urzędu 
mogła być orzeczona, jeśli sąd nie uznał obwinionego niegodnym ponownego miano
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wania w innym miejscu, nie zamykała zatem drogi powrotu do notariatu84. Zawiesze
nie notariusza następowało z mocy prawa w razie pozbawienia wolności w postępowa
niu karnym lub w razie wydania nieprawomocnego wyroku utraty urzędu. Sąd dyscy
plinarny mógł także zawiesić notariusza na czas postępowania. Wobec łączenia adwo
katury z notariatem także prawomocny wyrok o wydaleniu z adwokatury powodował 
z mocy prawa wygaśnięcie urzędu notariusza (§ 22 ustawy z 9 kwietnia 1879 r.).

84 J. Eugen, op.cit., s. 333 i n.
85 Z. P., Notariat i pracownicy notarialni na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej, Not-Hip, 1932, 

nr 10, s. 8.
86 Opracowano na podstawie bazy danych Archiwów Państwowych SEZAM, http://baza.archiwa. 

gov.pl/sezam.
87 Jedyne w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu akta z tego okresu niemieckich notariuszy: 

Linus Hoppe (1910-1920) i Jacob Schottländer (1910), na podstawie bazy SEZAM.

Notariusze na ziemiach zaboru pruskiego, jako urzędnicy państwowi, nie posiadali 
samorządu zawodowego. Notariat powierzano z reguły adwokatom, którzy posiadali 
własne związki lub kola adwokatów oraz samorząd korporacyjny i z reguły w działal
ności tej wykazywali większą aktywność. Pracownicy kancelarii adwokackich i nota
rialnych z terenu zaboru pruskiego utworzyli w 1911 r. Związek Urzędników Adwo
kackich i Notarialnych na Obwód Sądu w Poznaniu, który uzyskał status stowarzysze
nia i został wpisany do rejestru sądowego85. Związek pełnił w praktyce rolę związku 
zawodowego zrzeszonych w nim członków.

Akta notariuszy z terenu ziem polskich zaboru pruskiego nie cieszyły się do tej pory 
zainteresowaniem badaczy. Być może zniechęcała ich konieczność przedzierania się 
przez tomy rękopiśmiennych, niemieckojęzycznych materiałów i opierania się w ich 
analizie na niemieckojęzycznej literaturze, drukowanej trudną gotycką czcionką. 
W polskich archiwach państwowych znajdują się liczne zespoły dokumentów z tych 
terenów, obejmujące zarówno akta notariuszy niemieckiego pochodzenia, jak i notariu
szy Polaków. W Archiwum Państwowym w Poznaniu, które posłuży tylko za przykład, 
znajduje się spuścizna po działalności 94 notariuszy w XIX i XX w. (do 1918 r.), 
w tym 30 działających w samym Poznaniu. W grupie tej dominowali notariusze Niem
cy, jednak znaleźli się wśród nich także liczni Polacy. W Poznaniu w I połowie XIX w. 
prowadzili działalność m.in. Leonard Dobieliński (1830-1833), Ferdynand Giersz 
(1826-1841), Ernest Giżycki (1823-1848), Leopold Giżycki (1842-1868), Józef Pigło- 
siewicz (1831—1856), Michał Pilarski (1824-1844)86. Brakuje akt poznańskich notariu
szy z przełomu stuleci, gdy zaczynały obowiązywać ustawy pruska i Rzeszy o sądow
nictwie niespornym87. W Grodzisku Wielkopolskim prowadził kancelarię m.in. Marian 
Wójtowski (1895-1896); w Nowym Tomyślu Wojciech Bartecki (1886-1919); w Po
biedziskach Wiktor Szafrański (1885-1933); w powiecie średzkim m.in. Emil Służew- 
ski (1885-1890), Ignacy Wierzbowski (1866-1879), Józef Węclewski (1864-1889), 
a wcześniej Antoni Trąbczyński (1845-1864). W Obornikach urzędował Marcin To- 
porski (1834-1862); w Rogoźnie Paweł Karczewski (1846-1848), Józef Połomski 
(1861-1909). W Dąbiu w powiecie kolskim urzędował Tadeusz Bogdański (1900), 
Stanisław Grzeboliński (1903-1914), Stanisław Domański (1886); w Kole m.in. Kazi
mierz Szczęśniewski (1907-1931), Zalewski (1880-1899). W Sompolnie w powiecie 
kolskim m.in. Lew Janowski (1907-1914), Pękosławski (1896), Eugeniusz Switalski 
(1915-1916). Liczna była grupa polskich notariuszy w Koninie, m.in. Serafin Górski 
(1877-1880), Mikołaj Kroszczyński (1822-1873), Fortunat Łącki (1857-1876), Lu

http://baza.archiwa
gov.pl/sezam
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dwik Jan Ostrowski (1881-1905). Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział 
w Gnieźnie posiada akta notariuszy, m.in. Zbigniewa Biernackiego (1900-1925), Igna
cego Kłossowskiego (1891-1910), Stanisława Dunin-Borkowskiego, notariusza 
w Pyzdrach (1898-1900), podobnie jak Melchiora Jażdżewskiego (1838-1855) i Ka
zimierza Tarnowskiego (1861-1871).

W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się m.in. akta bydgoskich notariu
szy: Franciszka Gościckiego (1909-1916), Stanisława Moczyńskiego (1891-1908) i Jana 
Ostrowskiego (1812); Zbigniewa Biernackiego z Łabiszyna (1891-1900); Jana Zielew- 
skiego w Chojnicach (1896-1912); Waltera Kabilińskiego z Czerska (1909-1920); Mak
symiliana Węsierskiego z Tucholi (1891-1907). W Toruniu prowadził kancelarię m.in. 
Józef Palędzki (1833-1899); w Brodnicy Wacław Wyczyński (1884-1907).

Powyższe wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy, pominięto wiele nazwisk, 
jednak w dotychczasowych nielicznych opracowaniach dziejów notariatu na tych tere
nach nigdy nie przywoływano nazwisk polskich notariuszy, działających na tych zie
miach. Zachowane zespoły archiwalne nie dają przy tym pewności, że nie działali inni 
notariusze, a spuścizna po nich nie trafiła do archiwów lub uległa zniszczeniu. W opra
cowanych dotychczas bazach danych zasobów archiwalnych brak jest m.in. śladu 
o działalności przed I wojną znanego i zasłużonego dla instytucji także w następnym 
okresie Ludwika Cichowicza, są jedynie jego akta z lat 1919—193288, podobnie w wy
padku Stanisława Celichowskiego, adwokata w Ostrowie Wielkopolskim, notariusza 
w Pleszewie, późniejszego działacza politycznego i emigracyjnego89.

88 W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Kolegiata Św. Marii Magdaleny, znajdują się pod
ręczne akta w sprawach, w których byl zastępcą procesowym, nr zespołu 0082.

89 A. Gulczyński, Sylwetki zasłużonych pleszewian z okresu pruskiej niewoli, Pleszewo 1992; Z. Kacz
marek, Stanisław Celichowski [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981.

90 T. Zajączkowski, Rys historyczny organizacji sądownictwa polskiego w b. dz. pruskiej od czasów re
wolucyjnych w 1918 r. [w:] T. Stark, J. Zagórowski, Zbiór rozporządzeń i okólników Ministerstwa byłej 
Dzielnicy Pruskiej z 1920 r., mających zasadnicze znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości (dalej: Zbiór 
rozporządzeń i okólników), Poznań 1921, s. 4.

91 T. Zajączkowski, op.cit., s. 1-3.
92 Bliżej na temat przejmowania zarządu b. dzielnicy pruskiej A. Gulczyński, Ministerstwo byłej Dziel

nicy Pruskiej, Poznań 1995, s. 11-19.
93 W. Zarzycki, Adwokaci i prawnicy Wielkopolski i Pomorza u progu niepodległości 1918-1920, „Pa- 

lestra”, 1991, nr 11/12, s. 25-28.

Specyficzne normy organizacyjne pruskiego notariatu w połączeniu z antypolską 
postawą władz pruskich nie pozwoliły na osiągnięcie sukcesów porównywalnych 
z pozostałymi ziemiami polskimi pod zaborami. Jesienią 1918 r. na terenie Wielkopol
ski było 270 adwokatów i notariuszy, w tym tylko 130 Polaków. Grupa ta obejmowała 
wszakże również emerytów, osoby niewykonujące zawodu bądź piastujące inne sta
nowiska90. W listopadzie 1918 r. podczas Zjazdu Polskich Prawników powołany został 
Wydział Prawników, który zajął się m.in. organizowaniem polskiego wymiaru spra
wiedliwości i rejestrowaniem prawników Polaków91. Po wybuchu powstania wielko
polskiego władzę przejął na tym terenie Komisariat Naczelnej Rady Ludowej92 93. 
W samej Naczelnej Radzie Ludowej znalazło się wówczas kilku adwokatów, a zara
zem notariuszy, m.in. B. Chrzanowski, J. Maciaszek, F. Koszutski, S. Piechocki, 
W. Wyczyński 3.



Rozdział VII

NOTARIAT DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 
PRZED UNIFIKACJĄ (1918-1933)

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Lata dwudziestolecia międzywojennego stanowiły w dziejach notariatu polskiego 
wyjątkowy okres. Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu samych notariuszy udało się 
bardzo szybko i na trwałe nawiązać ścisłe kontakty między ośrodkami notariuszy, 
działających na terenie dawnych zaborów. Współpraca przyniosła znakomite rezultaty 
w postaci znaczących projektów jednolitego prawa o notariacie, które nie pozostały 
bez znaczenia dla treści pierwszego ogólnopolskiego prawa o notariacie, zawartego 
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Nazy
wane przez samych notariuszy „konstytucją notariatu polskiego”, rozporządzenie sta
nowiło ważną cezurę i moment zwrotny w dalszym rozwoju instytucji, która uzyskała 
jednolite i nowoczesne podstawy organizacyjne oraz wyposażona została w samorząd. 
Choć nie wszystkie pozostałości zróżnicowania z okresu zaborów udało się w pełni 
usunąć do chwili wybuchu II wojny światowej, to prawo o notariacie z 1933 r. utrwa
liło najważniejsze zasady jego funkcjonowania, co pozwoliło je zachować jako wzo
rzec także w następnym, niesprzyjającym okresie1.

1 Notariat okresu międzywojennego przedstawiony został przez autorkę niniejszej pracy w monografii 
Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002. Jej ustalenia wykorzystano przy pisaniu niniejszego 
rozdziału.

W Drugiej Rzeczypospolitej wyróżnić można dwa zasadniczo różniące się okresy 
dziejów notariatu. Pierwszy, trwający 15 lat, to okres obowiązywania dawnego usta
wodawstwa (1918-1933), odziedziczonego po okresie zaborów, drugi, znacznie od 
niego krótszy, to okres obowiązywania jednolitego prawa o notariacie z 1933 r. (1934— 
-1939). Specyfika każdego z okresów wymaga odrębnego ich omówienia.

W chwili odzyskania niepodległości, w listopadzie 1918 r., obowiązywały w Polsce 
odziedziczone po okresie zaborów trzy podstawowe systemy organizacji notariatu. 
Pierwszy z systemów, na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego, opierał się na rosyj
skiej ustawie notarialnej z 1866 r. Jej zasady zostały zmodyfikowane w niewielkim 
stopniu jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przepisami wydanymi przez Tym
czasową Radę Stanu oraz Radę Regencyjną, a od listopada 1918 r. przez władze nie
podległej Rzeczypospolitej. System ten nie był początkowo jednolity. Na ziemiach 
dawnego Królestwa Polskiego obowiązywała (ze wspomnianymi zmianami) ustawa 
rosyjska w wersji wprowadzonej na tych terenach w 1876 r., wraz z nową organizacją 
sądownictwa. Na pozostałych ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego (województwa 
wschodnie) stosowano przepisy podstawowej wersji rosyjskiej ustawy z 1866 r. i do



130

piero w latach 1919-1920 rozciągnięto tutaj moc obowiązującą przepisów stosowa
nych w b. Królestwie Polskim wraz z prawem hipotecznym. Drugi, odmienny system 
obowiązywał na terenie dawnego zaboru austriackiego, gdzie zasady organizacji 
i funkcjonowania notariatu regulowały nadal przepisy austriackiej ustawy z 1871 r. 
Trzeci system funkcjonował na ziemiach dawnego zaboru pruskiego, gdzie wobec 
braku osobnej ustawy notarialnej zasady działania instytucji zamieszczone były 
w przepisach różnych aktów prawnych, w szczególności w ustawach o sądownictwie 
niespornym z 1898 i 1899 r.

Choć każdy z wymienionych systemów wyrastał po części ze wspólnych korzeni 
i tradycji notariatu europejskiego, to opierały się one na diametralnie różnych niekiedy 
zasadach2. Istotne różnice dotyczyły zwłaszcza pozycji prawnoustrojowej. Rosyjska 
ustawa notarialna oraz przepisy obowiązujące na terenie dawnego zaboru pruskiego 
czyniły z notariuszy urzędników państwowych. Ustawa austriacka określała ich jako 
mężów zaufania. Na terenach dawnych zaborów austriackiego i rosyjskiego nie można 
było łączyć zawodu notariusza z wykonywaniem zawodu adwokata. Wykorzystano 
zatem wzorzec tzw. czystego notariatu, obcy ustawodawstwu obowiązującemu na tere
nie dawnego zaboru pruskiego, gdzie notariuszami byli w przeważającej części właśnie 
adwokaci. Całkowicie odmienne reguły określały wymogi kwalifikacyjne wobec kan
dydatów na notariuszy. Notariusze w Polsce centralnej i południowej mianowani byli 
dożywotnio, podczas gdy utrzymane w mocy ustawodawstwo w b. dzielnicy pruskiej 
przewidywało także możliwość mianowania na czas oznaczony albo do chwili odwoła
nia. Istnienie samorządu notarialnego przewidywała jedynie ustawa austriacka z 1871 r. 
Samorząd ów funkcjonował zatem do końca 1933 r. tylko na terenie Małopolski, gdzie 
działały Izby Notarialne w Krakowie, Lwowie oraz Przemyślu. Zróżnicowany był 
także zakres czynności notarialnych, wynikający z przepisów odziedziczonego usta
wodawstwa. Praktyczne znaczenie miały zwłaszcza różne rozwiązania problemu tzw. 
przymusu notarialnego, w zakresie czynności związanych z przeniesieniem lub ograni
czeniem prawa własności nieruchomości, istniejącego do chwili wejścia w życie jed
nolitego prawa o notariacie tylko na terenie dawnego zaboru rosyjskiego3. Poza różni
cami ustrojowymi występowały także różnice faktyczne, m.in. w zakresie aktywności 
środowiska. Od notariuszy dawnej Kongresówki i Galicji wyraźnie odstawali notariu
sze z terenów Wielkopolski, co w pewnym stopniu wynikało z łączenia tej funkcji 
z zawodem adwokata. Różna była także liczebność tej grupy zawodowej w poszczegól
nych dzielnicach kraju.

2 Szerzej o tradycjach notariatu w europejskiej kulturze prawnej M. Kurylowicz, Notariat w europej
skiej kulturze prawnej, [w:] U Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań-Kluczbork 1999, 
s. 135-156.

3 O przymusie notarialnym w Drugiej Rzeczypospolitej D. Malec, Z dziejów notariatu w II Rzeczypo
spolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, „Rejent”, 2000, nr 9, s. 181-205.

2. „NOTARIAT KRÓLEWSKO-POLSKI”

Pierwsze zmiany w organizacji notariatu na terenach centralnych dawnej Kongre
sówki nastąpiły, jak wyżej wspomniano, jeszcze przed formalnym odzyskaniem nie
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podległości. Powołana na podstawie tzw. Aktu 5 listopada 1916 r. Tymczasowa Rada 
Stanu (TRS) podjęła aktywną działalność w zakresie organizacji wymiaru sprawiedli
wości, a wydane przez nią przepisy, uzupełnione następnie przez Radę Regencyjną, 
rozpoczęły także nowy etap w dziejach notariatu na tych terenach. Zasady wprowadzo
ne rozporządzeniem TRS z dnia 18 lipca 1917 r., zawierającym przepisy tymczasowe 
o urządzeniu sądownictwa4, oraz dekretem Rady Regencyjnej z dnia 3 lipca 1918 r. 
o przepisach tymczasowych w notariacie5 obowiązywały także po odzyskaniu niepod
ległości, w Drugiej Rzeczypospolitej. W rozpoczynającym działalność w dniu 1 wrześ
nia 1917 r. sądownictwie aktywną rolę odgrywali także notariusze6, m.in. J. Świato- 
pełk-Zawadzki7, D. Kochański8, W. Przegaliński9, S. Horodyski10 II, S. Pawłowski". 
Cala społeczność notariuszy bywała jednak w okresie budowy państwowości polskiej 
oceniana niekiedy negatywnie za zbyt małe zaangażowanie12.

4 Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości TRS nr 1, dział 1, poz. 2.
5 Dziennik Praw Królestwa Polskiego nr 7, poz. 16.
6 A. Korobowicz, Sądownicy Królestwa Polskiego w wymiarze sprawiedliwości odrodzonej Polski 

w pierwszych latach niepodległości (1917-1921) [w:] Historia integra. Księga pamiątkowa ofiarowana 
prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Toruń 2001, s. 167 i n.

7 J. Świalopclk-Zawadzki, notariusz od 1889 r., autor pierwszego projektu ustawy notarialnej, sędzia Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie, wiceminister sprawiedliwości, A. Korobowicz, op.cit.; D. Malec, op.cit., s. 59.

I D. Kochański, od 1893 r. notariusz w Lublinie, sędzia pokoju, sędzia i wiceprezes Sądu Okręgowego 
w Lublinie, A. Korobowicz, op.cit.', D. Malec, op.cit., s. 59.

9 W. Przegaliński, od 1894 r. notariusz w Lublinie, od 1905 r. w Janowie Lubelskim, od 1920 r. sędzia 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie, A. Korobowicz, op.cit.; D. Malec, op.cit., s. 59.

10 S. Horodyski, od 1895 r. notariusz w Opatowie, A. Korobowicz, op.cit.; D. Malec, op.cit., s. 59.
II S. Pawłowski, od 1906 r. notariusz w Końskich, A. Korobowicz, op.cit.; D. Malec, op.cit., s. 59.
12 K. Rudnicki, współorganizator polskiego sądownictwa, ironicznie oskarżył notariuszy z dawnej 

Kongresówki, że budują Polskę w zaciszu lukratywnych kancelarii, K. Rudnicki, Wspomnienia prokurato
ra, Warszawa 1957, s. 49, cyt. za A. Korobowicz, op.cit., s. 175.

13 M. Kurman, Zrzeszenie notariuszy i pisarzy hipotecznych w b. Królestwie Polskim. Z pierwszego 
dziesięciolecia istnienia, PN, 1925, nr 1-2, s. 108.

N Projekt ustawy notarialnej, Warszawa 1917.
15 Zarządzenie marszałka koronnego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego w przedmiocie 

tymczasowego sprawowania obowiązków służbowych w sądownictwie królewsko-polskim przez dotych
czasowych urzędników wymiaru sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1917 r., Dziennik Urzędowy Departa
mentu Sprawiedliwości (dalej: Dz. Urz. Dep. Spraw.), 1917, nr 1, s. 61.

16 Okólnik nr 23 dyrektora Departamentu Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1917 r. w przedmiocie 
mianowania rejentów, pisarzy hipotecznych, komorników i sekretarzy, Dz. Urz. Dep. Spraw., 1917, nr 6.

Jeszcze w czasie trwania I wojny światowej w 1915 r. powstała z inicjatywy war
szawskich notariuszy tzw. Delegacja Koleżeńska Notariatu, zarejestrowana w 1917 r. 
przez Sąd Okręgowy w Warszawie jako Zrzeszenie Rejentów i Pisarzy Hipotecznych 
Królestwa Polskiego13. Od początku prowadziło ono aktywną działalność w zakresie 
pomocy notariuszom ewaluowanym do Warszawy z innych miejscowości, ale także 
inspirowało prace nad tworzeniem projektów prawa o notariacie. Jeszcze w 1917 r. taki 
projekt opublikował J. Światopełk-Zawadzki14.

Na podstawie art. 10 przepisów tymczasowych o organizacji sądownictwa utrzy
mane zostały dotychczasowe przepisy rosyjskiej ustawy notarialnej z 1866 r. Od 
1 września 1917 r. dotychczasowi rejenci i pisarze hipoteczni pełnić mieli nadal tym
czasowo swoje obowiązki15. Prawo mianowania notariuszy i pisarzy hipotecznych 
uzyskał dyrektor Departamentu Sprawiedliwości TRS, notariuszy zaś, którzy przerwali 
na czas wojny obowiązki, przywrócić mógł na stanowisko prezes sądu okręgowego16. 
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Zalecono jednocześnie, by prezesi sądów do nominacji przedstawiali wszystkich kan
dydatów, którzy się zgłosili i złożyli egzamin notarialny. Zwrócono również uwagę na 
potrzebę poddania egzaminowi także czynnych od czasów przedwojennych rejentów 
i pisarzy hipotecznych, nieposiadających wyższego wykształcenia prawniczego. 
W składzie komisji egzaminacyjnej znaleźć się mieli: prezes sądu okręgowego, proku
rator przy tym sądzie oraz rejent, mianowany przez prezesa sądu okręgowego. W okól
niku po raz pierwszy wyraźnie zwrócono uwagę na konieczność podniesienia kwalifikacji 
zawodowych notariuszy, do których, na podstawie norm ustawy rosyjskiej z 1866 r., nie 
przykładano należytej wagi. Utrzymano dotychczasowe zasady składania kaucji nota
rialnej17. Na początku 1918 r. określone zostały zasady prowadzenia ksiąg nota
rialnych, określono godziny urzędowania, które powinno zaczynać się nie później niż 
o 9 rano i trwać 7 godzin18. Choć sądownictwo królewsko-polskie działało od począt
ków września 1917 r., rejenci nadal posługiwali się pieczęciami ze wzorem ustalonym 
przez władze niemieckie, czego zakazano, wprowadzając w styczniu 1918 r. pieczęć 
z herbem w wersji stosowanej w sądach okręgowych19.

17 Zwolniono z obowiązku jej składania notariuszy urzędujących od czasów przedwojennych, nowo 
mianowani zaś mieli obowiązek jej złożenia w ciągu 2 miesięcy od nominacji, Okólnik nr 69 z dnia 22 
grudnia 1917 r. w przedmiocie kaucji rejentów i pisarzy hipotecznych, Dz. Urz. Dcp. Spraw., 1918, nr 8.

Ił Zarządzenie Dyrektora Departamentu Sprawiedliwości, Dz. Urz. Dep. Spraw., 1917/1918, nr 7, 
poz. 18; okólnik nr 60 w przedmiocie stosowania godzin urzędowych w urzędach hipotecznych i u rejen
tów, ibidem.

19 Okólnik z dnia 18 stycznia 1918 r., Dz. Urz. Dep. Spraw., 1917/1918, nr 8.
20 M.in. E.S., Rejent czy notariusz, Not-Hip, 1931, nr 2, s. 6; GS W, 1931, nr 40.

3 lipca 1918 r. Rada Regencyjna wydała dekret zawierający przepisy tymczasowe 
o notariacie, stosowane także w następnych latach, już po odzyskaniu niepodległości. 
Wydanie dekretu stanowiło ważną cezurę w dziejach instytucji i oznaczało zakończe
nie przejściowego okresu jej reorganizacji. W zakresie nieuregulowanym odmiennie 
obowiązywać miały nadal przepisy ustawy rosyjskiej.

Przepisy dekretu usunęły ostatecznie z oficjalnej terminologii prawniczej tradycyj
nie używane określenie rejent (regent), wprowadzając w miejsce zamiennego dotych
czas używania go z terminem notariusz tylko ten ostatni. W zmianie doszukiwano się 
zarówno chęci ujednolicenia nazewnictwa z pozostałymi ziemiami polskimi, jak też 
usunięcia ewentualnych terminologicznych nieporozumień w związku z działaniem 
Rady Regencyjnej20. Decyzja o zmianie terminologii okazała się jednym z najpoważ
niejszych pociągnięć unifikacyjnych aż do 1933 r., gdy wydane zostało nowe prawo 
o notariacie. Termin rejent nadal jednak używany był powszechnie, zwłaszcza w języ
ku potocznym, a jego obecności nie usunęły nawet lata II wojny światowej i powojen
ny okres istnienia notariatu państwowego.

3. NOTARIAT W PIERWSZYCH LATACH PO ODZYSKANIU 
NIEPODLEGŁOŚCI

W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości, zwłaszcza do końca 1918 r., 
władze ograniczały się - wobec sytuacji politycznej i międzynarodowej - do regulacji 
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o charakterze lokalnym, często niewykracząjących poza tereny dawnej Kongresówki. 
Wyciągano z nich jednak wnioski o woli rozciągnięcia pewnych zasad jako nadrzęd
nych na cale terytorium państwa. Już 2 grudnia 1918 r. minister sprawiedliwości wydał 
okólnik nakazujący przedstawianie do nominacji na terenie obowiązywania rosyjskiej 
ustawy notarialnej tylko prawników legitymujących się wykształceniem prawniczym, 
a jedynie w razie ich braku nieprawników, posiadających jednak wiedzę teoretyczną, 
praktyczną, zasługi dla sądownictwa i potwierdzone referencjami kwalifikacje moral
ne21. Wraz z zakończeniem w 1921 r. reorganizacji sądownictwa polskiego nakazano, 
by ściśle przestrzegać zasad przedstawiania kandydatów do nominacji i by wszystkich 
kandydatów, także posiadających wykształcenie prawnicze, poddawać egzaminowi22.

21 Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 124 z dnia 2 grudnia 1918 r., Dz. Urz. Min. Spraw., 1918, 
nr 13, poz. 11.

22 Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 449/1. P. K./21 z dnia 22 października 1921 r., Dz. Urz. Min. 
Spraw., 1921, nr 22, s. 371.

23 Por. D. Malec, Notariat Drugiej..., s. 63-64.
24 Wezwano, by używać pieczęci z polskimi napisami, podpisywać akty w języku polskim i zrezygno

wać z określenia c.k. notariusz, uchwala Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 2 listopada 1918 r., okólnik 
z dnia 4 listopada 1918 r„ 1. 1037/18, AP II, R. Not. 618.

25 Postanowienie Wydziału Sprawiedliwości Polskiej Komisji Likwidacyjnej z dnia 9 listopada 1918 r., 
1. 1/18, AP II, R. Not. 618.

26 Pismo Prezesa Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 7 lutego 1919 r., 1. 16/19, AP II, R. Not. 618.
27 Dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa z dnia 31 grudnia 1918 r. w przedmiocie objęcia zarządu 

wymiaru sprawiedliwości w byłym zaborze austriackim, Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 23, poz. 76.

Wciąż jednak na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego podstawowymi aktami 
prawnymi, regulującymi zasady działania notariatu, były: rosyjska ustawa z 1866 r., 
przepisy wydane przez Tymczasową Radę Stanu i Radę Regencyjną które stopniowo 
interpretowano w kierunku usuwania największych różnic z pozostałymi dzielnicami 
kraju. Stopniowo też, w latach 1919-1922, wprowadzano przepisy normujące działanie 
notariatu w dawnym Królestwie Polskim na tereny województw wschodnich23.

Na ziemiach dawnego zaboru austriackiego pierwsze zmiany w zasadach funkcjo
nowania notariatu wprowadziły organy działającego tu samorządu notarialnego. 2 li
stopada 1918 r. krakowska Izba Notarialna usunęła ze swej nazwy określenie cesarsko- 
-królewska i wprowadziła nową pieczęć z godłem orła polskiego, nakazując jednak 
notariuszom, z obawy o ważność sporządzanych czynności, używanie obok niej także 
pieczęci dotychczasowej24. Wkrótce analogiczne zasady ustalone zostały w zarządze
niu Wydziału Sprawiedliwości Polskiej Komisji Likwidacyjnej, działającej w Krako
wie od października 1918 r.25 Wobec skomplikowanej sytuacji we wschodniej Mało- 
polsce izba we Lwowie nie była w tym samym czasie w stanie wznowić działalności: 
w lutym 1919 r. na ówczesnych 93 tamtejszych kancelarii zaledwie 9 znajdowało się 
na terenie wolnym od walk26.

Dopiero z dniem 1 stycznia 1919 r. Ministerstwo Sprawiedliwości objęło formalnie 
administrację sądownictwa na ziemiach dawnego zaboru austriackiego27. Jednocześnie 
utrzymano w mocy dotychczas obowiązującą na tych terenach austriacką ustawę nota
rialną. Niewielkie zmiany wprowadzone wkrótce dotyczyły uproszczenia trybu postę
powania nominacyjnego, nakazano też - pod rygorem utraty urzędu - złożenie nowej 
przysięgi wszystkim urzędującym notariuszom. Pewną odrębność zachowało na tych 
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terenach kolegium notarialne w Cieszynie, któremu udało się ocalić niezależność mimo 
prób podporządkowania go krakowskiej izbie notarialnej28.

28 D. Malec, op.cit., s. 66-67.
29 T. Zajączkowski, Szkic historyczny organizacji sądownictwa polskiego w b. dz. pruskiej od czasów 

rewolucyjnych 1918 r. [w:] T. Stark, J. Zagórowski, Zbiór rozporządzeń i okólników Ministerstwa byłej 
Dzielnicy Pruskiej z 1920 r. mających zasadnicze znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości, Poznań 1921, 
s. 1-3.

30 W. Zarzycki, Adwokaci i prawnicy Wielkopolski i Pomorza u progu niepodległości 1918-1920, „Pa
lestra”, 1991, nr 11/12, s. 25-28.

31 Rozporządzenie tymczasowe z dnia 22 maja 1919 r. dotyczące wprowadzenia języka polskiego do 
czynności notarialnych, Tygodnik Urzędowy nr 14, s. 59; rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1919 r. o języ
ku urzędowym w sądownictwie i notariacie w b. dzielnicy pruskiej, Tygodnik Urzędowy nr 70, s. 412 i n.

32 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej, Dzien
nik Praw Państwa Polskiego nr 64, poz. 385.

33 Rozporządzenie nr 180 z dnia 15 grudnia 1919 r. o przejęciu z dniem 1 stycznia 1920 r. wymiaru 
sprawiedliwości na obszarze b. dzielnicy pruskiej, objętym linią demarkacyjną, Tygodnik Urzędowy nr 70; 
bliżej D. Malec, op.cit., s. 68 i n.

34 Rozporządzenie Ministra B. Dzielnicy Pruskiej z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie zmiany 
przepisów o notariacie w b. dzielnicy pruskiej, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz. U. RP) 
nr 83, poz. 592.

35 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1921 r. w przedmiocie przekazania Mini
strowi Sprawiedliwości zarządu wymiaru sprawiedliwości na obszarze b. dzielnicy pruskiej, Dz. U. RP 
nr 88, poz. 651.

36 D. Malec, op.cit., s. 70.

Przejęcie przez władze polskie wymiaru sprawiedliwości na ziemiach dawnego za
boru pruskiego nastąpiło później niż w pozostałych dzielnicach. Pewne czynności 
przygotowawcze, w tym stworzenie listy polskich prawników, podjął w listopadzie
1918 r. Wydział Prawników, powołany przez Zjazd Polskich Prawników. W Wielko- 
polsce było wówczas 270 adwokatów i notariuszy, w tym zaledwie 130 Polaków, 
wśród nich także osoby emerytowane, niewykonujące zawodu lub czynne na innych 
stanowiskach29 30. W Naczelnej Radzie Ludowej, która przejęła władzę po wybuchu po
wstania wielkopolskiego, znalazło się kilku adwokatów-notariuszy, m.in. B. Chrza
nowski, J. Maciaszek, F. Koszutski, S. Piechocki, W. Wyczyński . Dopiero w maju
1919 r. wprowadzono do notariatu - obok języka niemieckiego - także język polski, 
który stał się językiem urzędowym na tych terenach od grudnia 1919 r.31 Po utworze
niu w 1919 r. Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej zarząd wymiarem sprawiedliwości 
przekazano jego szefowi, uzyskał także prawo mianowania notariuszy (w porozumie
niu z ministrem sprawiedliwości)32. Wkrótce dokonano pierwszych nominacji, jednak 
wciąż obok notariuszy polskich urzędowali także notariusze niemieccy zgodnie z zasa
dami ustalonymi w rozporządzeniu z 15 grudnia 1919 r.33 W październiku i listopadzie 
1919 r. minister b. dzielnicy pruskiej wydał rozporządzenia, zmieniające niektóre prze
pisy o notariacie, wprowadzające m.in. obniżenie wymogów kwalifikacyjnych i wy
łącznie terminowe (z reguły roczne) nominacje. Akty te zostały uchylone jesienią 
1921 r., jednocześnie wprowadzono pewne zmiany do obowiązującej pruskiej ustawy 
o sądownictwie niespornym z 1899 r.34 Wprowadzono wówczas możliwość mianowa
nia do chwili odwołania, na czas oznaczony lub dożywotnio. Notariuszy mianował od 
tej pory minister sprawiedliwości, który przejął zarząd na tych terenach od 13 listopada 
1921 r.35 Odrębnie, choć na analogicznych zasadach, uregulowane zostały sprawy no
tariatu na Górnym Śląsku36.
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Wobec zachowania w całym okresie 1918-1933 bez istotniejszych zmian pozabor- 
czych przepisów, określających ustrój, zasady oraz zakres działania notariatu, przeja
wów unifikacyjnej działalności władz Rzeczypospolitej w tym okresie nie było zbyt 
dużo. Najszybciej, do 1922 r., ujednolicono zasady mianowania notariuszy, oddając 
decyzję w sprawach nominacji w ręce ministra sprawiedliwości. Nieco dłużej, do 
1925 r., trwał proces wprowadzania do notariatu języka polskiego jako urzędowego. 
Z jeszcze większymi trudnościami przebiegało ujednolicanie stawek opłat i taks nota
rialnych w skali kraju, przeprowadzone do 1931 r. tylko częściowo. Dopiero w 1931 r. 
wydany został akt istotny w równym stopniu dla notariuszy w całym kraju: ustawa 
o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych, wprowadzająca stawki 
procentowe tego podatku zróżnicowane zależnie od uzyskiwanego dochodu37.

37 Ustawa 7. dnia 19 grudnia 1931 r., Dz. U. RP nr 112, poz. 882; rozporządzenie Ministra Skarbu 
w sprawie wykonania ustawy o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych, Dz. U. RP 
nr 18, poz. 115.

38 Wg danych zawartych w Roczniku Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/1922, cz. II, s. 273 było 
ich 535, dane nie obejmują jednak notariuszy okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Sądu Okręgowego 
w Cieszynie oraz Izby Notarialnej w Przemyślu.

33 Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, 1920/22, cz. II, s. 273.
40 Dodatkowo, dwa stanowiska w okręgu izby krakowskiej nie były obsadzone; dane liczbowe na pod

stawie list ustalanych przez Izby Notarialne we Lwowie, Krakowie, Przemyślu różnią się od danych Mini
sterstwa Sprawiedliwości, będących podstawą tabeli w Roczniku Statystyki..., 1920/1922, ibidem.

41 Wg danych Izby ze stycznia 1922 r. 10 z 93 usystematyzowanych posad notarialnych nie było wów
czas obsadzonych z powodu czasowego zawieszenia działalności niektórych sądów, Izba notarialna we 
Lwowie, PN, 1922, nr 1, s. 76; Lista notariuszy stanowiących lwowskie /Collegium notarialne według dat 
nominacji, ibidem, s. 77-79; Rocznik Statystyki..., 1920/1922, podaję według danych Ministerstwa Spra
wiedliwości liczbę 80 notariuszy w październiku 1922 r., ibidem.

42 Dane izby ze stycznia 1922, Notariusze stanowiący Krakowskie Kollegium notarialne według dat 
nominacji, PN, 1922, nr 1, s. 71-73; wg danych z października 1922 r„ Rocznik Statystyki..., 1920/1922, 
ibidem, było ich 77.

43 Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1928, s. 482, dane z lat 1924-1927.
44 Wszyscy spośród tamtejszych adwokatów, Rocznik Statystyki..., 1920/1922, ibidem.

Po okresie pierwszych dwóch lat organizowania działalności notariatu w warunkach 
niepodległego państwa ustalił się stan kadrowy. W październiku 1922 r. w Polsce dzia
łało ogółem ponad 600 notariuszy38. Najliczniejszą grupę, 244 osób, stanowili wśród 
nich rejenci z dawnej Kongresówki, przy czym w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warsza
wie działało ich 200, a w samej Warszawie 40, w Łodzi 15 i w Białymstoku 2. Na pozo
stałych terenach dawnego zaboru rosyjskiego było 43 notariuszy, w tym w Brześciu 2, 
1 w Nowogródku, 4 w Łucku i 6 w okręgu wileńskim (w samym Wilnie 4)39.

Drugim co do liczebności był notariat małopolski. W roku 1922 liczył on 202 nota
riuszy4 . W okręgu największej lwowskiej Izby Notarialnej było ich 83 (we Lwowie 
8)41, w okręgu izby krakowskiej 79 (na 81 stanowisk), w tym w Krakowie 5 notariu
szy42. Osobną, nieliczną grupę 4 notariuszy działających w oparciu o te same austriac
kie przepisy stanowili notariusze z terenu działania Sądu Okręgowego w Cieszynie. 
Początkowo włączony był on w obręb apelacji krakowskiej, a następnie katowickiej, 
lecz tamtejsze kolegium notarialne zachowało odrębność. W samym Cieszynie działał 
tylko 1 notariusz43.

Najmniej liczny był notariat dawnego zaboru pruskiego. Na terenach województw 
poznańskiego i pomorskiego w tym samym czasie działało 53, a w województwie ślą
skim 32 notariuszy44. W okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu było ich 31, w tym 
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w samym Poznaniu 13, natomiast w okręgu Sądu Apelacyjnego w Toruniu 22, z czego 
6 w samym Toruniu43 * 45.

43 Ibidem.
46 Rocznik Statystyki..., 1928, s. 482; 1930, s. 490, Mały Rocznik Statystyczny, 1932, s. 137; 1933,

s. 150.
47 Por. m.in. rozporządzenia ministra sprawiedliwości o utworzeniu nowych notariatów, Dz. Urz. Min.

Spraw., 1920-1922.
48 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu stanowisk nota

riuszy i ich siedzib urzędowych, Dz. U. RP nr 88, poz. 685.
49 D. Malec, Podstawowe zasady ustroju polskiego notariatu w świetle projektów i opinii z lat 1931- 

-1933, CPH, 2000, z. 1-2, s. 127 i n.; W. N., Punkt wyjścia - art. 1. Przyczynek do zagadnienia określenia 
stanowiska notariusza w ustawie notarialnej, Not-Hip, 1931, nr 2, s. 1-3.

50 W.L. Jaworski, Reforma notariatu, Kraków 1929, s. 244.
51 Uchwala Zgromadzenia Ogólnego SN z dnia 1 marca 1924 r.
32 M.in. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział 1 Cywilny, 1. rej. 1284/22, GSW, 1923. nr 12; 

PN, 1923, nr 3—4, s. 53-56.

W kolejnych latach liczba notariuszy w Polsce wolno, lecz systematycznie rosła: 
w 1924 r. było ich 625, w 1925 - 655, w 1926 - 699, w 1928 - 736, w dniu 1 stycznia 
1930 r. - 820, 1 stycznia 1932 r. - 844 notariuszy46. Zwiększenie liczby notariatów 
dotyczyło zwłaszcza dawnego zaboru rosyjskiego i w pierwszych latach po odzyskaniu 
niepodległości związane było z tworzeniem polskiego wymiaru sprawiedliwości na 
terenie tzw. Ziem Wschodnich47.W dniu wejścia w życie nowego prawa o notariacie, 
1 stycznia 1934 r., liczbę stanowisk ustalono na 780 w skali kraju48.

4. POZYCJA PRAWNOUSTROJOWA NOTARIUSZY. 
KANCELARIE NOTARIALNE

Jak wyżej wspomniano, w okresie przed unifikacją prawa o notariacie występowały 
istotne różnice w określeniu pozycji prawnoustrojowej notariuszy w poszczególnych 
częściach kraju. W warunkach niepodległego państwa starano się jednak nadać odzie
dziczonym zasadom nową treść, co uwidoczniło się zwłaszcza na ziemiach dawnego 
zaboru rosyjskiego. Problemy ze ścisłym określeniem statusu notariusza, widoczne 
w całym okresie 1918-1933, nabrały szczególnego znaczenia podczas prac nad jedno
litym prawem o notariacie49. Zdaniem W.L. Jaworskiego, analiza wszystkich wyrażo
nych wówczas poglądów prowadziła do wniosku o swoistej dwutorowości stanowiska 
notariusza, który - choć powinien być zdefiniowany jako urzędnik państwowy - to 
jednocześnie miał być także osobą wykonującą wolny zawód50.

W województwach centralnych i wschodnich (dawny zabór rosyjski) uważano nota
riuszy za urzędników państwowych, jednak szczególnego rodzaju. O ich odrębności 
świadczył fakt, iż nie musieli odpowiadać wymogom wynikającym z ustawy o pań
stwowej służbie cywilnej z 1922 r.51 Szczególna pozycja, będąca wynikiem przyzna
nego zakresu działania i znamienia wiary publicznej, odróżniała ich czynności od 
czynności innych urzędników52. Chwiejna początkowo linia orzecznictwa sądowego 
ustaliła się dopiero w latach trzydziestych, gdy m.in. NTA stwierdził, że notariat ma 
raczej charakter wolnego zawodu, wykonywanego wprawdzie z nominacji i pod kon



137

trolą władz państwowych, lecz na własne ryzyko samych notariuszy pod względem 
materialnym . Warto dodać, że wyrok ten kończył wieloletni spór na tle czynszu za 
lokal w kancelarii, mieszczący się w gmachu warszawskiej hipoteki. W czasie jego 
trwania notariusze, sprzeciwiający się konsekwentnie w projektach, wystąpieniach 
i tekstach w czasopismach prawniczych traktowaniu ich na równi z innymi urzędnika
mi państwowymi, domagali się zwolnienia z obowiązku płacenia czynszu, mocno ak
centując, że są takimi urzędnikami.

W.L. Jaworski uważał, że wobec wyraźnego określenia ustawowego włączenia 
w skład sądów, na obszarze których działali, i poddania kontroli sądu notariusze 
w województwach centralnych i wschodnich byli urzędnikami i nie zmieniał tego fakt, 
że nie pobierali za swe czynności wynagrodzenia od państwa53 54.

53 J. M., Jurysprudencja Najwyższego Trybunatu Administracyjnego. Lokale urzędowe notariuszy, 
GSW, 1934, nr 16, s. 250-251.

53 W.L. Jaworski, op.cit., s. 83-84.
55 J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, PN, 1933, nr 10, s. 23.
56 Wyrok NTA z dnia 3 września 1930 r., 1. rej. 4828/28, „Czasopismo Adwokatów Polskich Dział 

Województw Zachodnich” (dalej: Czas. Adw. Pol. DWZ), 1931, nr 1-2, s. 23.
57 Argumentacja tego rodzaju przedstawiona została przy kwestionowaniu zasadności uznawania ich za 

grupę zobowiązaną do płacenia podatku przemysłowego z tytułu wykonywania wolnego zawodu, L. Ci
chowicz, Czy pokwitowania notariuszy i adwokatów podlegają opłacie stemplowej w myśl nowej polskiej 
ustawy z dnia 1 VII1926, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1927, nr 2, s. 22.

5* Samo określenie öffentlicher Notar wprowadzone zostało do ustawodawstwa austriackiego ustawą 
z 1 lipca 1921 r., E. S., Reforma ustawy notarialnej w Austrii, PN, 1927, s. 49.

59 J. Glass, Notariat w Austrii, PN, 1933, nr 4, s. 4.
60 Na podstawie utrzymanych w mocy częściowo przepisów ustawy notarialnej z 1855 r. i rozporządze

nia ministra sprawiedliwości z 1860 r., a rozporządzenie polskiego ministra sprawiedliwości z 1920 r. 
przyznawało im nawet stałą delegację w sprawach spadkowych, upoważniając także do projektowania 
orzeczeń sądowych, A. Rybiański, Notariat a zakres działania sądów, PN, 1926, nr 7, s. 269.

61 A. Rybiański, op.cit., s. 270.

Na terenach województw zachodnich notariusze mieli status urzędników państwo
wych, powołanych do dokumentowania woli stron. Byli jednak urzędnikami niesę- 
dziowskimi, a ich urząd miał charakter osobisty. Tutejsi notariusze nie sprzeciwiali się 
jednak równie intensywnie, co notariusze z Polski centralnej, obowiązującej definicji. 
Wpływ na to miało specyficzne dla ziem dawnego zaboru pruskiego wykonywanie 
zawodu notariusza przez czynnych adwokatów. Jako członkowie palestry korzystali 
z form samorządu zawodowego, co w rezultacie uniemożliwiło wykształcenie się na 
tych terenach odrębnej grupy zawodowej notariuszy55. Orzecznictwo sądowe podkreś
lało urzędniczy charakter notariuszy na tych terenach56. W wypadku nowych obciążeń 
fiskalnych, podobnie jak notariusze z województw centralnych, także tutejsi rejenci 
bronili swojego statusu urzędnika państwowego57.

Austriacka ustawa z 1871 r., obowiązująca nadal w województwach południowych, 
nie zawierała legalnej definicji notariusza58. Orzecznictwo wiedeńskiego Sądu Naj
wyższego nakazywało traktować notariusza jako urzędnika publicznego, a nie pań
stwowego59. Nie zmienia! tego fakt, że notariusze działali na zlecenia sądu w charakte
rze komisarzy sądowych60. Ocena z punktu widzenia wykonywanych czynności nie 
była jednoznaczna także dlatego, że w pewnych wypadkach tutejsi notariusze mogli 
występować przed sądem w charakterze pełnomocników stron, a nawet obrońców 
w sprawach karnych (co zdarzało się wyjątkowo)61. W tutejszej praktyce mocno pod
kreślano trafność określenia notariusza jako męża zaufania publicznego, mimo nie
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ostrości pojęcia, a poglądy o konieczności nadania mu bardziej urzędniczego charakte
ru były wyjątkiem od reguły62.

621. Dębicki, Uwagi nad reformą notariatu, PN, 1930, nr 2, s. 180.
63 Praktykę tę krytykowali zarówno notariusze, jak i sądownicy, zjawisko dotyczyło w równym stopniu 

pisarzy hipotecznych, por. D. Malec, Notariat Drugiej..., s. 88, 95-96.
64 W. Miszewski, Delegowanie sędziego do pełnienia czynności notariusza, GSW, 1930, nr 43, s. 611.
65 W. Miszewski, Ustawa notarialna obowiązująca w okręgach sądów apelacyjnych warszawskiego, 

lubelskiego i ziem wschodnich. Warszawa 1922, s. 9; Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów RP w dniu 7 czerwca 1930 r., GSW, 1930, nr 11, s. 24.

66 Sprawa „p o. ", Not-Hip, 1932, nr 11, s. 9.
67 Art. 2 rozporządzenia z dnia 11 października 1919 r. zmieniającego niektóre przepisy o notariacie, 

Tygodnik Urzędowy nr 57, poz. 289.
68 M. Koszewski, Współczesny stan adwokatury w zachodniej dzielnicy Polski, „Palestra”, 1927, nr 4, 

s. 111.
69 Ibidem.
70 Projekt rozporządzenia Prezydenta RP w przedmiocie częściowej zmiany przepisów o notariacie na 

Ziemiach Zachodnich, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1927, nr 6, s. 72.

Jak wyżej wspomniano, w województwach centralnych i wschodnich przepisy 
przewidywały jedynie mianowanie dożywotnie, co podkreślano jako dodatkową od
rębność notariuszy od pozostałych urzędników. Pozbawienie urzędu możliwe było 
tylko na wniosek zainteresowanego, na mocy wyroku sądowego lub wyroku wydanego 
w postępowaniu dyscyplinarnym (art. 16 rosyjskiej ustawy z 1866 r.). Ministerstwo 
Sprawiedliwości omijało jednak często przepisy o mianowaniu, dokonując częstych 
powołań na czas oznaczony czynnych zawodowo sędziów i prokuratorów do pełnienia 
obowiązków notariusza63. Niekiedy w takich wypadkach ustalano wysokość stałej 
pensji dla osoby pełniącej obowiązki notariusza, jednocześnie zezwalając na pobiera
nie dotychczasowego uposażenia sędziowskiego64. Praktyka miała swój rodowód jesz
cze w czasach zaborów, a Ministerstwo Sprawiedliwości uważało to za sposób na po
lepszenie sytuacji materialnej sędziów65. Złośliwie nazywano delegowanych w tym 
trybie pe-o-wiakami, a kolejne delegacje obserwowano bacznie, informując o nich 
środowisko66.

Przepisy obowiązujące na terenach województw dawnego zaboru pruskiego nie 
przewidywały w okresie przejściowym (do 1 listopada 1921 r.) możliwości mianowa
nia dożywotniego: minister b. dzielnicy pruskiej mianował tylko na czas oznaczony 
bądź z możliwością odwołania w każdej chwili6'. Mimo iż po przejęciu zarządu przez 
ministra sprawiedliwości przywrócono trzecią możliwość dożywotniego mianowania, 
regułą były powołania na okres jednego roku, często prolongowane na następny okres. 
Jeszcze w 1927 r. na 92 notariuszy w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zaledwie 
3 posiadało nominacje dożywotnie, w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach na 36 
notariuszy zaledwie 468. Tylko w okręgu Sądu Apelacyjnego w Toruniu na 30 notariu
szy było w tym czasie aż 12 mianowanych dożywotnio69. W roku 1927 Ministerstwo 
Sprawiedliwości opracowało projekt zmian położenia notariatu na tych terenach, za
kładający jako podstawową regułę mianowanie dożywotnie, a tylko w braku odpo
wiednich kandydatów mianowanie na czas oznaczony70. Projekt nie został jednak 
wprowadzony w życie.

Na terenie województw zachodnich, inaczej niż w pozostałych częściach kraju, 
możliwe było łączenie notariatu z adwokaturą, co więcej, nie zdarzały się wypadki 
mianowania osób niebędących czynnymi adwokatami. W wymienionym wyżej projek
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cie rozporządzenia Prezydenta RP z 1927 r. planowano oddzielenie notariatu od adwo
katury, jednak wciąż do wykonywania zawodu notariusza obowiązywać miały wymogi 
takie, jak w wypadku adwokatów71 72.

71 Art. 1 projektu rozporządzenia, op.cit., s. 71.
72 Bliżej na temat toku postępowania konkursowego i zasad opiniowania kandydatów D. Malec, op.cit., 

s. 90 i n.
73 Por. m in. pismo krakowskiej Izby Notarialnej do Ministra Sprawiedliwości, sprawozdanie z działal

ności Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 26 września 1921 r., 1. 297/21, AP 11, R. Not. 351; pismo Mini
stra Sprawiedliwości do Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 28 lipca 1931 r., nr 11 O 11985/30; Opinia 
lwowskiej Izby Notarialnej o projekcie nowej ustawy, PN, 1932, nr 1, s. 9.

74 M.in. wysyłanie delegacji miejscowej ludności, listy poparcia itd., Pismo Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 28 lipca 1930 r„ nr II O 11985/30, AP II, R. Not. 618.

75 Pismo Ministra Sprawiedliwości do lwowskiej Izby Notarialnej z dnia 28 lipca 1930 r., op.cit.
76 Jako przykład powoływano sytuację zmarłego w 1920 r. notariusza, którego rodzina nie była w stanie 

pochować na własny koszt, bliżej D. Malec, op.cit., s. 93.
77 We lwowskim kotle notarialnym, Not-Hip, 1932, nr 28, s. 6; Rugi w notariacie, Not-Hip, 1933, nr 19, 

s. 9-10.
78 Memorial Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie z dnia 18 lipca 1923 r., AP II, 

R. Not. 29.
79 Bliżej D. Malec, Kwalifikacje zawodowe notariuszy w II Rzeczypospolitej. Problemy teorii i praktyki, 

„Rejent”, 2001, nr 10, s. 150 i n.

Tryb postępowania nominacyjnego na ziemiach województw południowych różnił 
się od pozostałych ziem z uwagi na działalność tutejszych organów samorządu nota
rialnego, posiadających pewne uprawnienia w zakresie ogłaszania konkursów i opi
niowania przystępujących do nich kandydatów do urzędu (§ 135 h ustawy austriackiej 
z 1871 r.) . Mimo istnienia ustawowych reguł minister sprawiedliwości ku oburzeniu 
tutejszego samorządu notarialnego często naruszał zasady pierwszeństwa przy miano
waniu73. Zdarzały się także, oceniane nagannie, próby wywierania nacisku na ministra 
przez samych zainteresowanych74.

W skali całego kraju zdarzały się wypadki swoistego nagradzania za służbę pań
stwową nominacją dla urzędników, którzy osiągnęli na dotychczasowych stanowiskach 
wiek emerytalny75. Problem górnej granicy wieku nie tylko do nominacji, ale także do 
wykonywania zawodu poruszany był przez samych notariuszy. Najczęściej jednak 
uważali oni za jedyny sposób zapewnienia sobie godziwych warunków materialnych 
na starość skorzystanie z prawnej możliwości ustanowienia stałego zastępstwa na czas 
przewlekłej choroby76. Sprawa nabrała szczególnego rozgłosu po głośnym skandalu we 
Lwowie w 1933 r., gdy w 2 kancelariach prowadzonych (już tylko formalnie) przez 
notariuszy w podeszłym wieku wykryto znaczne nadużycia. Po zarządzonym wówczas 
przez prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie przymusowym badaniu lekarskim nota
riuszy powyżej 70. roku życia, aż 9 osób uznanych zostało przez komisję lekarską za 
niezdolne do dalszego pełnienia obowiązków77. Już wcześniej małopolscy kandydaci 
notarialni proponowali, by wprowadzić także maksymalną granicę wieku mianowania 
(55 lat) w celu uniemożliwienia wprowadzania do zawodu osób zbyt wiekowych78.

Bardzo zróżnicowane były także wymogi kwalifikacyjne wobec osób ubiegających 
się o nominację w poszczególnych dzielnicach79. W województwach centralnych 
i wschodnich (dawny zabór rosyjski) nie wymagano wyższego wykształcenia prawni
czego, a tylko potwierdzonej egzaminem wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie 
niezbędnym do pełnienia funkcji (art. 5-6, 225 ustawy z 1866 r.). Jak wyżej wspo
mniano, akty wydane przez władze polskie zalecały jednak przedstawiać do nominacji 
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tylko prawników. Notariuszem w dawnym zaborze pruskim mogła być mianowana 
wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje wymagane do sprawowania urzędu sędziow
skiego80. Dla Górnego Śląska wprowadzono odrębne rozporządzenie ministra spra
wiedliwości z 19 lipca 1922 r., które żądało dodatkowo spełnienia wymogów decydu
jących o dopuszczeniu do wykonywania na tym terenie zawodu adwokata81. Wydalenie 
z adwokatury skutkowało wygaśnięciem urzędu notarialnego82. Mimo wysoko posta
wionej poprzeczki obowiązujące reguły, w tym zwłaszcza brak osobnej aplikacji nota
rialnej i powierzanie notariatów czynnym adwokatom, uniemożliwiły wyodrębnienie 
się notariuszy jako osobnej prawniczej grupy zawodowej.

80 Rozporządzenie ministra byłej dzielnicy pruskiej z dnia 8 października 1921 r. zmieniło nieco w tym 
zakresie obowiązujące tu przepisy ustawy pruskiej o sądownictwie niespornym.

81 Dz. U. RP nr 59, poz. 530.
82 A. Zathey, Przepisy dyscyplinarne dla notariuszy ziem zachodnich, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1931, 

nr 5-8, s. 54.
83 Ustawa z dnia 31 maja 1921 r., Dz. U. RP, nr 50, poz. 302, rozporządzenie MS z dnia 16 czerwca 

1921 r., Dz. U. RP, poz. 339, rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 23 grudnia 1927 r., Dz. U. RP nr 117, 
poz. 997; por. także ustawa o adwokaturze w okręgach Sądów Apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz 
górnośląskiej części okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Dz. U. RP nr 78, poz. 755.

84 „Czas”, 1932, nr 45.
85 Z obowiązku odbycia praktyki notarialnej zwolniono jeszcze m.in. B. Markiewicza, emerytowanego 

wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, podobnie wiceprezesów sądów W. Jabłońskiego i J. Krzyża
nowskiego oraz wicewojewodę poznańskiego W. Typrowicza, D. Malec, op.cit., s. 103-104; por. także 
Opinia lwowskiej izby notarialnej, s. 11-12.

Problemy kadrowe polskiego sądownictwa u progu niepodległości zmusiły władze 
do obniżenia wymogów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o funkcje sę
dziowskie (prokuratorskie, notarialne, a także o wpis do adwokatury). Zdecydowano 
się na przejściowe skrócenie aplikacji i uznanie odpowiednich egzaminów zdanych 
w innych dzielnicach zaborczych83 84. Prawo wykonywania zawodu adwokata osoby 
z innych dzielnic nabywały jednak dopiero po wykazaniu, że przez rok wykonywały na 
terenie województw zachodnich funkcje sędziego, prokuratora, sędziego sądu admini
stracyjnego lub urzędnika Prokuratorii Generalnej, co znacznie utrudniało powierzanie 
stanowisk notarialnych osobom z innych dzielnic. Jednocześnie zasady te uniemożli
wiały praktykę powierzania obowiązków notariusza sędziom lub prokuratorom. Mini
sterstwo poprzez możliwość mianowania czasowego lub z możliwością odwołania 
w każdej chwili zachowało jednak możliwość znacznego wpływu na oblicze personal
ne tutejszego notariatu.

Na terenie działania Sądów Apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz Sądu Okrę
gowego w Cieszynie, gdzie obowiązywały przepisy austriackie, od osób ubiegających 
się o notariat wymagano ukończenia studiów prawniczych, czteroletniej praktyki za
wodowej (aplikacji, choć ustawa z 1871 r. nie używała tego terminu) oraz egzaminu 
notarialnego przed komisją na szczeblu sądu apelacyjnego. Minister sprawiedliwości 
mógł w wyjątkowych wypadkach zwolnić z obowiązku odbycia praktyki, jednak tylko 
gdy o stanowisko nie ubiegała się osoba spełniająca wszystkie wymogi. Oburzenie 
małopolskich notariuszy wywołała dokonana na takich zasadach nominacja emeryto
wanego sędziego NTA J. Dunikowskiego8,1. Wypadki takie należały jednak do rzadko
ści i tutejszy notariat w znacznie mniejszym stopniu dotknęła polityka „nadań notaria
tu” dla zasłużonych urzędników państwowych, podobnie jak zjawisko powoływania do 
pełnienia obowiązków notariusza85.
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Na terenie województw południowych, podobnie jak w poprzednim okresie, istniała 
liczna grupa tzw. kandydatów notarialnych, obejmująca rozpoczynające praktykę 
(aplikację) osoby, wpisane na specjalną listę prowadzoną przez właściwą izbę notarial
ną, ale także osoby, które po odbytej praktyce i zdanym egzaminie oczekiwały na no
minację. Kandydaci stanowili na tych terenach podstawową kadrę pracowników kan
celarii notarialnych. Praktyki nie można było łączyć z innym zatrudnieniem. Aplikanci 
corocznie poddawani byli ocenie, której wynik wpisywany miał być do księgi notariu
szy i kandydatów prowadzonej przez izbę, jednak z praktyczną realizacją tego wymogu 
były problemy, a oceny często nie pokrywały się z rzeczywistym stanem postępów 
w zdobywaniu wiedzy86. Do roku 1932 w gronie kandydatów znalazły się zaledwie 
3 kobiety, jednak żadna z nich nie przystąpiła do egzaminu notarialnego87 88. Poza Mało
polską kobiety znajdowały w tym okresie zatrudnienie na stanowiskach pomocników 
rejentów także w dawnym zaborze rosyjskim. Warto dodać, że polscy notariusze nie 
widzieli zagrożenia w potencjalnym dopuszczeniu kobiet do wykonywania zawodu, 
choć w tym samym czasie Zrzeszenie Narodowe Notariuszy Francji opowiedziało się 
przeciwko takiej możliwości ze względów prawnych, rodzinnych, społecznych oraz 
wrodzonej niezdolności kobiet do pełnienia stanowiących istotę notariatu funkcji po- 
jednawczo-arbitrazowych .̂

86 M. in. Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie nr L. 994/20 z dnia 9 stycznia 1922 r., PN, 1922, nr 1, 
s. 63; I. Dębicki, Uwagi nad reformą notariatu, PN, 1930, nr 2, s. 179; Z Izby Notarialnej w Krakowie, PN, 
1931, nr 2, s. 237.

871. Rudnicka (Strzyżów), H. Glińska (Oświęcim), Z. Pęksa (Czarny Dunajec), Lista kandydatów nota
rialnych okręgu Izby Notarialnej w Krakowie na dzień 31 marca 1933 r.

88 W. N., Z notariatu francuskiego. Ogólne Zebranie Zrzeszenia Narodowego Notariuszy Francji, Not- 
-Hip, 1932, nr 13, s. 5.

89 Notariusze stanowiący krakowskie Kollegium notarialne według dat nominacji, PN, 1922, nr 2, 
s. 71-73.

90 Lista notariuszy stanowiących lwowskie Kollegium notarialne według dat nominacji, PN, 1922, nr 2, 
s. 77-79.

91 Lista notariuszy stanowiących przemyskie Kollegium notarialne według dat nominacji, PN, 1922, 
nr 2, s. 81-82.

92 Bliżej D. Malec, op.cit., s. 102.

W latach 1918-1921 dzięki nowym nominacjom doszło do pewnych zmian kadro
wych w małopolskim notariacie, jednak nie udało się istotnie odmłodzić kadry. W roku 
1910 ponad 90% tutejszych notariuszy przekroczyło 50. rok życia, w 1922 r. w okręgu 
krakowskim nadal działało 28 notariuszy mianowanych w XIX w. (najstarszy w 1870 r.), 
21 w latach 1900-1914 oraz 15 po odzyskaniu niepodległości89 90. Na 87 notariuszy izby 
lwowskiej 27 mianowano w XIX w. (najstarszego w 1859 r.), 28 w latach 1900-1914, 
po odzyskaniu zaś niepodległości 28 notariuszy °. Wśród 40 członków kolegium prze
myskiego 8 notariuszy mianowano w XIX w. (najstarszego w 1862 r.), 21 w latach 
1900-1914, 2 w 1918 r. mianowały władze austriackie, 9 zaś władze polskie po odzy
skaniu niepodległości91. Przeciętny czas oczekiwania na nominację wynosił w Mało- 
polsce 10 lat, w indywidualnych wypadkach wydłużał się jednak nawet do kilkudzie
sięciu lat. W roku 1922 na listach kandydatów posiadających kwalifikacje do wyko
nywania zawodu znajdowało się aż 80 osób, które zaczęły pracę przed 1914 r„ 3 osoby 
zaś jeszcze w XIX w.92 Do roku 1932 sytuacja niewiele się zmieniła, ironicznie zauwa
żano, że nominacji doczekiwali tylko ci, których nie pochłonęła przedwczesna śmierć 
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na suchoty, rozstrój nerwów, przemęczenie i niedostatek93. Radykalną zmianę przy
niosły dopiero zwolnienia najstarszych wiekiem notariuszy, dokonane pod koniec 
1933 r., w związku z tzw. reorganizacją notariatu związaną z wprowadzaniem nowego 
prawa o notariacie z 27 października 1933 r.

93 Notariusz, Zagrożony byt materialny notariusza, Not-Hip, 1933, nr 19, s. 10 i n.
94 PN, 1923, nr 5-6, s. 3-9.
95 W.L. Jaworski, op.cit., s. 71-72, 171.
96 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1923 r., PN, 1923, nr 1-2, s. 101-102.
97 Bliżej na temat dopuszczalności łączenia obu zawodów w okresie międzywojennym D. Malec, Ad

wokatura a notariat. Wybrane zagadnienia z dziejów obu instytucji, „Palestra”, 2003, nr 7-8, s. 168 i n.
9H Euler, Handbuch des Notariats in Preussen, s. 79, cyt. Za S. Muczkowski, op.cit., s. 5.
99 W.L. Jaworski, op.cit., s. 32.

Niezależnie od różnic w zakresie prawniczego przygotowania zawodowego 
wszystkie ustawy notarialne obowiązujące w Drugiej Rzeczypospolitej wymagały od 
kandydatów spełnienia kryteriów etycznych i moralnych. Sami notariusze od pierw
szych lat niepodległości postulowali stworzenie kodeksu etycznego. Już w 1923 r. 
ogłoszony został w „Przeglądzie Notarialnym” opracowany przez M. Kurmana Zarys 
regulaminu etycznego dla rejentów94. Do najważniejszych obowiązków moralnych 
zaliczono w nich uczciwość, bezinteresowność, zachowanie tajemnicy zawodowej, 
dbałość o godność zawodu i zaufanie społeczeństwa. Zalecono także utrzymywanie 
poprawnych stosunków z władzami hipotecznymi, innymi grupami zawodowymi 
prawniczymi, troskę o interes Skarbu Państwa, wzajemną życzliwość koleżeńską.

Ustawodawstwo rosyjskie i austriackie, obowiązujące na większości terytorium 
kraju, zakazywało łączenia zawodu notariusza z wykonywaniem innych profesji, 
zwłaszcza z adwokaturą, oraz wykonywaniem czynności, które mogłyby zachwiać 
wiarę w bezstronność. Nieliczne wyjątki od tej zasady określone były ściśle i dotyczyły 
m.in. wykonywania zawodu nauczyciela (nie tylko akademickiego) oraz pełnienia 
bezpłatnych funkcji z wyboru w organach samorządowych. W.L. Jaworski argumen
tował, że nie ma powodu, by notariuszowi odmówić prawa do pełnienia funkcji mini
stra bądź burmistrza95. Także ustawodawstwo pruskie dopuszczało działalność samo
rządową bez ryzyka utraty urzędu. W skali całego kraju nie zabraniano także zasiada
nia w radach nadzorczych towarzystw ubezpieczeniowych, spółdzielni, spółek. W razie 
uzyskania mandatu parlamentarnego Ministerstwo Sprawiedliwości nakazywało 
udzielenie urlopu i ustanowienie zastępstwa96.

Możliwość łączenia na terenach województw zachodnich funkcji adwokata i nota
riusza była krytykowana przez prawników97. Zwolennicy rozdziału obu profesji wska
zywali, że trzy podstawowe cele prawodawstwa (utrwalanie prawa, obrona prawa na
ruszonego i przywrócenie stanu zgodnego z przepisami) skutkują koniecznym roz
działem funkcji między instytucje notariatu, adwokatury i sądownictwa98 99. W.L. Ja
worski podkreślał, że dynamiczne nastawienie, charakterystyczne dla działalności ad
wokata, skutkowało identyfikowaniem się z celem klienta bez względu na interesy 
przeciwnika procesowego, rolą notariusza zaś było wykonywanie jurysdykcji prewen
cyjnej i rozważanie interesów obu stron w celu stworzenia aktu, będącego ich synte
zą9. Na konieczność separacji od adwokatury zwracali uwagę także sami notariusze, 
m.in. podczas kolejnych ogólnopolskich zjazdów w Krakowie (1922) i Warszawie 
(1923), w odpowiedziach na pytania kwestionariusza Komisji Kodyfikacyjnej oraz 
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przygotowanych przez środowisko projektach ustawy notarialnej100. Stanowisko to 
odpowiadało ogólnym tendencjom występującym w Europie101. W roku 1927, jak już 
wspomniano, przygotowany został projekt rozporządzenia prezydenta RP, w którym 
zakładano rozdział od adwokatury. Środowisko notariuszy z terenów dawnego zaboru 
pruskiego generalnie akceptowało jego idee przewodnie, jednak osoby wykonujące 
zawód w małych miejscowościach obawiały się pogorszenia i tak nie najlepszej sytu
acji materialnej102. Nieco bardziej podzieleni byli przedstawiciele palestry: podczas 
prac Komisji Kodyfikacyjnej, w 1927 r., przedstawiciel poznańskiej Izby Adwokatów 
opowiedział się za dopuszczalnością kumulacji zawodów, podobne postulaty, wraz 
z propozycją dopuszczenia adwokatów do legalizacji podpisów, przedstawiła adwoka
tura małopolska. Zdecydowanie przeciwni byli Naczelna Rada Adwokacka oraz refe
rent projektu ustawy notarialnej w Komisji Kodyfikacyjnej J. Glass103 *.

100 D. Malec, op.cit., s. 109-110.
101 S. Plaża, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3, Okres międzywojenny, Kraków 

2001, s. 735-736.
102 Bliżej D. Malec, op.cit., s. 111-113.
103 K. K.. Z prac nad jednolitą organizacją adwokatury w Państwie, „Palestra”, 1927, nr 2, s. 130-132; 

por. także D. Malec, op.cit., s. 112-113.
IM D. Malec, Z dziejów notariatu w Drugiej Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, 

„Rejent”, 2000, nr 9, s. 187 i n.; eadem, Adwokatura i notariat w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane za
gadnienia z dziejów obu instytucji. Część II, „Palestra”, 2003, nr 9-10, s. 144.

105 Władze sądowe żądały niekiedy od ubiegających się o zastępstwo nie tylko dowodu złożenia kaucji, 
ale także egzaminu notarialnego, co krytykowano jako sprzeczne z dotychczasową praktyką, Komentarz 

Prowadzona wówczas dyskusja wskazywała, jak dużą rolę w relacjach między ad
wokatami a notariuszami, zwłaszcza w Małopolsce, odgrywały czynniki materialne. 
Gdy podczas prac nad projektem ustawy stemplowej w latach dwudziestych zgłoszono 
propozycję, by wprowadzić do niego zasadę przymusowej formy aktu notarialnego 
w czynnościach dotyczących nieruchomości, doszło wręcz do walki na argumenty 
merytoryczne (i pozamerytoryczne), która zaogniła stosunki między obu grupami za
wodowymi na następne lata10,1. Ostatecznie, wobec gwałtownego sprzeciwu adwokatu
ry, propozycja została odrzucona i powrócono do niej - tym razem z pozytywnym 
skutkiem - dopiero w przepisach jednolitego prawa o notariacie z 1933 r. (art. 82).

Zróżnicowanie odziedziczonych po okresie zaborów przepisów widoczne było tak
że w zakresie reguł określających zastępstwo notariusza, skoro od zastępców wymaga
no kwalifikacji takich, jak od samych notariuszy. Oprócz formalnego zastępstwa, usta
nawianego przez powołane do tego organy, w praktyce ziem centralnych i wschodnich 
pojawił się także problem pracowników kancelarii notarialnych, wykonujących często 
za swych pracodawców rzeczywiste czynności notarialne i zatrudnianych na stanowi
skach zastępców notariusza, niejednokrotnie z naruszeniem ustawowego określenia 
zastępstwa. Ustawa rosyjska obowiązująca na tych terenach przewidywała możliwość 
ustanowienia na wniosek zainteresowanego przez prezesa sądu okręgowego zastępstwa 
sensu stricto tylko w razie urlopu lub ciężkiej bądź długotrwałej choroby notariusza, 
natomiast instytucja zastępstwa stałego nie była w ogóle znana. Od zastępców wyma
gano kwalifikacji analogicznych jak od notariuszy, jednak wobec bardzo niskiego 
określenia ich w ustawie rosyjskiej w praktyce upoważniano pracowników kancelarii. 
Wprawdzie posiadali oni szeroki zasób wiedzy praktycznej, jednak rzadko legitymo
wali się dyplomem ukończenia studiów prawniczych, a często także szkoły średniej105. 



144

W codziennej praktyce zastępcy oraz nazywani nimi nieściśle także wyżsi stanowi
skiem pracownicy kancelarii (często bez formalnego ustanowienia zastępcami) odgry
wali dużą rolę, niekiedy posiadali nawet własną klientelę, przechodzącą za nimi do 
nowego miejsca pracy1 6. W ostatnim okresie prac nad prawem o notariacie liczna 
grupa pracowników kancelarii z okręgów apelacji warszawskiej, lubelskiej i wileńskiej 
skonsolidowała się w obronie swych praw, zagrożonych wobec znacznie surowszych 
barier w zakresie kwalifikacji zawodowych w notariacie106 107. Dołączyli do nich pracow
nicy kancelarii na terenie dawnego zaboru pruskiego, którzy także uważali się za wy
odrębnioną grupę zawodową, w pełni przygotowaną do zastępowania notariuszy108.

redakcyjny do okólnika Prezesa Sądu Apelacyjnego, Not-Hip, 1931, nr 4, s. 8; Zastępstwo notariusza, 
ibidem, nr 7, s. 6-7.

106 S. Breyer, Z dziejów notariatu w okresie międzywojennym, Zeszyty Problcmowo-Anal ¡tyczne, nr 23, 
1972, s. 68.

107 D. Malec, Notariat Drugiej..., s. 120 i n.
IOH Warto zaznaczyć, że byli oni z reguły jednocześnie pracownikami kancelarii adwokackich, niekiedy 

aplikantami adwokackimi, którym surowe przepisy pruskie nie zezwalały na zastępowanie notariusza. 
D. Malec, op.cit., s. 123.

Najbardziej szczegółowo kwestie zastępstwa i jego rodzaje regulowało prawo au
striackie, obowiązujące w Małopolsce. Przepisy ustawy z 1871 r. dopuszczały także 
ustanowienie tzw. stałego zastępstwa (np. na wypadek przewlekłej choroby), z czego 
w praktyce stosunkowo często korzystano, m.in. w kancelariach podeszłych wiekiem 
notariuszy. Zastępcy rekrutowali się z grona kandydatów notarialnych z odbytą prakty
ką i zdanym egzaminem notarialnym, wpisanych do prowadzonych przez izby w Kra
kowie, Lwowie i Przemyślu ksiąg notariuszy i samoistnych zastępców notarialnych.

5. ZAKRES CZYNNOŚCI

Przepisy regulujące zasady działania notariatu w poszczególnych częściach kraju 
z reguły dość podobnie określały zakres ogólnych kompetencji do sporządzania aktów 
notarialnych, wydawania odpisów, wypisów, dokonywania poświadczeń i legalizacji. 
Mimo to zakres rzeczywistych czynności notarialnych pozostawał bardzo zróżnicowa
ny wobec utrzymania w mocy także ustawodawstwa prawa cywilnego z okresu zabo
rów. Mimo starań Komisji Kodyfikacyjnej prawo prywatne udało się ujednolicić tylko 
w pewnym zakresie i nadal obowiązywały kodeksy: austriacki Allgemeines Bürgerli
ches Gesetzbuch (ABGB) z 1811 r., niemiecki Bürgerliches Gestzbuch (BGB) z 1896 
r. (wszedł w życie w 1900 r.), rosyjski Swod Zakonow z 1832 r„ a na ziemiach cen
tralnych Kodeks Napoleona z 1804 r. (obowiązujący na tych ziemiach od 1808 r.) oraz 
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 i ustawy hipoteczne z lat 1818 i 1825 
(rozciągnięte następnie przez władze polskie od 1919 r. na tereny województw 
wschodnich).

Podział kompetencji między sądy, adwokaturę i notariat uważano w okresie mię
dzywojennym - mimo krytyki samej ustawy notarialnej rosyjskiej - za najlepiej prze
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prowadzony109. Na mocy art. 241 rosyjskiego prawa o notariacie wprowadzony został 
pod rygorem nieważności wymóg sporządzania w formie aktu notarialnego wszystkich 
czynności obejmujących przejście lub ograniczenie prawa własności do nieruchomości. 
Większość szczegółowych uprawnień do dokonywania czynności wynikała z przepi
sów ustawodawstwa prawa prywatnego (m.in. Kodeks Napoleona, kodeks postępowa
nia cywilnego) i nie zmieniła się od czasów sprzed odzyskania niepodległości. W za
kresie nowych przepisów doszły uprawnienia określone m.in. w ustawie z 1922 r. 
o Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, prawie wekslowym i czekowym z 1924 r., 
przepisach prawa o spółkach akcyjnych z 1928 r., znowelizowanych w 1930 r.110 Tra
dycyjnie ważną grupę czynności stanowiły te, wynikające z polskiego prawa hipotecz
nego z 1818 i 1825 r. Uchylono w tym zakresie zmiany wprowadzone podczas okupa
cji w czasie I wojny światowej i powrócono do dawnych zasad. Do obowiązków tutej
szych notariuszy należało także pobieranie od stron opłat stemplowych, zasadę tę 
rozciągnięto w 1926 r. także na pozostałe tereny111.

109 S. Góra, Zasady przewodnie i postulaty reformy notariatu w Polsce [w:] Sprawozdanie z pierwszego 
Zjazdu Polskich Notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4, s. 16-17.

110 D. Malec, op.cit., s. 127-129.
111 W loku wspomnianych wyżej starań o wprowadzenie w ustawie stemplowej przymusu notarialnego 

notariusze sami zaproponowali - w zamian za projektowane rozwiązanie - przejęcie tych obowiązków, 
odciążających znacznie urzędników skarbowych, D. Malec, op.cit., s. 130.

112 Szerzej D. Malec, op.cit., s. 131 i n.

Ustawodawstwo austriackie, zwłaszcza kodeks ABGB, nie wprowadzało wielu 
ograniczeń co do formy aktu notarialnego. Tę zasadę wolności ograniczyła nieco usta
wa z 1871 r. o konieczności spisywania aktów notarialnych w niektórych czynnościach 
prawnych, poprzez wprowadzenie wymogu formy aktu notarialnego dla niektórych 
czynności i umów z zakresu prawa rodzinnego, umów darowizny bez rzeczywistego 
oddania oraz umów zawieranych osobiście przez osoby niewidome, głuche lub niepiś
mienne. Jednocześnie niektóre czynności przekazano do wyłącznej kompetencji nota
riuszy (legalizacja dokumentów prywatnych, przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli 
i ich odwoływanie, niektóre poświadczenia)112. Co do niektórych czynności, m.in. 
przyjmowania oświadczeń ostatniej woli od osób niepełnoletnich, poświadczania pod
pisów stron oraz zgodności odpisów, notariusze konkurowali z sądami. Na terenie 
Małopolski nie był znany wymóg formy aktu notarialnego dla czynności dotyczących 
nieruchomości, a przepisy kodeksu ABGB i ustawy o księgach gruntowych z 1871 r. 
umożliwiały intabulację nie tylko na podstawie dokumentów publicznych, lecz także 
prywatnych, na których podpisy stron zostały uwierzytelnione sądownie lub notarial
nie. W praktyce spisywaniem takich umów, kontrolowanych następnie tylko co do 
autentyczności podpisów, zajmowali się adwokaci i liczni nieformalni pisarze umów, 
bez skutku usuwani sprzed kancelarii notarialnych i adwokackich, gdzie kusili poten
cjalnych klientów, oferując znacznie niższe usługi rozmaitych biur pisania podań.

Do zakresu czynności małopolskich notariuszy należały także obowiązki w ramach 
komisariatu sądowego w zakresie postępowania spadkowego, konkursowego, licytacji, 
oszacowania. W wąskim zakresie mogli także występować w charakterze pełnomocni
ków lub obrońców stron w postępowaniu sądowym, o czym wyżej wspomniano. Tutej
si notariusze krytykowali zasady podporządkowania ich sądom w razie pełnienia funk
cji komisarza sądowego, postulując jednocześnie przyznanie im w tym zakresie stałej 
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kompetencji, a nawet przekazania całego postępowania spadkowego"3. Jak obliczano, 
proponowane zmiany kompetencji, obejmujące także postępowanie hipoteczne, legali
zację podpisów, niektóre sprawy z kurateli i opieki, pozwoliłyby aż o '/i zmniejszyć 
obciążenia sądów113 114.

113 A. Rybiański, op.cit., s. 270 i n.; idem, Zasady projektu postępowania w sprawach spadkowych [w:] 
Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu..., s. 56.

114 S. Grzybowski, Notariat a zakres działania sądów, PN, 1927, nr 3, s. 281.
115 Tłum, polskie T. Zajączkowski, Ustawy w sprawach sądownictwa niespornego obowiązujące na 

Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1925; por. także obszerny komentarz E. Domer, 
Das Reichsgesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17 Mai 1898, Karlsruhe 
1899.

116 S. Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, wyd. II, Warszawa 1971, s. 15 i n.
117 Por. D. Malec, op.cit., s. 134-136.
118 R. Sztyk, Powstanie i likwidacja kancelarii notarialnych, „Rejent”, 1998, nr 5, s. 169.

Notariusze z terenów dawnego zaboru pruskiego nie posiadali do końca 1933 r. 
własnego zakresu działania, konkurując co do wykonywanych czynności z sądami. Ich 
czynności urzędowe zgodnie z art. 84 pruskiej ustawy z 1899 r. o sądownictwie nie
spornym podzielone zostały na polegające na dokumentowaniu czynności prawnych 
oraz inne. Z kolei przepisy o dokumentach sądowych i notarialnych mieściły się 
w niemieckiej ustawie o sądownictwie niespornym z 1989 r. (rozdział X)115. Dla szere
gu czynności kodeks BGB przewidywał formę dokumentu publicznego, nie uprzywi
lejowując jednak formy notarialnej, stawianej na równi z formą sądową. Obowiązek 
zachowania takiej formy dotyczył również umów zobowiązujących do przeniesienia 
własności nieruchomości, jednak brak takiej formy mógł być konwalidowany przez 
wpis do księgi gruntowej łącznie z umową rzeczową116. Także na tych terenach nota
riusze pełnili funkcje komisarzy sądowych; na zlecenie sądu lub zarządcy masy spad
kowej dokonywali opieczętowania i zdjęcia pieczęci; uprawnieni byli do przyjmowania 
depozytów i tak jak notariusze w pozostałych częściach kraju sporządzali protesty 
wekslowe117.

Przez pojęcie kancelarii notarialnych rozumiano pomieszczenia z odpowiednimi 
urządzeniami, w których notariusz mógł zatrudniać personel do wykonywania funkcji 
administracyjnych związanych z jego działalnością zawodową, co mimo różnic ówczes
nego dzielnicowego ustawodawstwa nie odbiegało także od współczesnych definicji118. 
Kancelarii w ścisłym tego słowa znaczeniu nie prowadzili notariusze w danym zaborze 
pruskim, wykonujący czynności w prowadzonych przez siebie jednocześnie kancela
riach adwokackich. Kancelarie prowadzone wyłącznie na potrzeby notariatu występo
wały na pozostałych terenach. Publicznoprawny charakter stanowiska notariusza 
w połączeniu z faktem zatrudniania przez niego pracowników na podstawie umów 
cywilnoprawnych rodził problemy z określeniem statusu prawnego kancelarii. Osta
tecznie, dzięki orzecznictwu sądowemu utrwaliło się rozumienie ich jako specyficz
nych urzędów publicznych, zwłaszcza na terenach dawnych zaborów rosyjskiego 
i pruskiego, gdzie notariusze mieli status urzędników państwowych.

Uruchomienie kancelarii wymagało spełnienia określonych ustawowo warunków, 
w tym m.in. uprzedniego wniesienia kaucji notarialnej, służącej do zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń, złożenia przysięgi. Nadzór nad kaucją w Małopolsce należał 
do izb notarialnych, tutejsi notariusze musieli ponadto uiścić tzw. taksę nominacyj
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ną119. Notariusz mógł prowadzić tylko jedną kancelarię w miejscowości wyznaczonej 
mu w akcie nominacji jako siedziba, jednak w praktyce zdarzały się wypadki narusza
nia tej zasady. Czynności notarialne mogły być dokonywane, poza wyjątkowymi usta
wowo określonymi wypadkami, tylko w kancelarii. Ustawa austriacka przewidywała 
jednak odbywanie tzw. roków notarialnych poza miejscowością wyznaczoną jako sie
dziba.

119 Obowiązek len wprowadzono jeszcze patentem cesarskim z 1840 r., a wysokość taksy wielokrotnie 
podnosiły izby notarialne, pobierające ją nawet po uchyleniu obowiązku jej uiszczania ustawą stemplową 
z 1926 r., D. Malec, op.cit., s. 139.

120 W tym duchu zgodnie wypowiadali się także notariusze, por. opinia Zjazdu Wszechpolskiego nota
riuszy i pisarzy hipotecznych w Warszawie w 1923 r., Uchwały Zjazdu w przedmiocie przyszłego ustroju 
notariatu, PN, 1923, nr 5-6, s. 71.

121 Zdaniem środowiska, trafniejsze było rozwiązanie prawa pruskiego i niemieckiego, a istniejące na 
pozostałych terenach zasady uważano za relikt dawnych czasów i próbę zapobieżenia konkurencji, 
W.L. Jaworski, op.cit., s. 82-83.

122 W. Teleśnicki, Reforma notariatu, Not-Hip, 1933, nr 17, s. 13.
123 Ibidem, s. 13.
12,1 Wyrok SN z dnia 29 października 1929 r., Zbiór Orzeczeń Izby II, 1929, nr 5.
I2S Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysło

wych, Dz. U. RP nr 35, poz. 325.

Względnie jednolicie określono (ale tylko dla terenów dawnych dzielnic austriac
kiej i pruskiej) minimalny czas urzędowania każdego notariusza. Żaden z obowiązują
cych w Polsce systemów prawnych nie dopuszczał odstępowania kancelarii i traktowa
nia jej jako przedmiotu obrotu handlowego bądź składnika masy spadkowej120. Ustawa 
austriacka zobowiązywała do uruchomienia kancelarii w ciągu 3 miesięcy od dnia 
doręczenia nominacji (lub przeniesienia), termin mógł być przedłużony przez sąd ape
lacyjny, jego niedotrzymanie zaś traktowane było z mocy prawa jako zrzeczenie się 
notariatu.

Notariusze z terenów Małopolski oraz ziem centralnych i wschodnich upoważnieni 
byli do dokonywania czynności na obszarze jurysdykcyjnym właściwego sądu okrę
gowego, natomiast notariusze z dawnego zaboru pruskiego na terenie całego sądu 
apelacyjnego121.

W odróżnieniu od ustawodawstwa na pozostałych terenach prawo pruskie nakazy
wało notariuszowi (adwokatowi) zamieszkiwanie w miejscowości wyznaczonej mu 
jako siedziba122. Uniemożliwiało to naganne praktyki, zdarzające się niekiedy w Mało- 
polsce, gdy jedną kancelarię prowadzono w miejscowości wyznaczonej jako siedziba, 
drugą zaś w miejscu zamieszkania, we własnym mieszkaniu123 *. Notariusze woje
wództw centralnych i wschodnich, urzędujący przy sądowych wydziałach hipotecz
nych, pozbawieni byli możliwości swobody w wyborze lokalizacji kancelarii i musieli 
uruchamiać je w gmachach hipotecznych. Orzecznictwo uważało to za obowiązek 
ściśle związany z ich stanowiskiem służbowym12,1.

W kancelariach małopolskich zatrudniano z reguły kandydatów notarialnych, 
w większych kancelariach Wielkopolski, Pomorza i Śląska pracowali sekretarze (pra
cownicy konceptowi), natomiast wyższy personel kancelarii na terenach dawnego za
boru rosyjskiego nazywano niekiedy niezbyt ściśle dependentami. Pracownicy zatrud
niani byli na podstawie cywilnoprawnych umów o pracę, których szczegóły od 1928 r. 
normowało rozporządzenie prezydenta RP125. Kryzys gospodarczy przyniósł spadek 
dochodów notariuszy, a tym samym zatrudnionych przez nich pracowników. Zwłasz
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cza na prowincji, gdzie zmalała znacznie liczba dochodowych czynności (przy wzro
ście liczby nieprzynoszących zysków protestów wekslowych), dochody pozwalały 
w wielu wypadkach zaledwie na pokrycie kosztów utrzymania biura notarialnego12 . 
Usiłowano ratować się przed redukcjami personelu poprzez obniżki pensji126 127. Warto 
jednak zaznaczyć, że alarmujące środowisko informacje nasiliły się w związku z pla
nowanym przez rząd nowym podatkiem specjalnym od niektórych dochodów, w tym 
dochodów notariuszy128. Mimo protestów podatek wprowadzono w 1931 r.129 Problem 
zarobków notariuszy budził duże emocje, tym bardziej że stawki opłat za czynności 
regulowały odmienne przepisy (choć wysokość nie różniła się zbytnio). Wynagrodze
nie notariusza, jako mające charakter publicznoprawny, wynikało z istniejących stawek 
i nie mogło być określone umownie z ich naruszeniem130 131. Ankieta przeprowadzona 
przez członków Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych przy współpracy nota
riuszy z pozostałych terenów wykazała duże zróżnicowanie rzeczywistych dochodów 
notariuszy. Większości czynności dokonywali notariusze w dużych miastach (np. 20% 
wszystkich czynności w okręgu Izby Notarialnej w Krakowie dokonali notariusze 
z Krakowa), oni też osiągali najwyższe dochody. Z danych za rok 1931 wynikało, że 
przeciętny miesięczny dochód notariusza na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego 
wynosił 1900 złotych, tj. o 700 złotych mniej niż w 1929 r.13rOkoło 5% notariuszy 
deklarowało, że w 1929 r. osiągało dochód poniżej 600 złotych miesięcznie, około 8% 
- od 600 do 1000 złotych, około 31% - od 1000 do 2000 złotych miesięcznie, 29% - 
od 2000 do 3000 złotych miesięcznie, w kolejnej grupie (do 4000 złotych) znalazło się 
około 13% notariuszy, do 5000 złotych około 7%, najwyższy zaś dochód miesięczny, 
powyżej 6000 złotych, tylko około 4% notariuszy132. Z danych tych wynika, że choć 
zaledwie niewielka część notariuszy uzyskiwała znaczne dochody, to narzekania na 
wyjątkowo ciężką materialną sytuację tej grupy zawodowej nie pokrywały się z praw
dą. Ponad połowa z nich uzyskiwała miesięczny czysty dochód powyżej 2000 złotych, 
co znacznie przewyższało stawki wynagrodzeń w administracji państwowej, szkol
nictwie, wymiarze sprawiedliwości. Na przykład w 1929 r. wynagrodzenie etatowych 
funkcjonariuszy państwowych wynosiło bez dodatków w 1 grupie (premier) około 
1800 złotych miesięcznie, w grupie II (ministrowie) około 1720 złotych, w grupie IV 
(dyrektor departamentu, wojewoda) około 1050 złotych133. W tym samym czasie pro
fesor zwyczajny uczelni akademickiej (IV grupa zaszeregowania w szkolnictwie) 
otrzymywał bez dodatków w pierwszych latach zatrudnienia na tym stanowisku około 
1115 złotych, profesor nadzwyczajny około 918 złotych, w najwyższej grupie zaszere
gowania w wymiarze sprawiedliwości (D - sędziowie Sądu Najwyższego) pensja wy
nosiła bez dodatków w pierwszych latach zajmowania stanowiska około 1245 złotych, 

126 Rozmowa z p. rej. Zygmuntem Hubnerem Prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszy i Pi
sarzy Hipotecznych, Not-Hip, 1931, nr 5, s. 3; Notariat na przełomie. Rozmowa z p. rej. Dr S. Steinem, 
ibidem, s. 3.

127 Uchwala Zarządu Głównego Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki z dnia 30 października 
1930 r., Not-Hip, 1931, nr 5, s. 5.

128 Bliżej D. Malec, op.cit., s. 147.
129 Ustawa z dnia 19 grudnia 1931 r., Dz. U. RP nr 112, poz. 882.
130 R. Giżowski, Prawny charakter wynagrodzenia notariusza za jego czynności zawodowe, PN, 1931, 

nr 1, s. 14-16.
131 Legenda w świetle cyfr. Nieco ze statystyki dochodów notariatu, Not-Hip, 1931, nr 6, s. 4-5.
132 Ibidem.
133 Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, 1930, Warszawa 1931, s. 320.
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w kolejnej grupie (C - sędziowie sądów apelacyjnych) około 845 złotych, w następnej 
(B - sędziowie sądów okręgowych) około 788 złotych i w najniższej (A - sędziowie 
sądów grodzkich) około 566 złotych134.

13,1 W tym czasie dodatki do wynagrodzeń sędziowskich wynosiły od 50 do 2000 złotych, np. w wy
padku prezesa SN około 800 złotych; w następnych latach - mimo inflacji - wynagrodzenia w wymiarze 
sprawiedliwości obniżyły się do odpowiednio 1110, 800, 575 i 425 złotych miesięcznie, ibidem; Mały 
Rocznik Statystyki 1934, s. 139; 1935, s. 168; 1936, s. 188.

135 Ś. P. Antoni Hanusz, PN, 1925, nr 3-4, s. 133; Ś. P. Marceli Gorączko, PN, 1925, nr 3-4, s. 133; 
Ś. P. Stefan Góra, PN, 1928, nr 3, s. 1-111; Ś. P. Ignacy Dębicki, PN, 1931, nr 2, s. 135-136.

136 Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Majchrowski przy współpracy G. Mazura, K. Stepa- 
na, Warszawa 1994, s. 60-61,413; P. Prezes K. Sokol, Not-Hip, 1932, nr 28, s. 7.

137 Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 174, 495, 510-511,553.

Notariusze, należący z reguły w swoich miejscowościach do elity finansowej i in
telektualnej, często zyskiwali sobie szersze zaufanie społeczne i pełnili funkcje burmi
strzów, zasiadali w radach miejskich oraz licznych instytucjach, jak m.in. T. Starzew
ski, prezes krakowskiej Izby Notarialnej, A. Hanusz (jeszcze w czasach zaborczych 
burmistrz Łańcuta, a następnie marszałek powiatu), M. Gorączko (wiceburmistrz Kro
ścienka, po przeniesieniu do Oświęcimia członek wielu tutejszych towarzystw), 
S. Góra (żołnierz Legionów i Komisarz Rządu w Zakopanem), I. Dębicki (liczne funk
cje w Żmigrodzie)13 . Do grona parlamentarzystów weszli m.in. notariusze-poslowie 
S. Piechocki (adwokat i notariusz w Poznaniu, w latach 1925-1926, także minister 
sprawiedliwości w rządzie A. Skrzyńskiego), K. Rokossowski (notariusz w Zduńskiej 
Woli), K. Sokol (prezes Izby Notarialnej we Lwowie)136 oraz notariusze-senatorowie: 
W. Roman (notariusz w Warszawie od 1925 r., wiceprzewodniczący klubu parlamen
tarnego BBWR oraz przewodniczący senackiej Komisji Administracyjnej i Samorzą
dowej), A. Banaszak (adwokat i notariusz w Ostrowie Wielkopolskim), J. Szychowski 
(adwokat i notariusz w Grudziądzu, działacz samorządowy w województwie pomor
skim), M. Glogier (notariusz w Radomiu)137.

6. SAMORZĄD NOTARIALNY.
ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Do czasu unifikacji prawa o notariacie w 1933 r. samorząd notarialny istniał tylko 
na ziemiach dawnego zaboru austriackiego. Na pozostałych terenach, gdzie odziedzi
czone ustawodawstwo zaborcze określało status notariuszy jako urzędników państwo
wych, istnienie tego rodzaju organów nie było możliwe.

Działalność samorządu notarialnego na terenach dawnego zaboru austriackiego 
miała duże znaczenie dla aktywizacji środowiska notariuszy w latach 1918-1933 
w skali całego kraju. Dzięki inicjatywom działających tutaj kolegiów notarialnych 
i będących ich organami wykonawczymi izb notarialnych w Krakowie, Lwowie 
i Przemyślu rozpoczęły się prace nad pierwszymi projektami przyszłego prawa o nota
riacie, nawiązano bardzo ścisłą i trwałą współpracę z notariuszami z dawnego zaboru 
rosyjskiego i działającym w ich imieniu Zrzeszeniem Notariuszy i Pisarzy Hipotecz
nych b. Królestwa Polskiego. Pozwoliło to zorganizować już w 1922 r. w Krakowie 
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pierwszy ogólnopolski zjazd notariuszy, zaś idea zjazdów, na których dyskutowano 
najważniejsze bieżące sprawy i planowano przyszłe działania, kontynuowana była już 
w następnym roku w Warszawie.

Z inicjatywy krakowskich notariuszy, zainspirowanych przez wybitnego profesora 
UJ Władysława Leopolda Jaworskiego, od 1922 r., przy współpracy pozostałych mało
polskich izb notarialnych, zaczął ukazywać się jako dwumiesięcznik „Przegląd Nota
rialny”, który szybko zyskał renomę opiniotwórczego czasopisma naukowego138. 
Przewodniczącym komitetu redakcyjnego został prezes izby krakowskiej T. Starzew
ski, pełniący tę funkcję do śmierci w 1931 r., sekretarzem redakcji A. Rybiański, 
w komitecie zaś znaleźli się przedstawiciele wszystkich małopolskich izb. W roku 
1931 kierownictwo czasopismem powierzono S. Breyerowi, a do składu komitetu we
szli także działacze Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych b. Królestwa Pol
skiego oraz członek Komisji Kodyfikacyjnej, autor projektu prawa o notariacie 
J. Glass139. W roku 1922 po zjeździe notariuszy w Krakowie pismo nabrało charakteru 
ogólnopolskiego jako organ Delegacji Porozumiewawczej Notariatu i Hipoteki, a od 
1923 r. stało się także urzędowym organem Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecz
nych140. W roku 1925 Zrzeszenie zaproponowało zmianę charakteru czasopisma i re
zygnację z szerokiej problematyki prawnej na rzecz spraw ściśle zawodowych141. Pro
pozycji nie przyjęto, a pismo zmieniło oblicze i zrezygnowało z akcentowania nauko
wego charakteru dopiero w 1933 r., gdy redakcja przeniesiona została do Warszawy, 
a sam „Przegląd Notarialny” zaczął ukazywać się w większym formacie jako dwuty
godnik142. Kolejna faza rozwoju pisma zaczęła się od 1934 r., gdy stało się organem 
centralnym polskiego notariatu143.

138 W.L. Jaworski, O potrzebie notariatu, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, 1921, to samo PN, 
1922, nr 1, s. 2-6; Uchwala krakowskiego kolegium notarialnego z dnia 30 października 1921 r. podjęta za 
zgodą delegatów Izb Notarialnych we Lwowie i Przemyślu, Wstęp, PN, 1922, nr I, s. 1; na potrzeby pisma 
każdy z notariuszy zobowiązany został do uiszczenia opłaty w wysokości 2500 marek polskich, ibidem.

139 D. Malec, op.cit., s. 172.
Ibidem, s. 181.

141 Uchwala Walnego Zgromadzenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych w dniu 29 marca 1925 r., Ze
branie krakowskiego kollegium notarialnego, PN, 1925, nr 1, s. 184.

142 D. Malec, op.cit.,s. 172-173.
143 Uchwała I Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, protokół nr 1 z dnia 24 lutego 

1934 r„ AP II, R. Not 704.
144 Istniejąca w poprzednim okresie izba w Tarnowie została połączona z izbą krakowską jeszcze przed 

odzyskaniem niepodległości. Pismo Prezydium c.k. Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie z dnia 11 
marca 1918 r„ Praes. 4884/23N/18, AP II, R. Not. 51.

145 Obejmowało notariuszy działających na obszarze Sądów Okręgowych w Krakowie, Jaśle, Nowym 
Sączu, Rzeszowie, Tarnowie i Wadowicach, Izba Notarialna w Krakowie, PN, 1922, nr 1, s. 69.

146 Obejmowało notariuszy działających na obszarze Sądów Okręgowych w Brzeżanach, Czortkowie, 
Kołomyi, Lwowie, Stanisławowie, Tarnopolu i Złoczowie, Izba Notarialna we Lwowie, PN, 1922, nr 1, 
s. 76.

147 Obejmowało notariuszy działających na obszarze sądów okręgowych w Przemyślu, Samborze, Sa
noku oraz Stryju, Izba Notarialna w Przemyślu, PN, 1922, nr 1; w 1924 r. pojawiła się propozycja przyłą-

W roku 1918 na terenie województw południowych istniały kolegia (oraz izby) no
tarialne w Krakowie, Lwowie i Przemyślu144. Działały one w okręgach jurysdykcyj
nych Sądów Apelacyjnych w Krakowie (kolegium w Krakowie)145 oraz Lwowie (kole
gium lwowskie146 i najmniejsze kolegium przemyskie147). Pewną odrębność zachowało 
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kolegium notarialne w Cieszynie, którego nie udało się podporządkować krakowskiej 
izbie notarialnej148.

czenia kolegium przemyskiego do lwowskiego, jednak nie została ona zrealizowana, D. Malec, op.cit., 
s. 160.

141 D. Malec, op.cit., s. 159.
149 Ibidem, s. 161.
150 Przerwa od maja 1936 r. do maja 1937 r. spowodowana była złym stanem zdrowia K. Sokola, funk

cję prezesa powierzono wówczas W. Typrowiczowi, Izba Notarialna Lwów, PN, 1936, nr 3, s. 398.
151 Eses, Wspomnienie o ś. p. Stanisławie Wilczku, PN, 1932, nr 4, s. 435-436.
152 Sprawozdanie z krakowskiego kolegium notarialnego w dniu 5 grudnia 1920 r., PN, 1923, nr 1-2, 

s. 69-70.
153 D. Malec, op.cit., s. 163.
154 Sprawozdanie z posiedzenia kolegium notarialnego krakowskiego w dniu 5 kwietnia 1925 r., AP II, 

R. Not. 618.

W działalności tutejszego samorządu ogromną rolę odegrały izby notarialne, któ
rych prezesi i członkowie potrafili, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i osobistemu 
autorytetowi, realizować wiele celów służących rozwojowi notariatu. Kadencja prezesa 
i członków każdej z izb, wybieranych przez kolegium notarialne w tajnym głosowaniu, 
wynosiła 3 lata (§ 128 ustawy z 1871 r.). Kilkakrotne kadencje tych samych osób były 
regułą. W izbie krakowskiej od odzyskania niepodległości do śmierci w 1931 r. funk
cję prezesa izby pełnił nieprzerwanie Tadeusz Starzewski, jeden z najwybitniejszych 
polskich notariuszy, zarazem najbardziej zasłużonych dla idei unifikacji prawa o nota
riacie, zaś po jego śmierci do 1937 r., a następnie od maja 1939 r. Stanisław Stein149. 
W izbie lwowskiej po kilku kadencjach Franciszka Szelewskiego prezesem został wy
brany w 1932 r. Kazimierz Sokol, piastujący tę funkcję z roczną przerwą do wybuchu 
II wojny światowej150. Podobnie w Przemyślu, po kadencji J.K. Krupińskiego, od 
1923 r. do śmierci w 1932 funkcję prezesa powierzono zasłużonemu dla unifikacji 
notariatu S. Wilczkowi151. Skrupulatnie przestrzegano zasady, by prezes i co najmniej 
połowa członków izby posiadali siedzibę urzędową (kancelarię) w miejscowości będą
cej siedzibą izby bądź w jej najbliższej okolicy, co pozwalało na stałą pracę organu 
i niezakłócony dostęp zainteresowanych do izby notarialnej. Regulaminy wewnętrzne
go urzędowania izb i kolegiów określały możliwość powoływania komisji, m.in. 
w Krakowie ds. ustawodawczych, taryfowych, dla opracowania statutów towarzystw 
notarialnych152. Wypadki rezygnacji z pełnienia funkcji członka izby notarialnej zda
rzały się bardzo rzadko, do ustąpienia zaś całej izby doszło tylko raz, we Lwowie 
w 1932 r., w dramatycznych okolicznościach i atmosferze skandalu wywołanego 
ogromnymi nadużyciami finansowymi w 2 kancelariach153. Prezes Sądu Apelacyjnego 
we Lwowie zarządził wówczas rewizję wszystkich kancelarii notarialnych oraz przy
musowe badania lekarskie notariuszy powyżej 70. roku życia, o czym już wyżej 
wspomniano.

Kolegia notarialne, poza wyborem prezesa i członków izb, mogły opracowywać spra
wozdania, wnioski służące usunięciu nieprawidłowości w działaniu notariatu, projekty 
aktów prawnych z zakresu jego działania (§ 134 ustawy z 1871 r.). Mogły także propono
wać połączenie kolegiów notarialnych, zgłaszać propozycje dotyczące reorganizacji nota
riatu, ustanawiać budżet izb i zatwierdzać ich roczne rachunki. Kolegia kontrolowały 
także budżet prowadzonych przez izby funduszy, w izbie krakowskiej od 1925 r. admini
stracyjnego, zapomogowego, naukowego oraz „Przeglądu Notarialnego”154.
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Izby notarialne sprawowały w zakresie określonym przez ustawę nadzór nad urzę
dowaniem i postępowaniem notariuszy oraz kandydatów notarialnych, wykonywały 
sądownictwo dyscyplinarne, pośredniczyły w sporach między notariuszami (§ 135 
ustawy z 1871 r.), mogły także składać wnioski i opinie w sprawach ustawodawczych. 
W ograniczonym zakresie uczestniczyły w obsadzaniu stanowisk notarialnych 
w swych okręgach działania, zawiadywały sprawami związanymi z kaucją notarialną, 
kontrolowały przebieg praktyki kandydatów notarialnych i prowadziły listy notariuszy 
i kandydatów, udzielały im także urlopów (§ 136-137). Prowadzona była także staty
styka czynności notarialnych i sądowych dokonywanych przez notariuszy danego 
okręgu, z rozbiciem na osoby oraz rodzaje czynności155.

155 Uchwala Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 5 czerwca 1921 r., okólnik z dnia 5 czerwca 1921 r., 
AP II, R. Not. 618.

156 Uzasadniano to konieczną wobec inflacji korektą preliminarzy budżetowych, uchwala kolegium 
z dnia 30 października 1921 r., okólnik z dnia 3 listopada 1921 r., 1. 946/21, AP 11, R. Not. 618.

157 Archiwalia krakowskiego samorządu notarialnego obejmują kilka tomów okólników z lat 1818-1933,
m.in. obszerne tomy protokołów.

159 M.in. Wiadomości izbowe Izby Notarialnej we Lwowie, luty-marzec 1933 (ogólnego zbioru 10).
159 Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu Polskich Notariuszy w Krakowie, PN. 1922, nr 3-4, s. 3, 63.
160 Por. m.in. projekt memoriału S. Góry z dnia 16 czerwca 1921 r., 1. 466, Opinia w sprawie projektu 

stałych substytucji, unormowania spraw nominacji oraz zmiany taryjy, maszynopis AP II, R. Not 28.
161 D. Malec, op.cit., s. 170.

Zwyczajne posiedzenia kolegiów notarialnych odbywały się z reguły co roku, choć 
izba krakowska wprowadziła od 1920 r. posiedzenia półroczne156. Izby zbierały się co 
najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach zwyczajnych, zaś na wezwanie prezesa tak
że na posiedzeniach nadzwyczajnych (§ 138 ust. 1 ustawy z 1871 r.). Posiedzenia ko
legiów oraz izby były protokołowane, wydawane zaś przez izby uchwały i zarządzenia 
przybierały następnie formę okólników, ogłaszanych notariuszom157. Izba lwowska 
wydawała w tym celu „Wiadomości izbowe”, obejmujące uchwały kolegium, izby, 
zmiany kadrowe, treść ważniejszych aktów adresowanych do notariatu przez władze 
sądowe i ministerialne158.

Małopolski samorząd notarialny wykazywał dużą aktywność przy opiniowaniu 
i opracowywaniu projektów aktów prawnych. Największą wagę przykładano do prawa 
o notariacie, a prace nad jego projektem zainicjował już w 1918 r. prezes izby krakow
skiej T. Starzewski. S. Góra przygotował wówczas projekt ustawy, który stał się 
przedmiotem obrad i uchwał Pierwszego Zjazdu Polskich Notariuszy w Krakowie 
w dniach 3-5 czerwca 1922 r.159 Także w dalszym toku prac małopolskie kolegia oraz 
izby wykazywały dużą aktywność. Zaangażowanie się w nadrzędny cel unifikacji pra
wa o notariacie powodowało dużą ostrożność w proponowaniu nowelizacji obowiązu
jącej wciąż ustawy z 1871 r.160 Notariusze małopolscy w ścisłej współpracy ze Zrze
szeniem Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie uczestniczyli w pracach nad 
projektem ustawy stemplowej z 1926 r., zachowane zaś archiwalia wskazują na ich 
zaangażowanie nie tylko we wprowadzenie jej przepisami tzw. przymusu notarialnego, 
lecz także na dbałość o należyty kształt ustawowy innych rozwiązań161. Po utworzeniu 
Komisji Kodyfikacyjnej, której ustawa z 1919 r. powierzyła dzieło kodyfikacji prawa 
cywilnego i karnego, małopolski samorząd notarialny opracowywał na jej potrzeby 
projekty poszczególnych ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa prywatnego, opinio
wano rzetelnie także projekty ministerialne, m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Mini
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sterstwa Skarbu i Ministerstwa Reform Rolnych, sporządzano również opinie na proś
bę organów sądowych162.

162 Ibidem, s. 170-171.
163 Wpłaty wynosić miały 2000 koron, okólnik z dnia 3 stycznia 1919 r., 1. 1221/18, AP II, R. Not. 618.
169 Okólnik (bez daty) 1. 600/20, AP II, R. Not. 618.
165 A.K. Limanowski, Stan notarialny Wschodniej Małopolski w chwilach przełomowych r. 1919-1920, 

Lwów 1920, s. 8-20.
166 D. Malec, op.cit.,s. 173.
167 Uchwala krakowskiego kolegium notarialnego z dnia 24 kwietnia 1927 r., okólnik z dnia 25 kwiet

nia 1927 r„ 1. 437/27, AP II, R. Not. 618.
161 Ubezpieczenie notariuszy i kandydatów notarialnych, PN, 1928, nr 4, s. 413.
169 Z lwowskiego kolegium notarialnego, PN, 1922, nr 2, s. 56.
170 D. Malec, op.cit.,s. 175-176.
171 Por. m.in. okólniki Izby Notarialnej w Krakowie, R. Not. 618.

Małopolskie izby prowadziły rozległą działalność społeczną włączały się chętnie do 
akcji lub organizowały własne. Na przełomie 1918/1919 krakowskie kolegium podjęło 
uchwałę o subskrypcji pożyczki narodowej i wezwało do wpłaty na ten cel wszystkich 
notariuszy163. W czasie wojny 1920 r. zaapelowano do notariuszy, kandydatów notarial
nych i pracowników kancelarii o wstępowanie do armii, a tych, którzy tego nie mogli 
uczynić, do materialnej pomocy dla rodzin ochotników i do zaopatrzenia ich w ekwipu
nek wojskowy164. Podkreślano ofiarność lwowskich notariuszy i ich udział w walkach 
1919-1920 r., w tym zwłaszcza poległego pod Zadwórzem B. Prus-Zajączkowskiego, 
odznaczonego pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari165. W roku 1920 krakowska izba 
włączyła się w odbudowę Wawelu, wzywając do wsparcia inicjatywy także notariuszy 
lwowskich i przemyskich. Tutejszy notariat uczestniczył także w budowie Domu im. 
J. Piłsudskiego przy ul. Oleandry w Krakowie, zbiórce na rzecz funduszu bezrobotnych 
w 1932 r., subskrypcji pożyczki narodowej, ofiarnie wsparł także fundusz pomocy dla 
powodzian i wiele innych inicjatyw166. Akcje pomocy dotyczyły również notariuszy 
i kandydatów notarialnych oraz ich rodzin. Częściowym sukcesem było podjęcie przez 
krakowskie kolegium notarialne w 1927 r. uchwały o przystąpieniu do przymusowego 
ubezpieczenia na życie wszystkich notariuszy i kandydatów notarialnych powyżej 60. 
roku życia w Krakowskim Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych167. W następnym 
roku analogiczne uchwały podjęły wobec osób powyżej 65. roku życia kolegia lwowskie 
i przemyskie168. Wobec małego odzewu wśród zainteresowanych podstawową rolę przy 
udzielaniu pomocy materialnej spełniały nadal fundusze prowadzone przez izby. Między 
innymi lwowska izba, przejawiająca dużą aktywność w tworzeniu form samopomoco
wych, w 1922 r. podjęła uchwałę, by wdowa i małoletnie dzieci zmarłego notariusza 
mogły przez rok pobierać pewną część dochodów z kancelarii169. Fundusze zapomogo
we, oparte na dobrowolnych składkach, istniały we wszystkich izbach, m.in. we Lwowie 
w 1922 r. istniało 6 funduszów, w tym 5 ściśle zapomogowych, a odrębne fundacje two
rzyli także kandydaci notarialni170.

Ostatnie pod rządami austriackiej ustawy notarialnej posiedzenia małopolskich izb 
notarialnych odbyły się w grudniu 1933 r. Poza omawianiem najważniejszych proble
mów prawnych związanych z wprowadzaniem nowych zasad izby stanęły przed prak
tycznym problemem ustanowienia zastępstwa dla kilkudziesięciu notariatów, zwolnio
nych przez ministra sprawiedliwości w związku z tzw. reorganizacją171.

W całym okresie 1918-1933 na terenie Małopolski działały aktywnie: Stowarzy
szenie Kandydatów Notarialnych w Krakowie oraz Stowarzyszenie Kandydatów Nota
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rialnych Wschodniej Małopolski we Lwowie. Przedstawiały one liczne postulaty po
prawy sytuacji zawodowej i materialnej swych członków, prowadziły własne fundusze 
zapomogowe, pośrednictwo pracy. Po wejściu w życie nowego prawa o notariacie 
z 1933 r. ich działalność kontynuowały Stowarzyszenia Asesorów i Aplikantów Nota
rialnych w Krakowie i Lwowie.

Sukcesy małopolskich Izb Notarialnych nie byłyby możliwe bez zaangażowania 
wielu wybitnych notariuszy, często pełniących funkcje prezesów izb. Jedną z najwy
bitniejszych postaci w dotychczasowych dziejach polskiego notariatu i zarazem pionie
rem unifikacji notariatu polskiego był T. Starzewski, wieloletni prezes izby w Krako
wie172. Urodzony w 1860 r. w Baryczy, po ukończeniu studiów prawniczych w Kra
kowie od 1882 r. związał się zawodowo z notariatem, a od chwili uzyskania nominacji 
w 1893 r. prowadził kolejno kancelarie notarialne w Wadowicach, Podgórzu (dziś 
dzielnica Krakowa) oraz samym Krakowie. Należał do założycieli i najczynniejszych 
członków Klubu Konserwatywnego, w czasie 1 wojny światowej zaś, jako członek 
Naczelnego Komitetu Narodowego, kierował departamentem skarbowym, współtwo
rzył Legiony, organizował opiekę nad rodzinami legionistów, współdziałał przy two
rzeniu pierwszych polskich placówek dyplomatycznych173. Był członkiem rady miej
skiej w Krakowie i wielu tutejszych towarzystw, spółek, rad nadzorczych. Z inicjatywy 
T. Starzewskiego nawiązano współpracę z notariuszami pozostałych ziem, jego aktyw
ność doprowadziła do zorganizowania pierwszego ogólnopolskiego zjazdu notariuszy, 
powstania czasopisma „Kwartalnik. Organ Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych” 
oraz „Przeglądu Notarialnego”174, współpracował także z krakowskim „Czasem”, 
zwłaszcza gdy kierownictwo pismem objął jego przyrodni brat Rudolf175 176. Wspólne 
doświadczenia polityczne i podobne poglądy pozwoliły T. Starzewskiemu zachęcić do 
współpracy z notariatem wybitnych uczonych epoki, m.in. F. Zolla, goszczącego nie
kiedy na posiedzeniach krakowskiego kolegium notarialnego, sporządzającego opinie 
i publikującego obszerne rozprawy na łamach „Przeglądu Notarialnego,” oraz 
W.L. Jaworskiego, który stał się wkrótce poważnym orędownikiem zjednoczenia pol
skiego notariatu 7 . W.L. Jaworski, za namową m.in. T. Starzewskiego, opracował 
jedyną w okresie międzywojennym monografię naukową poświęconą problemom nota
riatu {Reforma notariatu, Kraków 1928), przez co udzielił swym autorytetem wsparcia 
środowisku notariuszy. T. Starzewski zmarł przed unifikacją notariatu, podobnie jak 
prezes izby przemyskiej T. Wilczek, aktywnie wspierający jego działania.

172 D. Malec, Z dziejów polskiego notariatu. Krakowski polityk i notariusz Tadeusz Starzewski 
(1860-1931), „Rejent”, 2002, nr 12, s. 192 i n.; por. także biogram M. Ryńcy [w:l Polski Słownik Biogra
ficzny 2004, z. 174 (t. 42/3).

173 S. Estreicher, Ś. p. Tadeusz Starzewski, PN, 1931, nr 1; F. Zoll, Ze wspomnień po ś. p. drze Tadeuszu 
Starzewskim, PN, 1931, nr 2, s. 133-134; por. także teksty K. Srokowskiego. Z. Nowakowskiego, S. Ro
stworowskiego w zbiorowym opracowaniu Pamięci Tadeusza Starzewskiego, Kraków 1931.

174 D. Malec, op.cit., s. 195 i n.
175 Uwieczniony przez S. Wyspiańskiego jako Dziennikarz w Weselw, T. Starzewski, znany także z pa

sji kolekcjonerskiej pamiątek napoleońskich, był teściem M. Samozwaniec z Kossaków, która z dozą złoś
liwości sportretowała go we wspomnieniach Maria i Magdalena', jego syn Jan byl dyplomatą, Maciej zaś 
zdobył uznanie jako profesor prawa konstytucyjnego UJ, D. Malec, op.cit., s. 201-202; por. także eadem, 
O dorobku polskiego notariatu i notariuszy okresu międzywojennego. Uwagi z okazji jubileuszu 70-lecia 
„Konstytucji notariatu polskiego" [w:] 70 lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie. Materiały 
z sesji naukowej, Warszawa 2003, s. 33 i n.

176 D. Malec, Notariat Drugiej..., s. 162.
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Brak form reprezentacji samorządowej dotkliwie odczuwała najliczniejsza w skali 
kraju grupa notariuszy z ziem dawnego zaboru rosyjskiego. Tutejsze środowisko nota
rialne miało jednak długie tradycje aktywnego działania, sięgające czasów I wojny 
światowej i kontynuowane po odzyskaniu niepodległości poprzez działalność Zrzesze
nia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych. Dzięki aktywnej działalności i nawiązywanym 
coraz częściej oficjalnym kontaktom z władzami Zrzeszenie uzyskało de facto pozycje 
reprezentanta środowiska, któremu przesyłano do zaopiniowania niemal wszystkie 
projekty aktów dotyczących notariatu i hipoteki177. Z jego inicjatywy pojawiła się też 
koncepcja stworzenia namiastki samorządu jeszcze przed unifikacją prawa o notariacie, 
a propozycję projektu przedstawiono w 1924 r. ministrowi sprawiedliwości W. Wyga- 
nowskiemu, który obiecał pomóc w nadaniu mu dalszego biegu178. Projekt zakładał 
nowelizację rosyjskiej ustawy notarialnej z 1866 r. poprzez utworzenie kolegiów oraz 
izb notarialnych w okręgach Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie, 
z wykorzystaniem wzorów małopolskich179. Starania Zrzeszenia poparła także utwo
rzona podczas ogólnopolskiego zjazdu w Warszawie w 1923 r. Stała Delegacja Nota
riatu i Hipoteki, pełniąca rolę namiastki organu reprezentacji ogólnokrajowej180. Na
dzieje na sukces wzrosły, gdy w 1924 r. wiceministrem sprawiedliwości został jeden 
z wiceprezesów Delegacji A. Żychliński, jednak ostatecznie nie doszło do realizacji 
projektu, a Ministerstwo, mimo deklaracji życzliwości, w tym samym czasie pisemnie 
informowało Komisję Kodyfikacyjną o braku możliwości wprowadzenia samorządu na 
ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego181.

177 Sprawozdanie Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych za czas od 25 kwiet
nia 1926 r. do dnia 18 marca 1928 r., PN, 1928, nr 1-2, s. 171 i n.

178 Komunikat nr 16 z dnia 4 kwietnia 1924 r. Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych, PN, 1924, 
nr 4, s. 20.

179 Projekt opublikowano w PN, W sprawie izb notarialnych, PN, 1924, nr 4, s. 78.
lrD. Malec, op.cit., s. 180.
181 15 lat: 1922-1937. Warunki - ludzie - tworzywo, PN, 1937, nr 3—4, s. 25; opinia Ministerstwa 

Sprawiedliwości, cyt. za W.L. Jaworski, Reforma..., s. 98-99.
182 Statut Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych, AP II, R. Not. 36; M. Kurman, Zrzeszenie 

Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w b. Królestwie Polskim. Z pierwszego dziesięciolecia istnienia, PN, 
1925, nr l,s. 109.

183 Wcześniej prowadzono rozmowy z redakcją GSW o utworzeniu stałej rubryki poświęconej notaria
towi i prawu hipotecznemu, M. Kurman, op.cit., s. 110.

18415 lat..., s. 25.

Zrzeszenie odegrało wielką rolę jako organ konsolidujący notariuszy terenów Pol
ski centralnej i wschodniej, a dzięki współpracy z małopolskimi Izbami Notarialnymi 
środowisko notariuszy stało się grupą zawodową o wspólnych celach długo przed wej
ściem w życie jednolitego prawa o notariacie. Zrzeszenie było organizacją dobrowolną, 
której statutowym celem miało być tworzenie związków koleżeńskich i zawodowych 
między członkami, dbałość o podniesienie godności zawodu notariusza, wzajemna 
pomoc, uzgadnianie jednolitych zasad stosowania prawa i rozporządzeń rządowych, 
pomoc i współpraca naukowa, a nawet wydawanie własnego czasopisma182. Ten ostat
ni zamiar uległ modyfikacji, gdy po powstaniu „Przeglądu Notarialnego” Zrzeszenie 
włączyło się w 1923 r. do jego wydawania183.

Na czele Zrzeszenia stał zarząd główny składający się z prezesa, wiceprezesów, 
skarbnika i członków. Funkcję prezesa przez wiele lat, do 1925 r., pełnił Bronisław 
Okołowicz, następnie Wacław Dominik Paszkowski, a od 1928 r. Zygmunt Hubner184. 
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Dorobek Zrzeszenia, działającego w skromnych ramach prawnych stowarzyszenia, był 
znaczny, na co wpłynęło także zaangażowanie i talenty organizacyjne prezesów. 
Zwłaszcza w czasach prezesury B. Okołowicza współpraca ponaddzielnicowa przy
brała ścisłe formy, a zasługi Z. Hubnera dla notariatu były bardzo wysoko oceniane185. 
Z. Hübner trafił do notariatu jako doświadczony prawnik i wysoki urzędnik państwo
wy. Ukończył studia w Odessie, a w 1917 r. włączył się w proces organizacji sądow
nictwa polskiego, był prokuratorem Sądów Okręgowych w Radomiu i Warszawie, 
sekretarzem Zarządu Głównego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów i członkiem re
dakcji „Przeglądu Administracji i Policji Państwowej”186. W roku 1924 został mini
strem spraw wewnętrznych, doprowadził do utworzenia Korpusu Ochrony Pograni
cza187. Do notariatu przeszedł w 1927 r., szybko zyskując uznanie potwierdzone wybo
rem na prezesa Zrzeszenia, którym kierował do końca jego istnienia. W roku 1934 
wybrany został prezesem warszawskiej Rady Notarialnej, którą kierował także w na
stępnych latach, kładąc duże zasługi także w okresie II wojny światowej. Z. Hübner 
zmarł w Warszawie w 1966 r.188

"5D. Malec, op.cit., s. 181-182.
1,6 Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej..., s. 151.
IB7 Ibidem.

D. Malec, op.cit., s. 162.
'"’M Kurman - chluba i ozdoba zawodu notariusza, „Rejent”, 1996, nr 10, s. 210-213.
190 Maszynopisy, ukazujące zakres udziału M. Kurmana, AP II, R. Not. 29.
191 Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych, urzędujących na obsza

rze b. zaboru rosyjskiego za okres od 1 marca 1923 do 1 marca 1925, PN, 1925, nr 1, s. 122; to samo za 
okres od 1 marca 1925 do dnia 24 kwietnia 1926 r., PN, 1926, nr 7, s. 227.

192 D. Malec, op.cit., s. 183; komunikat nr 19 Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych w b. zabo
rze rosyjskim, PN, 1925, nr 1-2, s. 132.

193 Sprawozdanie... za okres od 1 marca 1925 do 24 kwietnia 1926 r., s. 122.

Do najaktywniejszych działaczy Zrzeszenia i twórców jego sukcesu należał Marian 
Kurman, wieloletni prezes warszawskiego oddziału, niekwestionowany autorytet 
i autor pierwszego kodeksu etycznego notariuszy, którego dorobek piśmienniczy miał 
znaczenie ogólnopolskie. M. Kurman (1861-1942) związany był przez cale życie 
z Warszawą, gdzie początkowo był adwokatem (od 1893 r.), a następnie notariuszem 
(od 1919 r.)1 9. Współuczestniczył w zakładaniu Zrzeszenia oraz aktywnie działał 
w jego komisji redakcyjnej i sekcji hipotecznej. Kierował pracami zespołu opiniujące
go projekt ustawy stemplowej i brał udział w pracach odpowiedniej podkomisji sej
mowej190. Był także członkiem Stałej Delegacji Porozumiewawczej Notariatu i Hipo
teki, od 1931 r. wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Przeglądu Notarialnego”, 
w którym od lat publikował swe teksty.

Poza Warszawą działały terenowe oddziały Zrzeszenia w Lublinie, Łodzi, Kielcach, 
Radomiu, Włocławku, Kaliszu, Sosnowcu, a od 1926 r. w Piotrkowie Trybunalskim191. 
W roku 1923 do Zrzeszenia należało 257 osób, w tym 210 notariuszy (68%), w 1925 r. 
liczba członków wzrosła do 312, w tym 250 notariuszy (77%), w 1926 r. na 328 człon
ków było 252 notariuszy (ok. 80,5%)192. W oddziale warszawskim, wykazującym naj
większą aktywność, zrzeszeni byli wszyscy działający tu notariusze, oddziały terenowe 
były mniejsze. Członkowie uiszczali składki, od 1925 r. w wysokości 25 złotych 
kwartalnie, jednak z ich ściąganiem były problemy193. Zrzeszenie miało własny sąd 
koleżeński, który w ramach wymierzonej kary mógł wykluczyć ze stowarzyszenia, co
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w latach 1923-1925 miało miejsce tylko raz154. Zrzeszenie działało poprzez stałe lub cza
sowe komisje. Do komisji stałych należały m.in. komisje rewizyjna, do spraw cywilno
prawnych i skarbowych, hipotecznych oraz redakcyjna. Na ich czele stali zasłużeni nota
riusze, m.in. Szymon Landau, nestor warszawskiego notariatu i autor pierwszego opraco
wanego na tych terenach jeszcze w 1917 r. projektu ustawy notarialnej . Warto 
zaakcentować udział Zrzeszenia w pierwszym zjeździe notariuszy w Krakowie oraz zor
ganizowanie kolejnego zjazdu w Warszawie w 1923 r. i aktywność w przedkładaniu Mi
nisterstwu Sprawiedliwości memoriałów i projektów (ponad 50 w ciągu pierwszych 10 lat 
istnienia)194 195 196. Równie liczne były projekty i memoriały dla Ministerstwa Skarbu. Zbierano 
też dane statystyczne o działalności tutejszych notariuszy i ich dochodach, udzielano za
siłków z prowadzonych funduszy zapomogowych197. Zrzeszenie, podobnie jak małopol
skie izby, uczestniczyło w wielu akcjach i przedsięwzięciach, m.in. członkowie dobro
wolnie opodatkowali się na rzecz skarbu narodowego, wzięli udział w subskrypcji po
życzki narodowej, w 1930 r. współinicjowało powstanie Centralnego Komitetu Budowy 
Okrętu „Temida”198. W roku 1931 podjęto uchwałę o dobrowolnym opodatkowaniu się na 
rzecz bezrobotnych, jednak w tym wypadku działanie nie było w pełni bezinteresowne 
i miało zapobiec wprowadzeniu nowego podatku dla notariuszy199.

194 Sprawozdanie... za okres od 1 marca 1923 do 1 marca 1925, s. 122.
195 M. Kurman, op.cit., s. 111; D. Malec, op.cit., s. 184.
196 Sprawozdanie... za czas od 25 kwietnia 1926 r. do dnia 18 marca 1928 r.,s. 171 i n.
197 D. Malec, op.cit., s. 185.

Ostatecznie zebrane fundusze przeznaczono na zakup żaglowca dla Państwowego Urzędu Wycho
wania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Temida, PN, 1932, nr 1, s. 98.

199 Nadzwyczajne walne zgromadzenie Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych, Not-Hip, 1931, s. 9.
200 Likwidacja Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych, PN, 1933, nr 13, s. 2.
201 Ostatnie walne zgromadzenie Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych, PN, 1933, nr 14, s. 22- 

-23.
202 T. W., T. Dorożała, Z. Woźniakowski, B. Kolaczyński i in., Historia Związku i życie organizacji, 

Not-Hip, 1938, nr 11-12, s. 159-171.
2W Zjazd Delegatów Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not-Hip, 1933, nr 10, s. 1-2; Nowy statut 

Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki uchwalony przez komisję statutową i przyjęty przez Zjazd 
Delegatów, Not-Hip, 1933, nr 11, s. 4.

Po wydaniu w 1933 r. rozporządzenia zawierającego jednolite prawo o notariacie, 
władze Zrzeszenia uznały, że jego cele realizować będą organy samorządu notarialne
go, i podjęły decyzję o rozwiązaniu z dniem 1 stycznia 1934 r.200 Ostatnie walne zgro
madzenie, poprzedzone uroczystą mszą świętą w warszawskim kościele Bernardynów, 
odbyło się 3 grudnia 1933 r. 1 Majątek Zrzeszenia służyć miał m.in. pokryciu udziału 
w kosztach druku „Przeglądu Notarialnego” oraz wypłacie zapomóg i zasiłków dla 
notariuszy zwolnionych w związku z reorganizacją notariatu.

Na terenie dawnego zaboru rosyjskiego istniał także Związek Zawodowy Pracow
ników Notariatu i Hipoteki, utworzony jeszcze w 1915 r., a od 1931 r. wydający włas
ny organ prasowy „Notariat-Hipoteka”, redagowany początkowo przez W. Natansona, 
poświęcony szerszej, wykraczającej poza interesy członków Związku, problematyce 
prawnej i ustrojowej notariatu i hipoteki202. Związek rozwinął szczególnie aktywną 
działalność, broniąc interesów pracowników kancelarii notarialnych podczas ostatnie
go etapu prac nad prawem o notariacie i mobilizując do podobnego działania Związek 
Adwokatury i Notariatu w dawnym zaborze pruskim. W roku 1933 podczas zjazdu 
Związku podjęto uchwałę o przekształceniu go w organizację ogólnopolską203.
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Na terenach dawnej dzielnicy pruskiej działalność związków i stowarzyszeń gru
pujących notariuszy i pracowników ich kancelarii nie przybrała równie dużych rozmia
rów, co wynikało z łączenia notariatu z adwokaturą. Jedynie w Poznaniu od 1924 r. 
działało Stowarzyszenie (Związek) Notariuszy na Obwód Sądu Apelacyjnego, kiero
wane przez Ludwika Cichowicza, a następnie Jana Sławskiego20 . Jego członkowie 
reprezentowali tutejszych notariuszy w pracach Stałej Delegacji Notariatu i Hipoteki 
w 1933 r.204 205

204 15 lat..., s. 25.
205 Wyniki obrad Stałej Delegacji Notariatu RP, PN, 1933, nr 1, s. 72.
206 Z. P., Notariat i pracownicy notarialni na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej, Not-Hip, 1932, 

nr 10, s. 8
207 D. Malec, op.cit., s. 189.
2011 Por. m.in. T. Grajnert, Wpływ projektów ustawy notarialnej powstałych w Drugiej Rzeczypospolitej 

na ostateczny kształt prawa o notariacie, „Rejent”, 1999, nr 6-7, s. 192 i n.; D. Malec, Podstawowe zasady 
ustroju polskiego notariatu w świetle projektów i opinii z lat 1918-1933, CPH, 2000, z. 1-2, s. 127 i n.; 
eadem, Notariat Drugiej..., s. 219 i n.

209 Szerzej D. Malec, op.cit., s. 219-220.

Własne, osobne zrzeszenie posiadali pracownicy kancelarii adwokacko-notarial- 
nych. Utworzony w 1911 r. Związek Urzędników Adwokackich i Notarialnych na 
Obwód Sądu Apelacyjnego w Poznaniu po odzyskaniu niepodległości przekształcił się 
w Związek Urzędników Adwokackich i Notarialnych na Ziemie Zachodnie Rzeczypo
spolitej z siedzibą w Poznaniu206. Oddziały związku istniały w Toruniu, Katowicach, 
Poznaniu, Gdyni, a w mniejszych miejscowościach powoływano koła. Podczas zjazdu 
w Toruniu w 1933 r. zadecydowano o przystąpieniu organizacji do Związku Pracowni
ków Notariatu i Hipoteki20 .

7. PROJEKTY USTAW NOTARIALNYCH.
PRACE NAD UNIFIKACJĄ PRAWA O NOTARIACIE

Do chwili opracowania ostatecznej wersji rozporządzenia z 1933 r. z inicjatywy 
samych notariuszy oraz Komisji Kodyfikacyjnej powstało kilka ważnych projektów 
prawa o notariacie. Ich analiza wykazuje ewolucję poglądów na temat podstawowych 
zasad ustrojowych i całokształtu problemów związanych z funkcjonowaniem instytu
cji208. Spośród obecnych w Europie systemów organizacji notariatu największy wpływ 
bezpośredni i pośredni na rozwiązania przyjęte w 1933 r. wywarł model francuski, do 
którego odwoływano się podczas prac Komisji Kodyfikacyjnej i Delegacji Notariatu 
i Hipoteki. Pośrednie czerpanie wzorów odbywało się zwłaszcza poprzez wykorzysta
nie niektórych zasad ustawy austriackiej, wyrosłej przecież również na modelu francu
skim209.

Pierwsze projekty prawa o notariacie o zasięgu ograniczonym do dawnego Króle
stwa Polskiego, autorstwa warszawskich notariuszy S. Landaua i J. Światopełka-Za- 
wadzkiego, pojawiły się w 1917 r., jeszcze przed formalnym odzyskaniem niepodleg
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łości210. Kolejny chronologicznie projekt, stworzony prawdopodobnie również przez 
J. Światopełka-Zawadzkiego, powstał na przełomie 1918/1919 r. w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, w którym pełnił on wówczas funkcję podsekretarza stanu’11.

210 S. Landau, Projekt ustawy notarialnej z przepisami przechodniemi i taryfą. Warszawa 1917; 
J. Światopelk- Zawadzki, Projekt ustawy notarialnej, Warszawa 1917.

211 Projekt tymczasowej ustawy notarialnej, bez miejsca i daty wydania, cyt. za J. Glass, W. Natanson, 
Prawo o notariacie, Warszawa 1934, s. 7-8; J. Światopełk-Zawadzki w maju 1919 r. podał się do dymisji 
z powodu źle układających się stosunków służbowych, a następnie popełnił samobójstwo w warszawskim 
Pałacu Rzeczypospolitej, Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 72.

212 Powstała w 1919 r. pod przewodnictwem T. Starzewskiego Komisja Ustawodawcza Izby Notarialnej 
w Krakowie powierzyła przygotowanie projektu S. Górze, D. Malec, op.cit., s. 223-224.

213 Ibidem, s. 224 i n.
214 Ibidem, s. 228.
215 D. Malec, Podstawowe zasady ustroju...', eadem, Notariat Drugiej..., s. 226 i n.; por. także Sprawoz

danie z pierwszego Zjazdu..., s. 30 i n.; Sprawozdanie ze Zgromadzenia Walnego członków Zjazdu w dniu 
10 września 1923 r. [w:] Zjazd wszechpolski notariuszy i pisarzy hipotecznych w Warszawie w d. 8-10 wrześ
nia 1923 r., PN, 1923, nr 3-4, 9 i n.

216 Pismo Komisji Kodyfikacyjnej z dnia 26 maja 1923 r. do Izby Notarialnej w Krakowie, Kwestiona
riusz w przedmiocie zasad, które mają być przyjęte w kodyfikacji nowej ustawy notarialnej dla Rzeczypo
spolitej Polskiej, maszynopis, AP 11, R. Not. 351 i 29; Sprawozdanie ze Zgromadzenia Walnego..., s. 55 i n.

217 Ustawa w przedmiocie urządzenia notariatu w Rzeczypospolitej Polskiej, maszynopis, AP 11, R. Not. 
29; projekt przytoczy! niemal w całości W.L. Jaworski, op.cit.

Po odzyskaniu niepodległości w pracach nad prawem o notariacie rozpoczął się 
nowy okres, znaczony aktywnością samego środowiska notarialnego. Od roku 1918 
zaznaczyła się też wiodąca rola krakowskiego kolegium notarialnego, które poprzez 
współpracę z prężnie działającym Zrzeszeniem Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych 
nadało pracom środowiskowym charakter ogólnopolski. Z inicjatywy krakowskich 
notariuszy powstały trzy projekty. Pierwszy z nich, przygotowany został przez S. Górę, 
uwzględniał wzory austriackie oraz specyfikę udziału notariuszy z dzielnicy centralnej 
i wschodniej w postępowaniu hipotecznym212 213 214. Projekt, dyskutowany podczas zjazdu 
notariuszy w Krakowie w 1922 r., stał się punktem wyjścia do dalszych dyskusji na 
kolejnym zjeździe w Warszawie w 1923 r.2IJ Powołano wówczas pod przewodnictwem 
T. Starzewskiego komisję notarialną z udziałem przedstawicieli wszystkich części 
kraju, a referentami poszczególnych zagadnień byli S. Landau, S. Góra, S. Ziemno- 
wicz, A. Rybiański2 . Już wówczas skrystalizowały się pierwsze zasady, na których, 
zgodnie z oczekiwaniami notariuszy, oprzeć się miało jednolite prawo o notariacie, 
m.in. istnienie samorządu, status prawny notariusza - funkcjonariusza publicznego, 
wysokie kwalifikacje zawodowe215.

W tym samym czasie Komisja Kodyfikacyjna rozesłała do organów samorządu 
notarialnego i Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych kwestionariusz pytań 
o podstawowe reguły organizacji i zasady działania notariatu, dyskutowany także pod
czas warszawskiego zjazdu216 217. Kwestionariusz, opracowany ostatecznie w bardziej 
rozbudowanej formie na prośbę prezydenta Komisji Kodyfikacyjnej Franciszka Ksa
werego Fiericha w 1926 r. przez małopolskich notariuszy, m.in. S. Górę, L. Summer- 
-Brasona i S. Steina, stanowił podsumowanie dotychczasowych poglądów środowiska 
i stał się podstawą kolejnego projektu, nazywanego nieściśle projektem izb małopol
skich, choć powstał głównie w izbie krakowskiej2 . Obszerny projekt (177 artykułów) 
nie został opublikowany drukiem i jako projekt prywatny nie został wzięty w całości 
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pod uwagę przez Komisję Kodyfikacyjną218. W roku 1929 z inspiracji prezesów mało
polskich izb notarialnych kolejny projekt, przedstawiony w Reformie notariatu, opra
cował W.L. Jaworski219. Praca, oceniana wysoko przez naukę prawa i ówczesnych 
notariuszy, którzy w osobie tego wybitnego uczonego znaleźli znakomitego orędowni
ka o niekwestionowanym autorytecie, ceniona jest także współcześnie, a wyrażone 
przez jej autora poglądy nie straciły wiele na aktualności220.

218 M. Allerhand, Prawo o notariacie, Lwów 1934, s. 7.
219 Były to w zasadzie dwa uzupełniające się projekty ustawy notarialnej oraz ustawy o przymusowej 

zawodowej organizacji notariuszy (izbach notarialnych), W.L. Jaworski, op.cit., s. 169-243, 252-258.
220 Por. m.in. opinie F. Zolla, Wspomnienia Fryderyka Zolla (1865-1948), oprać. I. Homola-Skąpska, 

Zakamycze 2000, s. 495; liczne cytaty w A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze 1999.
221 Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej RP za czas od dnia 1 stycznia 1922 r. do dnia 

1 września 1922 r., Komisja Kodyfikacyjna RP, Dział ogólny, t. I, z. 5, Warszawa 1922, s. 148; Prace 
Komisji Kodyfikacyjnej RP nad nową ustawą notarialną, PN, 1923, nr 3-4, s. 90-91.

22 Prace Komisji..., s. 90-91.
223 Sprawozdanie Komisji Kodyfikacyjnej za czas od 1 stycznia 1925 r. do 31 grudnia 1925 r., Komisja 

Kodyfikacyjna RP, Dział ogólny, t. I, z. 8, Warszawa 1926, s. 218; Sprawozdanie Sekretarza Generalnego 
prof. ES. Rappaporta z dziesięcioletniej działalności Komisji Kodyfikacyjnej RP (1919-1929), Komisja 
Kodyfikacyjna RP, Dział ogólny, 1.1, z. 12, s. 385.

24 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1919-1939, Wrocław 2000, s. 111; Sprawozdanie sekretarza generalnego prof. E S. Rappaporta..., s. 406.

225 D. Malec, op.cit., s. 241.
226 J. Szeruda. Jakub Glass [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VIII, Wrocław-Kraków-Warszawa 

1959-1960, s. 34 i n; por. także Ustąpienie z notariatu p. Jakuba Glassa, PN, 1935, nr 9, s. 15.

Niezależnie od wymiany poglądów przez notariuszy w „Przeglądzie Notarialnym” 
podczas zjazdów i spotkań oraz w projektach ustawy notarialnej toczyły się prace 
w Komisji Kodyfikacyjnej. W roku 1922 powołano pierwszą podkomisję ustawy nota
rialnej pod przewodnictwem J. Glassa z udziałem W.L. Jaworskiego i prezesa Izby 
Adwokackiej J. Trammera221. W pierwszym etapie prac, jak już wspomniano, Komisja 
skupiła się na opracowaniu i skonsultowaniu z wszystkimi zainteresowanymi kwestio
nariusza zasad przyszłej ustawy, obejmującego m.in. pytania o status notariusza, nie
odwołalność ze stanowiska, kwalifikacje zawodowe, warunki aplikacji i egzaminu, 
zasadę numerus clausus, samorząd notarialny222. W następnych latach prace zostały 
jednak wstrzymane z powodu konieczności opracowania innych, pilniejszych projek
tów, m.in. procedury cywilnej223. Prace nabrały ponownie tempa od 1928 r., w 1929 
kierownictwo podkomisją przygotowawczą ustawy notarialnej przejął Z. Rymowicz, 
przygotowanie zaś referatu (projektu) powierzono J. Glassowi oraz jako koreferentowi 
W. Miszewskiemu (w 1931 r. zastąpił go w tej roli J. Skąpski)224. W składzie podko
misji znaleźli się także J. Skąpski (adwokat, Kraków), W. Prądzyński (adwokat i nota
riusz, Poznań), B. Stelmachowski (Uniwersytet w Poznaniu), J. Sławski225.

J. Glass (1865-1942), autor projektu, a zarazem jeden z najbardziej zasłużonych dla 
notariatu polskiego ludzi, był absolwentem uniwersytetów w Warszawie i Heidelbergu, 
wybitnym znawcą prawa prywatnego i hipotecznego, autorem wielu cennych publika
cji. W toku kariery zawodowej był pisarzem hipotecznym (1892-1917), prokuratorem, 
a następnie sędzią Sądu Najwyższego (1917-1926), w latach 1917-1931 wykładowcą 
Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1919 r. członkiem Komisji Kodyfikacyjnej226. Jego 
aktywność wykraczała znacznie poza prawo i notariat, przez wiele lat był bowiem 
prezesem Konsystorza ewagelicko-augsburskiego (1918-1937), reprezentował polską 
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rację stanu na konferencjach kościelnych w Uppsali (1921), Sztokholmie (1925), nale
żał do prekursorów ruchu ekumenicznego w swym Kościele227.

227 J. Szeruda, op.cit., s. 35; D. Malec, O dorobku polskiego notariatu..., s. 38-39.
22* Tekst zasad Komisji Kodyfikacyjnej W.L. Jaworski, op.cit., s. 61 i n.
229 Odpowiedź Ministerstwa cyt. za W.L. Jaworski, op.cit., s. 51 i n.; w nadesłanej odpowiedzi wyraź

nie widoczne było przywiązanie do znanych z praktyki ziem centralnych i wschodnich wzorców rosyjskich.
230 J. Glass, Niektóre zagadnienia przyszłej polskiej ustawy notarialnej, „Palestra”, 1930, nr 1, s. 1-13; 

to samo PN, 1930, nr 1, s. 48-64; Projekt ustawy notarialnej opracowany przez referenta członka Komisji 
Kodyfikacyjnej Jakuba Glassa na podstawie wytycznych uchwalonych przez podkomisję przygotowawczą, 
Sekcja Postępowania Cywilnego, 1.1, z. 7, Warszawa 1930 (dalej: projekt J. Glassa).

231 J. Glass, op.cit., s. 51,54.
232 St. St., Uwagi do projektu polskiej ustawy notarialnej, PN, 1931, nr 2, s. 197-202; krakowska izba 

powołała specjalną komisję w składzie: L. Summer-Brason, S. Góra, J. Grzybczyk, M. Rzepecki, 
M. Pniewski, która opracowała Uwagi nad projektem polskiej ustawy notarialnej, PN, 1931, nr 3, s. 273 
i n.; uwagi do memoriału nadesłali także S. Breyer, L. Mleczko, 1. Kosiński, S. Stein, AP II, R. Not. 29; 
podobna komisja istniała w Przemyślu w składzie A. Nitarski, J. Kurowski, T. Budzynowski, D. Malec, 
op.cit., s. 249; por. także Opinia lwowskiej izby notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, PN, 1932, 
nr 1, s. 4 i n.; Stanowisko Zjazdu Delegatów Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not-Hip, 1932, 
nr 26, s. 4.

233 Ustawa notarialna w Komisji Kodyfikacyjnej. Pierwsze czytanie doprowadzone do art. 39, Not-Hip, 
1931, nr 8, s. 3; Ustawa notarialna w Komisji Kodyfikacyjnej. Pierwsze czytanie doprowadzone do przepi
sów przechodnich, Not-Hip, 1932, nr 17, s. 3.

Już w listopadzie 1928 r. J. Glass opracował podstawowe zasady przyszłej ustawy, 
przesłane następnie Ministerstwu Sprawiedliwości oraz środowiskom notariuszy do 
konsultacji228. Wśród odpowiedzi uzyskanych przez Komisję Kodyfikacyjną zwracała 
uwagę opinia Ministerstwa, które jako jedyna strona dyskusji uważało, że notariusz 
powinien uzyskać status urzędnika państwowego, zanegowało potrzebę wprowadzenia 
osobnej aplikacji notarialnej oraz samorządu korporacyjnego229.

Na podstawie nadesłanych do Komisji Kodyfikacyjnej odpowiedzi J. Glass opra
cował projekt ustawy, zaprezentowany publicznie po raz pierwszy 2 października 1929 r. 
na plenarnym posiedzeniu 11 Zjazdu Prawników Polskich w Warszawie, opublikowany 
drukiem po posiedzeniach podkomisji przygotowawczej pod koniec 1930 r.230 Projekt, 
obejmujący 135 przepisów w czterech działach i przepisach przechodnich (organizacja 
notariatu art. 1-57; czynności notarialne art. 58-116; księgi prowadzone przez notariu
sza art. 117-123; opłaty art. 124; przepisy przechodnie art. 125-135), wykorzystywał 
wzorce francuskiej ustawy notarialnej z 1803 r., przystosowane do polskiej tradycji 
i wymogów współczesności, a także wzorce ustawy włoskiej z 1913 r.231 Notariusz 
zdefiniowany został jako urzędnik publiczny, mianowany przez ministra sprawiedliwo
ści, a wpływ na obsadę stanowisk oraz nadzór nad notariatem powierzono w pewnym 
zakresie organom samorządu notarialnego. Projekt J. Glassa przesłany został do zaopi
niowania sądom, izbom i zrzeszeniom adwokackim oraz notarialnym, a także pojedyn
czym osobom. Mimo iż uwzględniał najważniejsze postulaty środowiska notariuszy, 
wśród opinii na jego temat dominowały głosy krytyki za zbyt wąskie określenie 
uprawnień samorządu, szeroki nadzór prezesów sądów okręgowych, zwięzłość 
i ramowość wielu przepisów, zbyt małe gwarancje dla pracowników kancelarii nota
rialnych w dawnym zaborze rosyjskim232 233.

Komisja Kodyfikacyjna podjęła dalsze prace nad projektem J. Glassa (pierwsze czy- 
tanie) w grudniu 1931 r. i kontynuowała, odbywając łącznie 17 posiedzeń, w 1932 r. 3 
W posiedzeniach uczestniczyli Z. Rymowicz (przewodniczący podkomisji), J. Glass 
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(referent), W. Miszewski, W. Prądzyński, J. Skąpski oraz S. Peszyński (protokolant) 
oraz wyjątkowo S. Gołąb i W. Dbałowski234 235 Projekt w wersji uchwalonej w pierwszym 
czytaniu opublikowany został drukiem w styczniu 1933 r. W toku dyskusji podczas 
pierwszego czytania odrzucono po raz kolejny możliwość powrotu do tradycyjnego 
określenia rejent, zrezygnowano także z pierwotnej propozycji utworzenia Naczelnej 
Rady Notarialnej, za którą mocno optowali sami notariusze i J. Glass, rozważano 
szczegóły ustawowej definicji notariusza236. Wprowadzono także szereg zmian usu
wających zbytni formalizm pierwszej wersji projektu J. Glassa, m.in. w zakresie wy
mogów formalnych i koniecznych elementów aktu, obecności świadków, zasad od
czytywania aktu stronom237.

234 Ustawa... do przepisów przechodnich, s. 3; Dyskusja szczegółowa nad projektem ustawy notarialnej 
w Komisji Kodyfikacyjnej, Not-Hip, 1932, nr 14—15, s. 4—6.

235 Projekt ustawy notarialnej uchwalony w pierwszym czytaniu przez podkomisję notarialną Komisji 
Kodyfikacyjnej, Komisja Kodyfikacyjna, Podkomisja notarialna, z. 1, Warszawa 1933.

236 J. Glass, Rzut oka..., s. 23; Na marginesie istotnych zagadnień przyszłego ustroju notariatu polskie
go, Not-Hip, 1931, nr 7, s. 4.

237 Szczegóły dyskusji D. Malec, op.cit., s. 252 i n.
238 W obradach Delegacji brali udział S. Stein (prezes izby w Krakowie), J. Ryblewski (Stowarzyszenie 

Kandydatów Notarialnych w Krakowie), K. Sokol (prezes izby we Lwowie), B. Trzos, I. Rosenblatt, 
A. Górski i T. Nawrocki (izba lwowska), J. Kurowski, K. Melchert (izba przemyska); ze Zrzeszenia Nota
riuszy i Pisarzy Hipotecznych Z. Hubner (prezes), W.D. Paszkowski, M. Gloger, W. Holownia i B. Łada; 
z dawnego zaboru pruskiego S. Piechocki, D. Doerfler, Dąbrowski, D. Malec, op.cit., s. 195.

239 W składzie komisji znaleźli się: S. Stein (Kraków), B. Trzos (Lwów), D. Doerfler (Toruń), M. Glo
ger (Radom), J. Łada (Łódź); A., op.cit., s. 72-73.

240 Projekt ustawy notarialnej ustalony przez Stalą Delegację Notariatu RP, PN, 1933, nr 1, s. 9^ł4; 
A. Wyniki obrad Stałej Delegacji Notariatu RP, PN, 1933, nr 1, s. 73; por. także D. Malec, op.cit., s. 195.

241 A., op.cit., s. 74.
242 Drugie czytanie projektu ustawy notarialnej w Komisji Kodyfikacyjnej, Not-Hip, 1933, nr 8-9, s. 15.
243 W. N., Społeczeństwo a notariat. Próba wyjaśnienia pojęć podstawowych, Not-Hip, 1933, nr 15, 

s. 2.
244 M., Ku życzliwej rozwadze Pana Ministra Sprawiedliwości, Not-Hip, 1933, nr 16, s. 5; por. także 

przeciwne poglądy W. Teleśnicki, Aplikacja notarialna, ibidem, s. 10-11.

Po opublikowaniu projektu po raz kolejny wezwano zainteresowanych do nadsyła
nia uwag i opinii. Jeszcze w trakcie trwania prac podkomisji krakowska Izba Notarial
na wezwała do reaktywowania Stałej Delegacji Notariatu, która ostatecznie zebrała się 
w lutym 1933 r.238 i przekazała zredagowanie uwag do poszczególnych przepisów 
projektu specjalnej podkomisji239, która w marcu 1933 r. opracowała własny tekst 
przyszłej ustawy24 . Przekazany został on, zgodnie z sugestiami krakowskiej Izby No
tarialnej, Komisji Kodyfikacyjnej i Ministerstwu Sprawiedliwości241 Wyrażano przy 
tym nadzieję, że Ministerstwo rozpatrzy go w krótkim czasie, podobnie jak Komisja 
Kodyfikacyjna, której kolejne posiedzenie w sprawie ustawy notarialnej wyznaczone 
zostało na maj 1933 r.242

Do posiedzenia nie doszło, a środowisko zaalarmowane zostało przyjmowanymi 
początkowo z niedowierzaniem informacjami o przygotowywaniu przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości nowego, odrębnego projektu prawa o notariacie243. Potwierdzenie się 
tych pogłosek i zastosowanie także do ustawy notarialnej trybu działania analogiczne
go do zastosowanego przy ustawie o adwokaturze wywołało rozczarowanie244. W maju 
Ministerstwo zawiadomiło Komisję Kodyfikacyjną, że przygotowuje własny projekt 
prawa o notariacie, który zostanie wprowadzony w życie w drodze rozporządzenia 
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prezydenta RP, co oznaczało jednocześnie koniec istnienia podkomisji notarialnej245. 
Brak jakichkolwiek informacji o szczegółach prac ministerialnych pogłębiał zaniepo
kojenie, nie uspokoiła go ogólna charakterystyka w warszawskiej „Gazecie Polskiej” 
i nieoficjalne omówienie w „Przeglądzie Notarialnym”, atmosferę tajemnicy zaś po
głębiło zdjęcie sprawy projektu z porządku dziennego posiedzenia Rady Ministrów 
w sierpniu 1933 r.246

245 Znamienne losy projektu ustawy notarialnej. Wywiad z przewodniczącym podkomisji notarialnej 
Komisji Kodyfikacyjnej b. wiceministrem adw. Z. Rymowiczem, Not-Hip, nr 16, s. 8-10.

246 Zasady ustroju notariatu według projektu unifikacyjnego, „Gazeta Polska”, 1933, nr 199; Postępo
wanie notarialne według projektu unifikacyjnego, PN, 1933, nr 5, s. 9-11; Przepisy wprowadzające prawo 
o notariacie według projektu unifikacyjnego, PN, 1933, nr 6, s. 19-20; J.M. Malicki, Wstrzymanie projektu 
ustawy notarialnej, Nol-Hip, 1933, nr 23, s. 2.

247 J.M. Malicki, Po uchwaleniu ustawy notarialnej, Not-Hip, 1933, nr 25, s. 1-2.

Ostatecznie Rada Ministrów uchwaliła projekt na posiedzeniu we wrześniu 1933 r., 
dokonując w nim uprzednio pewnych zmian247. 27 października 1933 r. projekt został 
podpisany przez prezydenta Rzeczypospolitej, a następnie opublikowany w Dzienniku 
Ustaw nr 84 z dnia 29 października 1933 r. Zakończył się wówczas długi okres starań 
o jednolite ogólnopolskie prawo o notariacie. Na jego ostateczny kształt, choć formal
nie opracowano je na podstawie projektu ministerialnego, wywarli wpływ sami nota
riusze, ustalając w ciągu wieloletniej wymiany opinii, tworzenia projektów kanon za
sad, których ustawodawca nie mógł nie uwzględnić. Lata starań o prawo o notariacie 
doprowadziły także do wytworzenia się poczucia jedności zawodowej i wspólnoty 
interesów, a rozporządzenie z 1933 r. stanowiło także prawny wyraz tego wykształco
nego już wcześniej stanu.





Rozdział VIII

NOTARIAT DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 
PO UNIFIKACJI (1934-1939)

1. NOTARIUSZE. APLIKANCI I ASESORZY

Opublikowanie rozporządzenia prezydenta RP z dnia 27 października 1933 r. roz
poczynało nowy etap w dziejach polskiego notariatu. Mimo nieco dramatycznych oko
liczności ostatniego etapu prac nad prawem o notariacie spełniło ono większość ocze
kiwań środowiska i przyjęte zostało z dużym zadowoleniem, co wyrażono m.in. po
przez szybkie nadanie mu nazwy „konstytucji polskiego notariatu”, a glosy krytyczne 
nie były liczne1.

1 T. Kostórkiewicz, Konstytucja notariatu polskiego, PN, 1933, nr 13, s. 4.
2 J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, PN, 1933, nr 10, s. 24, 26; T. Makowski, O prawidło

we zasilenie notariatu, PN, 1935, nr 23, s. 12.
3 J. Glass, op.cit., s. 24; S. Stein, Ogólna charakterystyka nowej ustawy notarialnej, PN, 1933, nr 12, 

s. 226; T. Grajner, Wpływ projektów ustawy notarialnej powstałych w Drugiej Rzeczypospolitej na osta
teczny kształt prawa o notariacie, „Rejent”, 1999, nr 6-7, s. 201.

Zasługą nowego prawa było dokonanie, po raz pierwszy jednolicie w skali całego 
kraju, wyodrębnienia notariuszy jako wykonujących samodzielny zawód prawniczy, 
wymagający spełnienia wysokich kwalifikacji2. Nowością w skali ogólnopolskiej było 
wprowadzenie aplikacji notarialnej, pojęć aplikanta i asesora. Wyłączność zawodu 
notariusza wykluczała łączenie go z adwokaturą. Rozporządzenie wykorzystało pod
stawowe zasady ustroju notariatu konsekwentnie proponowane przez samych zaintere
sowanych w kolejnych projektach od 1918 r. Notariusze zdefiniowani zostali jako 
funkcjonariusze publiczni, powołani do sporządzania aktów i dokumentów, którym 
strony chciały bądź musiały nadać znamię wiary publicznej, a także do spełniania in
nych czynności zleconych przez prawo (art. 1), a zatem zgodnie ze wzorcami francu
skimi i włoskimi (a także - do czego nie przyznawano się chętnie - austriackimi), nie
mal w tej samej formie, którą zaproponowała Delegacja Notariatu w ostatnim projek
cie3. Określenie to, podkreślając publiczny charakter funkcji notariuszy, niebędących 
urzędnikami państwowymi, umożliwiło nadanie notariatowi samorządu zawodowego, 
choć bez postulowanego przez środowisko szczebla centralnego, ogólnopolskiego. 
Nadzór nad notariatem powierzony został organom samorządu, prezesom sądów okrę
gowych i apelacyjnych, tzw. zaś nadzór zwierzchni ministrowi sprawiedliwości (art. 37 
i 42 § 1). Za jeden z najważniejszych przepisów uznano art. 82, wprowadzający pod 
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rygorem nieważności wymóg formy aktu notarialnego dla umów przejścia, ogranicze
nia lub obciążenia prawa własności nieruchomości4.

4 J. Glass, op.cit., s. 26; Art. 82 prawa o notariacie. Oświadczenie p. wiceministra sprawiedliwości 
S. Sieczkowskiego, PN, 1933, nr 11, s. 3-4; por. także D. Malec, Z dziejów polskiego notariatu. Problem 
tzw. Przymusu notarialnego, „Rejent”, 2000, nr 9.

5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości notariu- 
szów i ich siedzib urzędowych, Dz. U. RP nr 88, poz. 685; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych, ibidem, poz. 718.

6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1933 r. w sprawie ksiąg notariuszów, 
Dz. U. RP nr 99, poz. 764; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1933 r. o trybie 
postępowania przy zwalnianiu notariuszy trwale niezdolnych do służby, Dz. U. RP nr 103, poz. 803.

’ Dekret Prezydenta RP z dnia 29 września 1936 r. o ograniczeniu praw emerytalnych notariuszów 
i pisarzy hipotecznych, Dz. U. RP nr 74, poz. 526; dekret Prezydenta RP z dnia 3 listopada 1936 r. o formie 
wydobywania minerałów żywicznych, Dz. U. RP nr 84, poz. 585; dekret Prezydenta RP z dnia 18 listopada 
1938 r. o rozciągnięciu prawa o notariacie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego, Dz. U. RP nr 89, 
poz. 605.

’ O rozbieżności w interpretacji tych przepisów w orzecznictwie SN, D. Malec, Notariat Drugiej Rze
czypospolitej, Kraków 2002, s. 271.

’ Z. K. N., Ku uwadze P. Ministra Sprawiedliwości, Not-Hip, 1934, nr 27-28, s. 259; D. Malec, op.cit, 
s. 270,272-275.

1015 lat: 1922-1937. Warunki - ludzie - tworzywo, PN, 1937, nr 3-4, s. 25.

Rozporządzenie, zachowując układ projektu Komisji Kodyfikacyjnej, zawierało 150 
artykułów, zamieszczonych w 3 częściach, poświęconych: 1. Ustrojowi notariatu (7 roz
działów), II. Czynnościom notarialnym (10 rozdziałów), III. Przepisom wprowadzającym 
(6 rozdziałów). Wkrótce po jego opublikowaniu wydano przepisy wykonawcze: 31 paź
dziernika 1933 r. ustalono liczbę stanowisk notariuszy oraz ich siedziby urzędowe, okreś
lono także pieczęcie notariuszy i organów samorządu notarialnego5. W grudniu 1933 r. 
ustalono szczegółowo wzory i zasady prowadzenia ksiąg notarialnych oraz tryb postę
powania przy zwalnianiu notariuszy trwale niezdolnych do służby6.

Do wybuchu II wojny światowej prawo o notariacie nie uległo większym zmianom. 
W roku 1936 ograniczono prawa notariuszy do pobierania emerytury z powodu pełnio
nych uprzednio funkcji publicznych, z zakresu obowiązku określonego w art. 82 wyłą
czono tereny wydobywania minerałów żywicznych, a w 1938 r. rozciągnięto przepisy 
rozporządzenia (jednak nie w pełni) na tereny Zaolzia7.

Wejście w życie nowego prawa o notariacie w dniu 1 stycznia 1934 r. poprzedzał 
tzw. okres przejściowy (od dnia ogłoszenia rozporządzenia, tj. od dnia 29 października 
1933 r.). W czasie jego trwania minister sprawiedliwości uzyskał prawo do zwalniania 
notariuszy oraz przenoszenia do innych miejscowości bez ich zgody (art. 124 § 2). 
Notariusze wykonujący na ziemiach województw poznańskiego, pomorskiego i ślą
skiego zawód adwokata zobowiązani zostali do złożenia w ciągu miesiąca od ogłosze
nia rozporządzenia oświadczenia co do dalszego pozostawania w notariacie (art. 144). 
Dla utrzymania notariatu konieczne jednak było jeszcze dodatkowe zatwierdzenie 
przez ministra sprawiedliwości, stanowiące w istocie ponowne mianowanie8.

Okres przejściowy przyniósł ogromne zmiany kadrowe, których rozmiary dodatko
wo potęgował fakt zmniejszenia ogólnej liczby notariuszy o blisko 100 stanowisk. Na 
podstawie przepisu art. 124 § usunięto blisko 300 dotychczasowych notariuszy (ponad 
1/3 wszystkich notariuszy)9. Do odejścia z notariatu zmuszone zostały wówczas zasłu
żone dla jego rozwoju osoby, m.in. poznański adwokat i notariusz L. Cichowicz10, 
działacz Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych J. Łada, były senator M. Glo- 
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gier. Oficjalnymi powodami zwolnień były najczęściej podeszły wiek", brak odpo
wiednich kwalifikacji zawodowych i etycznych11 12, jednak władze resortu nie kryły 
także politycznego tła zmian personalnych osób, które poprzez swoje zaangażowanie 
partyjno-polityczne przyczyniały się w opinii władz do podrywania powagi i zaufania 
do zajmowanego urzędu13. Sytuacja zwolnionych nie była łatwa, z reguły byli ludźmi 
w podeszłym wieku, pozbawionymi prawa do emerytury wobec braku obowiązkowego 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego tej grupy zawodowej. Niektórzy ze zwolnionych 
bezskutecznie usiłowali dochodzić swoich praw w drodze skarg do Najwyższego Try
bunału Administracyjnego14, w pewnych wypadkach Ministerstwo - wobec proble
mów z obsadą stanowisk - wycofywało się z wcześniejszych zwolnień15. Zdarzały się 
także sytuacje, gdy notariusze, którzy nie zdołali odpowiednio zabezpieczyć się mate
rialnie, zmuszeni zostali do podejmowania rozmaitych, często dorywczych zajęć 
w zaprzyjaźnionych kancelariach16. Niekiedy usiłowano uzyskać ponownie uprawnie
nia poprzez wpis na listę aplikantów i asesorów, a następnie przystąpienie do egzami
nu1'. Na marginesie ówczesnych zmian kadrowych warto zauważyć, że znakomity 
poeta B. Leśmian, w powszechnej opinii oceniany jako słaby notariusz i prawnik, prze
szedł pozytywnie weryfikację i wyznaczono mu nawet atrakcyjniejszą siedzibę w War
szawie, w czym nie przeszkodziła mu głośna sprawa jego dependenta, który upozoro
wawszy włamanie do kancelarii, przywłaszczył sobie znaczną kwotę. Leśmian z oferty 
tej nie skorzystał, pozostając w Zamościu, gdzie wykonywał zawód do rezygnacji zło
żonej w 1935 r.18

11 Np. w Izbie Notarialnej w Krakowie najstarszy ze zwolnionych notariuszy miał 84 lata, kolejny 78 
i sprawowali urząd od blisko półwiecza, D. Malec, op.cit, s. 273.

12 Np. w okręgu Izby w Krakowie zwolniono kilku notariuszy ukaranych dyscyplinarnie, jednak znalaz
ły się także osoby, które utrzymały stanowisko, choć wszczęto wobec nich postępowanie kamę, D. Malec, 
op.cit., s. 273.

13 Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości C. Michałowskiego w komisji budżetowej Sejmu w dniu 
11 stycznia 1934 r., PN, 1934, nr I, s. 10.

14 Por. m.in. wyrok NTA z dnia 12 stycznia 1937 r., 1. rej. 392/34, Legalność zwolnienia notariusza 
w trybie art. 124§ 2pr. o not., PN, 1937, nr 2, s. 14—16.

15 O potrzebie wycofywania się z niektórych zwolnień podczas sejmowej debaty budżetowej wypowia
dał się wiceminister sprawiedliwości S. Sieczkowski, Sprawy notarialne w rozprawie nad budżetem Mini
sterstwa Sprawiedliwości, PN, 1936, nr 6, s. 90; D. Malec, op.cit., s. 272, 275.

16 G. Smyk, Władysław Modrzewski - wybitny lubelski notariusz i społecznik [w:] Notariat na ziemiach 
polskich w X1X-XX w. Ustawodawstwo - edukacja -piśmiennictwo. Radom 2006.

17 M.in. uchwala Rady Notarialnej w Warszawie z dnia 15 marca 1934 r., Komunikat Rady Notarialnej 
w Warszawie, PN, 1934, nr 6, s. 16.

18 S. Breyer, Z dziejów notariatu w okresie międzywojennym, Zeszyty Problemowo-Analityczne, nr 23, 
1972, s. 67-68; Przesunięcia dodatkowe, PN, 1933, nr 14, s. 27; Przeniesienia notariuszów, PN, 1934, nr 1, 
s. 14; o karierze notarialnej B. Leśmiana M. Sawczuk, Wielki poeta notariuszem w Hrubieszowie i Zamo
ściu (Bolesław Leśmian), „Rejent”, 2000, nr 10, s. 163-174; L. R. Wspomnienia. Najlepszy poeta wśród 
rejentów, najlepszy rejent wśród poetów, „Rejent”, 1996, nr 7-8, s. 221-224.

19 Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości C. Michałowskiego, op.cit.

Wśród nowo mianowanych przeważali byli sędziowie i prokuratorzy, często osoby 
zasłużone w walce o niepodległość. Ministerstwo tłumaczyło mianowanie dużej liczby 
tzw. emerytów sądowych koniecznością zasilenia notariatu prawnikami z wieloletnim 
doświadczeniem, nie kryło też intencji wynagrodzenia materialnego tych osób za wie
loletnią służbę19. Postulaty środowiska notarialnego, by ograniczyć (poprzez wprowa
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dzenie limitu procentowego) liczbę możliwych w ciągu roku mianowań sędziów i pro
kuratorów, nie zostały uwzględnione20.

20 S. Stein, Ogólna charakterystyka nowej ustawy notarialnej, PN, 1933, nr 12, s. 228.
21 Ustalenie stanowisk notariuszów. Od 1 I 1934 r. - 780 notariuszów w państwie, PN, 1933, nr 12, 

s. 17-21; Nowe ustalenie stanowisk notariuszów. Od 1 I 1935 r. 783 notariuszów w państwie, PN, 1935, 
nr 1, s. 3.

22 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 września 1934 r. o zmianie okręgów sądów apelacyjnych, 
Dz. U. RP nr 86, poz. 784; W. N., Wobec zmiany okręgów Izb Notarialnych, PN, 1934, nr 18, s. 2-3; Zmia
na okręgów Izb Notarialnych. Kraków-Lwów-Lublin, ibidem, nr 19, s. 17.

23 Op.cit.,s. 17-21.
24 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o ustaleniu liczby stanowisk urzędowych notariuszów 

i ich siedzib urzędowych: z dnia 15 grudnia 1934 r., Dz. U. RP nr 110, poz. 987; z dnia 15 września 1936 r., 
Dz. U. RP nr 70, poz. 508; z dnia 14 grudnia 1936 r., Dz. U. RP nr 92, poz. 647; z dnia 21 lutego 1937 r., 
Dz. U. RP nr 19, poz. 122; z dnia 5 listopada 1937 r., Dz. U. RP nr 77, poz. 560; z dnia 4 lipca 1938 r., 
Dz. U. RP nr 45, poz. 371; z dnia 29 listopada 1938 r., Dz. U. RP nr 95, poz. 643.

25 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o ustaleniu liczby stanowisk urzędowych notariuszów 
i ich siedzib urzędowych z dnia 30 czerwca 1939 r., Dz. U. RP nr 61, poz. 403.

Choć podstawową wartością prawa o notariacie było ujednolicenie statusu notariu
szy w skali całego kraju, to na terenie dawnej Kongresówki oraz województw wschod
nich (dawne ziemie zaboru rosyjskiego) utrzymany został do czasu zmiany prawa rze
czowego i hipotecznego (w praktyce do 1946 r.) dotychczasowy podział na notariuszy 
urzędujących przy wydziałach sądów okręgowych, grodzkich, w województwach 
wschodnich zaś także nieurzędujących przy określonym wydziale hipotecznym (art. 
132). Wśród rozwiązań przejściowych, obowiązujących w następnych latach, należy 
także zwrócić uwagę na możliwość upoważnienia pracowników kancelarii notarial
nych z terenu dawnego zaboru rosyjskiego, legitymujących się co najmniej 10-letnim 
stażem pracy, do zastępowania notariuszy, o ile ich nazwiska umieszczone zostały na 
liście zastępców prowadzonej przez właściwą radę notarialną (art. 131).

Zasada numerus clausus oddawała prawo do określania liczby stanowisk i wyzna
czania siedzib urzędowych w ręce ministra sprawiedliwości jako organu mianującego 
(art. 2). Rozporządzenie ministerialne z 1933 r. określiło liczbę notariuszy w państwie 
na 779, w 1934 r. na 780. Najliczniejszą, 187-osobową grupę stanowić mieli notariusze 
warszawskiej Izby Notarialnej, działającej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 
Izba lwowska liczyć miała 163 notariuszy, poznańska 150, lubelska 96, krakowska 90, 
wileńska 66, najmniejsza zaś - izba katowicka - 28 notariuszy21. Po przeprowadzonej 
w 1934 r. korekcie rozmiarów okręgów sądów apelacyjnych w izbie lwowskiej było 
152 notariuszy, w krakowskiej 116, w lubelskiej zaś 81, nie uległa zmianie liczebność 
izb warszawskiej, poznańskiej, wileńskiej i katowickiej22. Podobnie jak w poprzednim 
okresie, największa liczba kancelarii istniała w największych miastach: Warszawie 
(39), Łodzi (22), Lwowie i Poznaniu (po 10), Lublinie, Krakowie i Wilnie (po 8), Kali
szu (7), Katowicach i Radomiu (po 6), Bydgoszczy (5)23 24. W pozostałych miejscowo
ściach działało od 1 do 4 notariuszy.

W następnych latach liczba kancelarii nieznacznie wzrastała: od I stycznia 1935 r. 
do 783, od września 1936 r. do 793, a pod koniec tego roku do 813, w 1937 r. do 823, 
w grudniu 1938 r. (po przyłączeniu Zaolzia) do 840 . Po raz ostatni przed wybuchem 
II wojny światowej ustalono liczbę notariuszy na 845 od lipca 1939 r., powracając 
w przybliżeniu do stanu sprzed unifikacji25. Zmiany liczebności, choć niezbyt głębokie 
i niepowodujące pogorszenia sytuacji materialnej notariuszy, wywoływały niezado
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wolenie środowiska, postulującego w pierwszej kolejności likwidację niedochodowych 
kancelarii w małych miasteczkach26.

26 W7 obliczu nowego ustalenia, PN, 1935, nr 1, s. 2; Na porządku dziennym. Sprawa rozmieszczenia 
stanowisk notariuszy - zagadnienie systemu nominacyjnego - o powagę hipoteki polskiej z 1818 r., PN,
1936, nr 17-18, s. 2; S. Stein, Po pięciu latach, PN, 1939, nr 3-4, s. 54.

27 T. Kostórkiewicz, op.cit., PN, 1933, nr 13, s. 4; S. Stein, Prawo o notariacie w świetle dwuletniej 
próby życia, PN, 1936, nr 3-4, s. 9-10.

' Oświadczenie Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie [w:] Współczesny notariat polski, PN,
1937, nr 3-4, s. 6; por. także obwieszczenia i komunikaty Rady Notarialnej w Krakowie 1936-1939, AP II, 
R. Not. 665,619.

29 J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie. Warszawa 1934, s. 128; M. Allerhand, Prawo o notaria
cie, Lwów 1934, s. 171.

30 M.in. T. Żenczykowski, Palące zagadnienie, „Współczesna myśl prawnicza”, 1936, nr 7.
31 W maju 1939 r. w izbie warszawskiej była 1 kobieta-asesor oraz 6 aplikantek, Sprawozdanie Rady 

Notarialnej w Warszawie za rok 1938/39, Warszawa 1939.

Notariuszy mianował minister sprawiedliwości (art. 6). Jego decyzja podejmowana 
była w zasadzie w ramach uznania administracyjnego, a samorząd notarialny nie po
siadał stanowczych uprawnień w toku postępowania nominacyjnego, co oceniano kry
tycznie jako zbędne powielanie wzorów rosyjskich27. Choć prawo o notariacie nie 
przewidywało konieczności rozpisywania konkursów na wolne stanowisko, to na tere
nach dawnego zaboru austriackiego, wobec wieloletniego istnienia takiego obowiązku, 
na zalecenie prezesów sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie powrócono do tej - 
obecnie już pozaustawowej - praktyki28. Mianowanie było bezterminowe, jednak 
w ciągu 10 lat od wejścia w życie prawa o notariacie minister posiadał prawo czaso
wego delegowania na opróżnione stanowisko notarialne sędziego lub prokuratora (art. 
125), który wykonywał czynności na swój rachunek, posiadał własną pieczęć, jednak 
nie był członkiem samorządu notarialnego29. Skala zjawiska delegowania do czynności 
notariusza nie była jednak pod rządami nowego prawa o notariacie tak duża jak w po
przednim okresie. Minister sprawiedliwości uzyskał bowiem inną możliwość nadawa
nia notariatów zasłużonym sądownikom. Na mocy bardzo krytykowanego art. 8 sę
dziowie i prokuratorzy zostali zwolnieni z obowiązku odbycia aplikacji notarialnej 
i złożenia egzaminu, o ile pełnili swe funkcje co najmniej 5 lat, minister zaś mógł mia
nować notariuszami także osoby niespełniające wymogów kwalifikacyjnych, lecz po
siadające wysokie kwalifikacje osobiste i zasłużone dla służby publicznej30. Osoby 
takie musiały jednak zdać egzamin notarialny. Warto zauważyć, że prawo o notariacie 
nie zwalniało z obowiązku odbycia aplikacji i złożenia egzaminu nawet profesorów 
zwyczajnych prawa na polskich uniwersytetach, choć analogiczne przepisy prawa 
o ustroju sądów powszechnych z 1928 r. oraz prawa o NTA z 1932 r. przyznawały im 
prawo ubiegania się bez dodatkowych kwalifikacji o funkcje sędziów SN i NTA.

Zgodnie z art. 7 notariuszem mógł być mianowany obywatel polski, korzystający 
w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelnego charakteru, władający 
w mowie i piśmie językiem polskim, który ukończył 30. rok życia. Zasada zawodowo- 
ści notariatu wyrażona została wprowadzeniem wymogu ukończenia prawniczych 
studiów uniwersyteckich, odbycia odrębnej aplikacji notarialnej i zdania egzaminu 
notarialnego. Choć prawo o notariacie nie wprowadziło żadnych ograniczeń co do płci 
notariusza, a nieliczne kobiety odbywały aplikację notarialną i przystępowały do eg
zaminu31, to do wybuchu II wojny światowej żadnej z nich nie mianowano notariu
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szem32. Nieliczne kobiety posiadały prawo do zastępowania notariuszy, m.in. na war
szawskich listach zastępców w 1934 r. znalazło się pięć kobiet33, w izbie poznańskiej 
jedna kobieta, podobnie od 1935 r. w izbie wileńskiej34. Wśród pierwszych kobiet, 
które zdały egzamin notarialny, znalazła się m.in. Zofia Hertzowa, późniejsza współ
pracowniczka paryskiej „Kultury”.

32 Por. Wykaz notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa-Poznań-Lwów-Kraków-Lublin-Wil- 
no-Katowice 1938; Ruch osobowy, PN, 1939, nr 1-16.

33 W. Kurpisz, Z. Czarnocka, H. Jauering, A. Czemiewska, J. Walczakówna, Komunikaty Rady Nota
rialnej w Warszawie nr 3, 4, 7, 9, 10, AP II, R. Not. 453.

3,1 W. Kurpisz we Włocławku, wcześniej wpisana na listę warszawską, okólnik Rady Notarialnej w Po
znaniu z dnia 30 lipca 1934 r., PN, 1934, nr 15-16, s. 36-37; O. Rozwadowska w Slonimiu, komunikat 
Rady Notarialnej w Wilnie nr 10 z dnia 21 grudnia 1935 r., op.cit.

35 Bliżej na temat dyskusji na ten temat D. Malec, op.cit., s. 297.
36 D. Malec, op.cit.
37 Dotychczasowe zasilenie notariatu, GS W, 1936, nr 42; T. Makowski, Notariat jako ujście dla mło

dych prawników, PN, 1937, nr 2, s. 16-17.
31 Bliżej na temat charakterystyki mianowań z lat 1934-1936 D. Malec, op.cit., s. 299; por. także 

eadem, O prawidłowe zasilenie notariatu, PN, 1936, nr 21, s. 5.
39 T. Kostórkiewicz, Stanowisko aplikanta i asesora notarialnego w świetle polskiego prawa o notaria

cie, PN, 1934, nr 17, s. 10-11.
40 Rada Notarialna w Warszawie wprowadziła nawet - pozaustawowy - wymóg złożenia oświadczenia, 

że kandydat zamierza poświęcić się w przyszłości wyłącznie notariatowi, oraz wymóg rekomendacji dwóch 
osób ze świata prawniczego, podobne zasady wprowadziła także izba poznańska, Komunikat nr 3 Rady 
Notarialnej w Warszawie z dnia 22 marca 1934 r., PN, 1934, nr 6, s. 16; Okólnik nr 6 Rady Notarialnej 
w Poznaniu z dnia 30 lipca 1934 r., PN, 1934, nr 15-16, s. 36.

Polityka nominacyjna budziła niezadowolenie środowiska, krytykującego czynienie 
z notariatu, jak to złośliwie określano, przytułku dla starych emerytów35. Mimo pona
wianych apeli aplikantów i asesorów notarialnych, samorządowej propozycji zmiany 
dotychczasowej praktyki, parlamentarnych wystąpień senatora W. Jeszkego i posła 
W. Hyli Ministerstwo Sprawiedliwości nie zmieniło polityki36. Odbijało się to nieko
rzystnie na sytuacji asesorów notarialnych. W latach 1934-1936 na około 230 nomina
cji zaledwie 76 dotyczyło asesorów, rekrutujących się z grona dawnych małopolskich 
kandydatów notarialnych37. Niezadowolenie wywoływały zwłaszcza mianowania spe
cjalistów od prawa karnego, urzędników ministerialnych itp.38 Niezależnie od krytyki 
środowiska należy zauważyć, że zmiany kadrowe i przeważające nominacje doświad
czonych sędziów i prokuratorów przyniosły korzyści w zakresie fachowości i pozwo
liły na zyskanie czasu dla wykształcenia według nowych zasad adeptów zawodu nota
rialnego.

Kształceniem aplikantów zajmowały się rady notarialne, podejmujące także decyzję 
o zaliczeniu w poczet aplikantów i wpisaniu ich na listę, jednak po uzyskaniu zgody 
prezesa właściwego sądu apelacyjnego, co nadawało aplikacji charakter publiczno
prawny39. Od aplikantów, poza ogólnymi warunkami w zakresie wyższego wykształ
cenia prawniczego, nieskazitelności charakteru, korzystania z pełni praw, wymagano 
także przedstawienia zaświadczenia notariusza, przyszłego patrona, o gotowości przy
jęcia aplikanta40. Aplikacja trwać miała pięć lat i polegać na zaznajamianiu się ze 
wszystkimi działami czynności notariusza. Poza pracą w kancelarii patrona aplikant 
zobowiązany był także do uczestniczenia w organizowanych przez radę notarialną 
szkoleniach. Prowadzono je regularnie w Krakowie i Warszawie, we Lwowie mimo 
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starań do maja 1935 r. odbył się tylko jeden cykl szkoleń41. Problem ogólnopolskich, 
jednolitych zasad kształcenia starano się - bez większych rezultatów - ustalić pod 
koniec 1935 r.42 W realizacji podjętych wówczas uchwał Rada Notarialna w Warsza
wie przyjęła w 1936 r. nowy regulamin kształcenia, a w prowadzonych przez nią kur
sach wzięli udział aplikanci z izb lubelskiej i wileńskiej43. Rada w Krakowie przyjęła 
inny model kształcenia - poprzez udział w zajęciach prowadzonych dla aplikantów 
sądowych, natomiast rady we Lwowie i Poznaniu przydzielały aplikantom tematy do 
samodzielnego opracowania44. Mimo podejmowanych starań do wybuchu II wojny 
światowej, m.in. z powodu małego zainteresowania tym rodzajem aplikacji, nie udało 
się stworzyć spójnego, ogólnopolskiego systemu edukacji. Warto zaznaczyć, że wy
kłady (a także ćwiczenia i seminaria) z prawa notarialnego prowadzone były na uni
wersytetach w Krakowie i Lwowie45.

41 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej we Lwowie za czas od 1 kwietnia ¡934 r. do 30 maja 
1935 r„ PN, 1935, nr 11-12, s. 26.

42 Protokół z posiedzenia VIII Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 30 listo
pada 1935 r., AP 11, R. Not 704.

43 Z Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1936, nr 6, s. 104; Z. Gąsiorowski, Kształcenie zawodowe 
aplikantów notarialnych, ibidem, nr 8, s. 6-9; T. Makowski, Kursy dla aplikantów notarialnych w Warsza
wie, PN, 1936, nr 23, s. 6; T. Kostórkiewicz, Zasady przygotowania do zawodu notarialnego, PN, 1936, 
nr 13-14, s. 25-26.

44 Korespondencja Rady Notarialnej w Krakowie z Prezesem Sądu Apelacyjnego, AP II R. Not. 113; 
Komunikat Rady Notarialnej w Krakowie, Kształcenie zawodowe aplikantów notarialnych, PN, 1938, nr 21, 
s. 21; Prace korporacyjne notariatu według sprawozdań Rad Notarialnych 1936/37, PN, 1937, nr 17-18, 
s. 43 i n.

45 A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze 1999, s. 18; Nauka o notariacie jako przedmiot 
studiów uniwersyteckich, PN, 1934, nr 6, s. 17; M. Allerhand, Wykłady o notariacie na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, PN, 1934, nr 7, s. 20; Prawo o notariacie na uczelniach akademickich, PN, 1937, nr 2, s. 47.

46 Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za rok 1934-1935, Warszawa 1935.
47 D. Malec, Notariat Drugiej..., s. 303-304.

Po zakończeniu pełnego szkolenia aplikant mógł przystąpić do egzaminu notarial
nego przed komisją działającą przy właściwej radzie notarialnej, w której skład wcho
dził jako przewodniczący sędzia sądu apelacyjnego, delegowany przez prezesa, oraz 
3 notariuszy delegowanych przez właściwą radę notarialną (art. 59). Egzamin obejmo
wał część pisemną oraz ustną, w obu wypadkach z zakresu wszystkich dziedzin prawa 
niezbędnych na stanowisku notariusza. W razie niepomyślnego wyniku ponowny eg
zamin mógł być wyznaczony dopiero po upływie 3 miesięcy, w wypadku zaś koniecz
ności przystąpienia do niego po raz trzeci niezbędna była zgoda komisji. Przepisy 
przejściowe prawa o notariacie dawały możliwość zaliczenia co najmniej części apli
kacji małopolskim kandydatom notarialnym oraz pracownikom kancelarii na terenach 
dawnych zaborów pruskiego i rosyjskiego, co umożliwiło przeprowadzenie pierwszych 
egzaminów jeszcze przed upływem pierwszego pełnego cyklu 5-letniej aplikacji.

Liczba osób ubiegających się o wpis na listę aplikantów w latach 1934-1939 nie 
była duża, co tłumaczono niekiedy nowością samej aplikacji, nieznanej wcześniej poza 
dawnym zaborem austriackim, a także niepewnością wynikającą z polityki kadrowej 
Ministerstwa46. Do maja 1935 r. na listę warszawską wpisano 20 osób, w Poznaniu 
zaledwie 4, w Katowicach 3, natomiast w izbach wileńskiej i lubelskiej ani jednej oso
by47. Nieco lepsza była sytuacja w Małopolsce, gdzie prawo wpisu uzyskali byli kan
dydaci notarialni: w izbie lwowskiej było w tym czasie 33 aplikantów, w krakowskiej 



172

zaś SS48. Większość aplikantów odbywała praktykę w dużych miastach. W następnych 
latach sytuacja nie uległa większym zmianom: w 1938 r. w izbie warszawskiej było 24 
aplikantów, w lubelskiej 22, w wileńskiej 2, w poznańskiej 10 i w katowickiej 4, 
w krakowskiej zaś 49 i aż 54 we lwowskiej49. Stan ten niepokoił środowisko, a Konfe
rencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych apelowały do notariuszy o przyj
mowanie na praktykę (za wynagrodzeniem) aplikantów50 51, a w 1938 r. upoważniły 
nawet rady do wprowadzenia systemu przymusowego przydzielania aplikantów. 
Skorzystały z tego rady w Krakowie i Lublinie wobec kancelarii osiągających większe 
dochody52.

41 Ibidem.
49 Dane liczbowe ze sprawozdań rad notarialnych za okres do maja 1938 r., Rady Notarialne w roku 

1937/38 (Sprawozdawczy zarys działalności), PN, 1938, nr 15-16, s. 32.
50 Sprawy asesorów i aplikantów notarialnych, PN, 1936, nr 9, s. 18; minimalna stawka w izbie war

szawskiej wynosić miała 100 złotych, w izbie lwowskiej 60-300 złotych. Miejsca dla aplikantów notarial
nych, PN, 1936, nr 2, s, 39; O przypływ aplikantów do kancelarii notarialnych, PN, 1937, nr 17-18, s. 45; 
R. S., Z kart historii notariatu. Stypendia notarialne. Regulamin, „Rejent”, 1996, nr 9, s. 198-201.

51 Uchwała XVIII Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 23 kwietnia 1938 r., 
PN, 1938, nr 9, s. 11-12; Protokół posiedzenia XP1II Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarial
nych z dnia 23 kwietnia 1938 r., AP II, R. Not. 704 (105).

52 Realizacja przymusu przyjmowania aplikantów, PN, 1939, nr 2, s. 39.
53 Por. sprawozdania z działalności rad notarialnych, D. Malec, op.cit., s. 308.
54 Ibidem.
55 Dane liczbowe ze sprawozdań, Rady Notarialne w roku 1937/1938..., op.cit.
56 J. Pawłowski, Położenie asesorów notarialnych w Małopolsce, PN, 1939, nr 2, s. 37.
57 Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1934 r., 1PA3470/11/6/36, AP II, R. Not. 113.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu aplikant stawał się z mocy prawa asesorem notarial
nym (art. 60 § 1). Nie wiązały się z tym jednak żadne uprawnienia w zakresie zatrudnie
nia w kancelarii ani pierwszeństwo przy mianowaniu, a jedynie możliwość uzyskania 
upoważnienia do zastępowania notariusza (art. 60 § 2). Listy asesorów prowadziły rady 
notarialne, sprawujące także nadzór nad asesorami. Asesorów zatrudniano na podstawie 
umów o pracę. Pierwsze egzaminy dla osób, którym zaliczono bądź skrócono okres apli
kacji, odbyły się w Warszawie w dniach 26-27 września 1936 r. Do maja 1935 r. w war
szawskiej izbie było 10 asesorów, w izbie lubelskiej zaledwie 3, w katowickiej 1, 
a w wileńskiej i poznańskiej ani jednego53. Tylko na terenie dawnego zaboru austriackie
go, wobec dużej liczby dawnych kandydatów notarialnych, liczba asesorów była większa 
i wynosiła w tym czasie w izbie krakowskiej 37 osób, we lwowskiej zaś 51 osób54. 
W maju 1938 r. izba w Warszawie miała 12 asesorów, w Lublinie 3, w Katowicach 6, 
w Poznaniu 1, w Krakowie 55, w Wilnie zaś nadal żadnego55. Nieliczni mogli liczyć na 
szybką nominację, sytuacja materialna pozostałych nie była łatwa, a zarobki wynosiły 
w Małopolsce przeciętnie ok. 370 złotych miesięcznie56.

Choć jedną z ważnych zasad prawa o notariacie było ustalenie wyłączności zastępo
wania notariuszy przez asesorów, to przepisy przejściowe uczyniły w niej wyłom. Od
różniano dwa rodzaje zastępstwa: spowodowane niemożnością urzędowania lub urlopem 
oraz spowodowane opróżnieniem się stanowiska lub zawieszeniem notariusza57. Prawo 
o notariacie przewidywało trzy sposoby ustanawiania zastępstwa: przez notariusza (art. 
20 § 1), przez prezesa sądu okręgowego (art. 20 § 2 i 3) oraz przez prezesa sądu apela
cyjnego (art. 15 § 2, art. 20 § 4, art. 21 § 1). Za niedopuszczalne uważano jednoczesne 
urzędowanie notariusza oraz jego zastępcy, za zastępcę samoistnego zaś, nazywanego 
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niekiedy guasi-notariuszem, uważano tylko osobę wyznaczoną w razie opróżnienia się 
stanowiska notariusza (z powodu śmierci, zwolnienia lub przeniesienia)58.

58 Bliżej D. Malec, op.cit., s. 311-313.
59 Lista zastępców notariuszów w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, zatwierdzona na posiedzeniu 

Rady Notarialnej z dnia 15 i 23 marca 1934 r., Not-Hip, 1934, nr 11, s. 87-88; Wykaz osób wpisanych na 
listę uprawnionych do zastępowania notariuszów okręgu Izby Notarialnej w Lublinie, Not-Hip, 1934, 
nr 13-14, s. 111; Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Wilnie, PN, 1934, nr 12, s. 6.

60 J.K. Malicki, W obronie zawodu notarialnego, Not-Hip, 1934, nr 13-14, s. 97-98; W. N., Zastępstwo 
notariusza na obszarze Ziem Zachodnich, Not-Hip, 1934, nr 16, s. 122-123.

61 J.K. Malicki, op.cit., s. 97-98.
62 Por. m.in. A. Rżewski, O pracy społecznej. Uwagi i refleksje, PN, 1936, nr 10, s. 6-7; przemówienie 

W. Jeszke, prezesa poznańskiej Rady Notarialnej podczas walnego zgromadzenia Izby w dniu 17 maja 
1936 r., Izba Notarialna - Poznań, PN, 1936, nr 11-12, s. 23; S. Dobrowolski, Jeszcze o pracy społecznej 
notariusza, PN, 1936, nr 19, s. 13.

63 Ibidem.

W okresie przejściowym po wejściu z życie prawa o notariacie z 1933 r., wobec 
braku asesorów (poza terenami dawnego zaboru austriackiego, gdzie uprawnienia takie 
uzyskali istniejący tu wcześniej tzw. substytuci notarialni), konieczne było stworzenie 
rozwiązań tymczasowych. Na terenie izb notarialnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie 
prawo do zastępowania notariuszy uzyskały przejściowo wpisane na listy prowadzone 
przez rady notarialne osoby posiadające co najmniej 10-letni staż pracy w kancelarii 
notarialnej lub hipotecznej (art. 131). Na pierwszej ze sporządzonych w 1934 r. 
w Warszawie list znalazło się 201 osób, w Lublinie 100 osób, w Wilnie zaś 43 osoby59.

Na terenach dawnego zaboru pruskiego rady mogły upoważnić osoby posiadające 
w świetle obowiązujących poprzednio przepisów kwalifikacje wymagane od notariu
szy, lecz niewykonujące zawodu adwokata (art. 145 § 1). Poprzeczka kwalifikacyjna 
postawiona została bardzo wysoko i nie dawała żadnych uprawnień dotychczasowym 
pracownikom kancelarii. W rezultacie na tych terenach bardzo szybko dały o sobie 
znać problemy z brakiem zastępców: w pierwszej połowie 1934 r. w izbie w Poznaniu 
było ich 16 (dla 110 notariuszy), w izbie katowickiej 4 (dla 28 notariuszy)60. Choć 
sytuacja nie uległa w następnych miesiącach poprawie, z obawy przed przenikaniem 
do notariatu członków palestry, odrzucono propozycję dziekana Rady Adwokackiej 
w Poznaniu, by przejściowo upoważnić do zastępowania adwokatów wpisanych na 
listy od co najmniej 5 lat61.

Prawo o notariacie z 1933 r. wprowadziło zasadę wyłączności funkcji notariusza 
i zakazywało wykonywania innych zajęć, poza wyraźnie dopuszczonymi. Wyjątek 
dotyczył stanowisk profesora, docenta lub lektora w szkołach akademickich, o ile zaj
mowanie stanowiska nie przeszkadzało w pełnieniu urzędu (art. 15 § 1). Szczególną 
regulację przewidziano na wypadek piastowania mandatu poselskiego lub senatorskie
go (art. 15 §2).

Po wejściu w życie Konstytucji kwietniowej z 1935 r. nawoływano, by notariusze 
zintensyfikowali pracę na rzecz społeczeństwa i państwa62. Zwracano wręcz uwagę na 
obowiązek kierowania przez notariuszy całym życiem lokalnym, zwłaszcza w mniej
szych miejscowościach63. Silny nacisk na konieczność odgrywania znaczącej roli 
w życiu narodu i państwa kładło Zjednoczenie Notariuszów Rzeczypospolitej, wzy
wając do podejmowania kolejnych obowiązków społecznych, zwłaszcza pracy samo
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rządowej, traktowanej jako druga dziedzina pracy dla notariusza64. Kolejnym krokiem 
było przystępowanie poszczególnych oddziałów terenowych Zjednoczenia, a następnie 
całej organizacji do Obozu Zjednoczenia Narodowego65. Zachęcały do tego także rady 
notarialne66 67. We wschodniej Małopolsce, jak podkreślano z dumą, niemal wszyscy 
notariusze byli aktywnymi działaczami Sokoła oraz Związku Strzeleckiego61. Przed 
wyborami samorządowymi w 1938 r. nie dostrzegano już w zasadzie problemów 
w uczestniczeniu notariuszy we władzach miejskich68 69. Rady notarialne w większości 
wypadków pozytywnie opiniowały chęć podjęcia przez notariuszy dodatkowych za
jęć •

64 Wytyczne organizacji pracy społecznej notariuszy, uchwalone przez Zarząd Zjednoczenia, Ze Zjed
noczenia Notariuszów, PN, 1936, nr 19, s. 14; A. Rżewski, Zadania społeczne notariusza w Polsce, Not- 
-Hip, 1936, nr 6-7, s. 61-64.

65 Ze Zjednoczenia Notariuszów w okręgu łódzkim, PN, 1937, nr 7, s. 23; Posiedzenie Zarządu Zjedno
czenia Notariuszów RP, PN, 1937, nr 8, s. 20; A. Rżewski, Ideologia państwa a notariat, Not-Hip, 1936, 
nr 7-8, s. 82-83.

66 Por. przemówienie prezesa Rady w Poznaniu na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu izby w dniu 
14 marca 1937 r., Nadzwyczajne walne Zgromadzenie...

67 Notariat w społeczeństwie Małopolski Wschodniej, PN, 1937, nr 17-18, s. 49.
68 Uprawnienia notariusza jako członka Rady Miejskiej, PN, 1938, nr 22, s. 6.
69 M.in. w okresie 1934-1935 Rada w Poznaniu na 20 wniosków tylko 1 oceniła negatywnie, Sprawoz

danie z działalności Rady Notarialnej w Poznaniu za czas od 1 lutego 1934 r. do 30 kwietnia 1935 r., PN, 
1935, nr 11-12, s. 23-24.

70 15 notariuszy powołanych zostało na komisarzy wyborczych, 2 zaś powierzono stanowiska przewod
niczących kolegiów wyborczych, Notariusze jako komisarze wyborczy, PN, 1935, nr 15-16, s. 3.

71 Wcześniej wiceburmistrz Nowego, uczestnik powstania wielkopolskiego, członek Rady Komunalnej 
Kasy Oszczędności, zamordowany w Katyniu, Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Majchrowski 
przy współpracy G. Mazura, K. Stepana, Warszawa 1964, s. 281; por. także PN, 1935, nr 18, s. 2.

72 W roku 1918 pierwszy polski starosta Wieliczki, od 1924 r. wicewojewoda kielecki, a następnie 
w Białymstoku, członek rad miejskich i powiatowych w Tomaszowie i Lublinie, poseł BBWR, wiceprze
wodniczący sejmowej Komisji Prawniczej i Komisji Administracyjno-Samorządowej, Kto byl kim w Dru
giej Rzeczypospolitej, s. 331; PN, 1935, nr 18, s. 2.

73 Uczestnik Legionów, działacz Związku Legionistów, w sejmie wiceprzewodniczący Komisji Regu
laminowej, Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 483, PN, 1935, nr 18, s. 2.

74 PN, 1935, nr 18, s. 2.
75 Członek POW, uczestnik powstań śląskich, radny w Katowicach i prezes tamtejszego Oddziału OZN, 

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 415.
76 Legionista m.in. w I Brygadzie Legionów, działacz Związku Legionistów i przewodniczący Obwodu 

OZN, członek rady powiatowej i wiceburmistrz Rawy Ruskiej, op.cit., s. 286.
77 Członek POW, działacz licznych organizacji i stowarzyszeń społecznych, w Sejmie sekretarz Komi

sji Prawniczej i członek Komisji Skarbowej, op.cit., s. 340-341.

W wyborach parlamentarnych w 1935 r. mandaty uzyskali także notariusze70. 
W Sejmie znaleźli się C. Gauza, notariusz w Nowem (izba poznańska), wybrany 
z okręgu w Chojnicach71, A. Kroebl, notariusz w Tomaszowie Lubelskim (izba lubel
ska), wybrany w Zamościu72, L. Zakrocki, notariusz w Białej (izba krakowska), wy
brany w 1935 r. w Bielsku73. W tym samym roku w Sejmie Śląskim zasiedli W. Dą
browski, notariusz w Katowicach i prezes tutejszej Rady Notarialnej, oraz J. Kotas, 
notariusz w Cieszynie74. W wyborach w 1938 r. mandaty poselskie uzyskali A. Rostek, 
notariusz w Katowicach i wiceprezes tamtejszej Rady Notarialnej75, F. Górski, nota
riusz w Rawie Ruskiej, członek Rady we Lwowie76, oraz M. Kwapisiewicz, notariusz 
w Kozienicach77.
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W Senacie znaleźli się: W. Jeszke, notariusz z Poznania, prezes poznańskiej Rady 
Notarialnej78, a od 1936 r. T. Żenczykowski, notariusz w Przasnyszu 9. Wśród senato
rów powołanych przez prezydenta RP na mocy prerogatyw nie znalazł się 
w 1935 r. żaden notariusz80. Dopiero po przyłączeniu do Polski Zaolzia do Senatu 
wszedł z nominacji prezydenckiej L. Wolf, wcześniej adwokat we Frysztacie81.

78 Uczestnik powstania wielkopolskiego, dziekan Izby Adwokackiej (1921-1926), poprzednio (111 ka
dencja) był posłem z ramienia BBWR, w czasie II wojny światowej walczył w Samodzielnej Brygadzie 
Strzelców Karpackich, op.cit., s. 518.

” PN, 1936, nr 11-12, s. 47.
80 W roku 1935 znalazło się wśród nich zaledwie 3 prawników: m.in. S. Wróblewski, profesor UJ, 

członek Komisji Kodyfikacyjnej i prezes PAU, PN, 1935, nr 18, s. 2.
81 W roku 1914 organizator oddziału legionistów we Frysztacie, jeden z założycieli i aktywnych działa

czy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920), działacz polski w Czechosłowacji, dwukrotnie 
zasiadał w Zgromadzeniu Narodowym w Pradze, po wojnie był notariuszem w Bielsku, zmarł w 1968 r. 
w Cieszynie, Kto byl kim w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 559.

82 J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie, s. 89.
83 Por. m.in. S. Gołąb, Organizacja sądów powszechnych, Kraków 1938, s. 108-109; J. Sławski, Forma 

zewnętrzna aktów notarialnych na podstawie prawa o notariacie, PN, 1934, nr 1, s. 5-6; S. Stein, Kilka 
słów odpowiedzi w sprawie pewnych formalności z prawa o notariacie, ibidem, s. 3-4; M. Drwięga, Forma 
zewnętrzna aktów notarialnych. Uwagi do artykułu Jana Sławskiego, PN, 1934, nr 2, s. 5; J. Glass, Jeszcze 
w sprawie pewnych formalności, ibidem, s. 6; idem, Jeszcze w sprawie formy zewnętrznej aktów notarial
nych, ibidem, s. 12; Z. Szymkowiak, Forma czynności w świetle prawa o notariacie, Not.-Hip. 1934, nr 6, 
s. 43, B. Bazilewicz, Podpis za niepiśmiennego lub nie mogącego pisać w świetle kodeksu zobowiązań 
i prawa o notariacie, Not.-Hip. 1934, nr 11, s. 82-83; S. Jot, Obecność świadków a odciski palców na akcie 
notarialnym, ibidem, s. 83; Z. Sieńko, Art. 75prawa o notariacie a art. 113 kodeksu zobowiązań, Not.-Hip.

2. KANCELARIE NOTARIALNE I ZAKRES CZYNNOŚCI

Art. 1 prawa o notariacie, określający pozycję notariusza, rozwinięty został co do 
czynności notarialnych w II części rozporządzenia. Wśród czynności notariuszy w art. 63 
wymieniono przykładowo sporządzanie aktów notarialnych, wydawanie odpisów 
i wypisów, sporządzanie poświadczeń, doręczanie oświadczeń stronom, spisywanie 
protokołów, protestowanie weksli i czeków oraz innych dokumentów, a także przyj
mowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Art. 64 
zabraniał dokonywania czynności sprzecznych z prawem, naruszających porządek 
publiczny lub dobre obyczaje. Zakazane było także dokonywanie czynności, które 
dotyczyły notariusza, jego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej bez 
ograniczenia, w linii bocznej zaś krewnych do czwartego stopnia i powinowatych do 
trzeciego stopnia włącznie, a także osoby związanej z tytułu przysposobienia, opieki 
i kurateli, spółek i instytucji, w których zasiadał notariusz (art. 65). Akt sporządzony 
z naruszeniem tych zasad nie miał charakteru aktu publicznego82.

Najważniejszym zadaniem notariuszy było sporządzanie aktów notarialnych, będą
cych dokumentami publicznymi (art. 1). Prawo o notariacie określało wymogi formal
ne stawiane aktom oraz tryb postępowania przy ich sporządzaniu, uściślane następnie 
w drodze orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny, a także wykładni dokonywanej 
przez rady notarialne i konferencje ich prezesów i wiceprezesów83. Mimo tych starań 
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do końca okresu międzywojennego nie udało się zatrzeć wszystkich dzielnicowych 
różnic redakcyjnych, co ułatwiało niekiedy niemal natychmiastowe rozpoznanie, 
w jakiej części kraju akt sporządzono8,1. Dopiero w 1938 r. udało się zunifikować for
muły początku i zakończenia aktu notarialnego, na nadanie aktom w pełni jednolitej 
formy zabrakło przed wybuchem II wojny światowej czasu* 85.

1934, nr 16, s. 123; K. Wolny, Wypisy i odpisy w polskim prawie o notariacie, PN, 1937, nr 19, s. 3-10; 
M. Allerhand, Wypisy i odpisy aktów notarialnych, PN, 1938, nr 11-12, s. 7-21.

14 Por. m.in. L. Zubrzycki, Ułomności i anachronizmy w redakcji aktów notarialnych, PN, 1935, nr 17, 
s. 10-13; T. Dorożala, Ułomności i anachronizmy w redagowaniu aktów notarialnych, Not-Hip, 1935, 
nr21,s. 226.

85 Por. m.in. materiały Sekretariatu Międzyizbowego, AP II, R. Not. 667 (d. 13) (nowe oznaczenie 
110); protokoły X1V-XIX Konferencji, AP 11, R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie 105); XIV Konferencja 
Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1937, nr 8, s. 3; S. Stein, Ujednolicenie formy początku 
i końca aktu notarialnego, ibidem, nr 13-14, s. 9-11; XVIII Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad 
Notarialnych, PN, 1938, nr 9, s. 12; jednolita formuła wzoru aktu notarialnego, ustalona przez Sekretariat 
Międzyizbowy, opublikowana została w PN, Ujednolicenie formy czynności notarialnych. Początek i ko
niec aktu notarialnego w powiązaniu ze sprawą skrótów, PN, 1938, nr 17, s. 8-10.

86 J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 138.
87 M. Allerhand, op.cit., s. 188.
88 M.in. wyraźnie utrzymano w mocy przepisy austriackiej ustawy z 1871 r. wprowadzającej wymóg 

formy notarialnej dla niektórych czynności, por. rozdział V pkt 1.2.
89 Kodeks zobowiązań ogłoszony został w formie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

27 października 1933 r. wraz z przepisami wprowadzającymi z tej samej daty i wszedł w życie 1 lipca 
1934 r., Dz. (J. RP nr 82, poz. 598, 599; por. także L. Domański, Kodeks zobowiązań w zastosowaniu do 
praktyki notarialnej, PN, 1934, nr 13-14, s. 3-9, nr 15-16, s. 3-12; M. Kurman, Kodeks zobowiązań. Skrót 
szczegółowy, obejmujący całość przedmiotu), ibidem, s. 24—40.

90 Dz. U. RP nr 82, poz. 600; por. także J. Namitkiewicz, Nowy kodeks handlowy ze stanowiska prakty
ki notarialnej, PN, 1934, nr 13-14, s. 9-15; nr 15-16, s. 15-18; B. Stelmachowski, Praktyka notarialna 
a kodeks zobowiązań i kodeks handlowy na tle ustawodawstwa Ziem Zachodnich, PN, 1935, nr 5, s. 2-9.

Prawo o notariacie wyraźnie wykluczyło właściwość sądów przy dokonywaniu 
czynności, które zgodnie z jego przepisami mogli wykonywać notariusze (art. 142, art. 
146). Oznaczało to w praktyce na terenie Małopolski uzyskanie postulowanej od daw
na wyłączności w zakresie sporządzania testamentów i dokonywania legalizacji podpi
sów86. Na analogicznej zasadzie ustała właściwość sądów do dokonywania uwierzytel
nień i innych czynności na terenie dawnego zaboru pruskiego87.

Wypadki, w których prawo wymagało dla danej czynności formy aktu notarialnego, 
określone były w odpowiednich przepisach prawa materialnego. Problemy z kodyfikacją 
całości prawa cywilnego spowodowały, że do końca okresu międzywojennego zakres 
czynności notarialnych uległ ujednoliceniu tylko częściowo88. W skali ogólnopolskiej 
wymóg formy notarialnej wprowadzony został m.in. przepisami prawa o zobowiązaniach 
dla składających oświadczenie stron nieumiejących czytać lub pisać (art. 114 k.z.), umów 
o dożywocie (art. 600 k.z.), oświadczenia darczyńcy, gdy przysporzenie majątkowe na 
rzecz obdarowanego nie następuje przez samo zawarcie umowy lub równocześnie z nią 
(art. 358 § 1 k.z.)89. W ogłoszonym równocześnie z kodeksem zobowiązań kodeksie 
handlowym przymus zachowania formy notarialnej ad solemnitatem przewidziany został 
dla powstania spółki komandytowej (art. 145 k.h.)90, a w przepisach prawa o spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością dla powstania spółki lub przystąpienia do niej 
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(art. 3.1) oraz zbycia bądź zastawienia udziału w takiej spółce (art. 17)91. Podobne wy
mogi stawiało prawo o spółkach akcyjnych dla statutu spółek92.

91 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Prawo o spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Dz. U. RP nr 82, poz. 602; J. Namitkiewicz, Prawo o spółkach z ogra
niczoną odpowiedzialnością. Uwagi i komentarze, PN, 1934, nr 2, s. 13-17; nr 5, s. 11-13.

92 Art. 2.1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Prawo o spółkach ak
cyjnych, Dz. U. RP nr 39, poz. 383; por. także M. Kurman, Protokół walnego Zgromadzenia spółki akcyj
nej, PN, 1934, nr 18, s. 6; idem, O spółkach podług kodeksu zobowiązań i nowego kodeksu handlowego. 
Informacje do zawarcia spółki i do redakcji umowy spółki, ibidem, nr 20, s. 19-31.

93 Bliżej na ten temat D. Malec, Z dziejów notariatu w Drugiej Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymu
su notarialnego, „Rejent”, 2000, nr 9, s. 195-205.

94 Art. 82 prawa o notariacie. Oświadczenie P. Wiceministra Sprawiedliwości St. Sieczkowskiego, PN,
1933, nr 11, s. 203; S. Gołąb, op.cit., s. 109; por. także D. Malec, op.cit.

95 „Gazeta Polska” z dnia 21 września 1936 r.; H. Weissberg, Groźba wyłomu w art. 82pr. o not. Pod
ważenie notarialności kontraktów naftowych, PN, 1936, nr 19, s. 409-410.

96 Dz. U., 1936, nr 84, poz. 585.
97 Kontrakty naftowe wyłączone spod art. 82pr. o not., PN, 1936, nr 21, s. 475.
” Nowy paragraf 4 art. 129 pr. o not., PN, 1936, nr 22, s. 479.
99 Dz. U. RP nr 89, poz. 606.

100 S. Guzikowski, Przymus notarialny w Małopolsce wobec obchodzenia § I art. 82 pr. o not., PN,
1934, nr 18, s. 404-^105.

Zgodnie z art. 82 prawa o notariacie wprowadzono bezwzględny przymus formy 
aktu notarialnego dla czynności obejmujących przejście, ograniczenie lub obciążenie 
prawa własności nieruchomości93. Sprawa budziła duże emocje w poprzednim okresie, 
a przepis ostatecznie znalazł się w prawie o notariacie z inicjatywy Ministerstwa Spra
wiedliwości, zwłaszcza wiceministra S. Sieczkowskiego, mimo energicznego sprzeci
wu palestry94.

W postępowaniu sądowym formę notarialną zastępować miały: ugoda, układ lub 
orzeczenie sądowe (art. 82 § 2). Zgodnie z art. 129 prawa o notariacie przepis art. 82 
nie naruszał uprawnień władz administracyjnych, wynikających z ustaw szczególnych, 
w mocy pozostały także przepisy ustaw, dopuszczające formę aktu prywatnego dla 
umów, których skuteczność była uzależniona od zezwolenia lub zatwierdzenia właści
wej władzy ziemskiej.

W roku 1936 zaproponowano wyłączenie stosowania art. 82 prawa o notariacie 
w stosunku do tzw. kontraktów naftowych, dotyczących prawa poszukiwania i wydo
bywania minerałów żywicznych95. W dekrecie Prezydenta RP o formie umów dotyczą
cych praw wydobywania minerałów żywicznych zmieniono prawo o notariacie, doda
jąc do art. 129 nowy § 4, zwalniający od obowiązku zachowania formy notarialnej 
umowy o przejście, ograniczenie lub obciążenie prawa wydobywania minerałów ży
wicznych96. Wprowadzoną zmianę krytykowano nie tylko z powodu pominięcia opinii 
Rad Notarialnych97, kwestionowano także prawo prezydenta do regulowania tej materii 
w drodze dekretu98.

Art. 82 prawa o notariacie nie obowiązywał do wybuchu II wojny światowej na te
renie Zaolzia, zajętego w październiku 1938 r. Dekret Prezydenta RP z dnia 18 listopa
da 1938 r. o rozciągnięciu prawa o notariacie na ziemie odzyskane odroczył bowiem 
jego wejście w życie do dnia 1 stycznia 1940 r.99.

Praktyczne stosowanie przepisu art. 82 prawa o notariacie rodziło liczne wątpliwo
ści, a możliwość zastąpienia przymusowej formy notarialnej ugodą sądową budziła 
uzasadniony niepokój o chęć obejścia w ten sposób wymogów ustawowych100. Mimo 
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obaw, a nawet propozycji ograniczenia zakresu stosowania art. 82 liczba notarialnych 
umów o zbycie nieruchomości systematycznie zwiększała się, co świadczyło nie tylko 
o poprawie sytuacji gospodarczej, ale także o skuteczności działań, uświadamiających 
skutki prawne nieprzestrzegania wymogów formalnych, wynikających z art. 82 prawa 
o notariacie101. Wobec przeciągających się prac nad ogólnopolskim prawem rzeczo
wym art. 82 odegrał w związku z tym istotną rolę w procesie ujednolicania także zasad 
prawa materialnego102.

101 W roku 1934 na terenie lwowskiej izby notarialnej sporządzono 48 555 umów notarialnych w zakre
sie objętym przymusem z art. 82, w roku 1935: 50 967, w roku 1936: 69 969, w roku 1937: 84 527, w roku 
1938: 85 119, dane cyt. za J. Pawłowicz, Małopolska wschodnia pod rządem art. 82 pr. o not., PN, 1939, 
nr 6, s. 128.

102 Problemy kodyfikacji prawa rzeczowego m.in. L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji Ko
dyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej »’ latach 1919-1939, Wroclaw 2000, s. 312-396; por. także 
D. Malec, op.cit., s. 203-204.

103 A. Oleszko, op.cit., s. 156-157.
104 M. Allerhand, op.cit., s. 18-19.
105 Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie IC2721/2/34, AP II, R. Not. 113 (d. 20); M. Mo

czulski, O właściwości terytorialnej notariusza.(Art. 3 w związku z art. 18 i 19 prawa o not.), PN, 1934, 
nr 19, s. 10.

106 Por. m.in. dane z izby poznańskiej, gdzie nie było także odpowiedniej liczby zastępców: do maja 
1935 r. na 21 wniosków o zgodę na pełnienie czynności w innej miejscowości odmówiono tylko w 2 wy
padkach, Sprawozdanie Rady Notarialnej w Poznaniu..., op.cit., s. 24.

107 Okólniki z 1934 r.: nr 6 Rady Notarialnej w Lublinie, nr 8 Rady Notarialnej w Wilnie, AP II, R. Not.

Czynności służbowe notariusza mogły być dokonywane tylko w prowadzonej przez 
niego kancelarii. Od zasady tej można było odstąpić jedynie w wyjątkowych wypad
kach, gdy prawo na to zezwalało. Notariusz w ciągu 14 dni od otrzymania zawiado
mienia o nominacji obowiązany był zgłosić się do prezesa właściwego sądu okręgowe
go, by objąć stanowisko, co oznaczało jednocześnie obowiązek otwarcia w tym czasie 
kancelarii, która mogła rozpocząć normalne działanie od chwili formalnego objęcia 
stanowiska103.

Kancelarię należało uruchomić w miejscowości oznaczonej w akcie nominacji jako 
siedziba. Z reguły minister sprawiedliwości wyznaczał siedziby w miejscowościach, 
w których znajdował się sąd okręgowy lub grodzki104. Czynności dokonane w miej
scowości innej niż siedziba, choć niedozwolone, nie traciły mocy prawnej, o ile nie 
wykroczono poza teren właściwości sądu okręgowego105. Inne przepisy prawa o nota
riacie, w tym zwłaszcza art. 19, zobowiązywały do dokonywania czynności przede 
wszystkim we własnych kancelariach, a tylko w miarę potrzeby i w wypadkach nie- 
cierpiących zwłoki poza nimi i poza godzinami urzędowymi.

Notariusz mógł prowadzić tylko jedną kancelarię. Prawo o notariacie z 1933 r. 
znało jednak także instytucję tzw. roków notarialnych, odbywanych w określonych 
dniach tygodnia poza siedzibą notariusza. Upoważnienia do ich odbywania udzielał 
w formie zarządzenia zaopiniowanego przez radę notarialną prezes sądu okręgowego. 
Z możliwości delegowania do innych miejscowości korzystano częściej w rejonach 
kraju pozbawionych większej liczby notariuszy106 107. Na terenach izb warszawskiej, lu
belskiej i wileńskiej, wbrew zakazom prezesów sądów apelacyjnych oraz rad notarial
nych, praktykowano wysyłanie do czynności na prowincji zastępców, podczas gdy 
notariusz nadal wykonywał czynności w swej siedzibie urzędowej1 7'.

453.



179

Zasadę ciągłości pracy kancelarii notarialnych wyrażał art. 19 § 1, zobowiązujący 
notariusza do tego, by był czynny w kancelarii w dni powszednie co najmniej 7 godzin 
dziennie. Godziny pracy kancelarii ustalał prezes właściwego sądu apelacyjnego, i tak 
m.in. dla notariuszy izby krakowskiej wprowadzono obowiązek urzędowania od go
dziny 8 do 15, łącznie z sobotami, dla izby warszawskiej zaś od godziny 9 do 16. 
Przepisy o czasie urzędowania były często naruszane, co zmuszało rady notarialne do 
przypominania o niedopuszczalności pracy kancelarii w innych godzinach108 109.

108 Reskrypt Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 lutego 1934 r., Prez. 3050/34, AP II, 
R. Not. 113 (d. 20); ustalenie godzin zgodne było całkowicie z opinią Rady Notarialnej w Krakowie, 
Z Rady Notarialnej w Krakowie, PN, 1934, nr 3, s. 9; podobna zgodność w Warszawie, por. Z Rady Nota
rialnej w Warszawie, ibidem, nr 5, s. 19-20; w izbach wileńskiej i poznańskiej kancelarie czynne były od 
8.30 do 15.30, Okólnik nr 6 Rady Notarialnej w Poznaniu, PN, 1934, nr 15-16, s. 36-37.

109 M.in. w Warszawie ustali! się sprzeczny z określonym czasem pracy kancelarii zwyczaj przedłuża
nia ich pracy do godziny 18, co wytknięte zostało przez Radę Notarialną jako niedopuszczalne, Komunikat 
nr 30 Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1936, nr 15-16, s. 22.

110 Okólnik Rady Notarialnej w Krakowie, op.cit.', reskrypt prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, 
op.cit.; Okólnik Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 7, s. 17-18.

111 Okólnik nr 5 Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 2 września 1934 r., PN, 1934, nr 18, s. 19.
112 Okólnik Rady Notarialnej we Lwowie z dnia 11 czerwca 1934 r., 1. 2197/34, AP II, R. Not. 113 

(d. 20); Okólnik Rady Notarialnej we Lwowie z dnia 8 października 1934 r., 1. 4398/34, cyt. za We Lwowie. 
Właściwość terytorialna notariusza, PN, 1934, nr 20, s. 13.

113 P. Zubowicz, „Spółki" czy samodzielny notariusz, PN, 1935, nr 13-14, s. 13-14; B. Trzos, Odpo
wiedź notariatu lwowskiego, PN, 1935, nr 23, s. 8.

114 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Warszawie za czas od l lutego 1934 r. do 30 kwiet
nia 1935 r.. Warszawa 1935.

Zgodnie z art. 19 dokonywanie czynności poza kancelarią było możliwe w miarę 
potrzeby w godzinach urzędowych, poza nimi zaś, w tym także w niedziele i święta, 
w sytuacjach niecierpiących zwłoki. Rady notarialne oraz organy nadzoru sądowego 
wzywały notariuszy do ścisłego respektowania przepisów o czasie pracy kancelarii, 
ostrzegając, że ich naruszanie interpretowane będzie jako nielojalna konkurencja 
i podlegać będzie ukaraniu w postępowaniu dyscyplinarnym110. Wobec powstających 
na tym tle konfliktów rady wyznaczały niekiedy także ściślejsze reguły dokonywania 
czynności poza miejscem siedziby urzędowej, m.in. w izbie poznańskiej było to moż
liwe tylko wtedy, gdy w miejscowości, w której miała być dokonana czynność, nie 
miał siedziby żaden notariusz bądź gdy wszyscy odmówili jej dokonania lub byli nie
osiągalni, bądź gdy wyrazili na to zgodę notariusze z danej miejscowości lub rada no
tarialna111. Rada lwowska nałożyła na notariuszy izby obowiązek przyjmowania 
klientów tylko z okręgu tego sądu grodzkiego, w którym mieściła się ich siedziba, 
a także informowania izby o każdym kliencie z innego okręgu112.

Wkrótce po wejściu w życie prawa o notariacie pojawiła się tendencja do zawiązy
wania spółek notarialnych przez część lub wszystkich urzędujących w miejscowości 
notariuszy. Pierwsza taka spółka powstała we Lwowie jeszcze pod rządami austriackiej 
ustawy z 1871 r., a tutejsi notariusze także po 1934 r. wyrażali poparcie dla takiej for
my działania113. Rady notarialne podchodziły jednak nieufnie do takiej możliwości, 
mimo iż dostrzegały w nich formę obrony przed nieuczciwą konkurencją114. Istnienie 
spółek nie zlikwidowało jednak negatywnych zjawisk, w 1936 r. jeden z posłów skar
żył się nawet w sejmie na kartel notarialny we Lwowie, zawyżający opłaty i zmuszają
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cy ludność do szukania pomocy notariuszy spoza Lwowa"5. Dopuszczalność prowa
dzenia działalności w tej formie, mimo braku wyraźnego upoważnienia ustawowego, 
pośrednio potwierdził Sąd Najwyższy, popierał je także prezes Sądu Apelacyjnego we 
Lwowie115 116. Istnienie lwowskiej spółki przyniosło podjęcie decyzji o kupnie parceli 
w centrum miasta przy ul. Romanowicza i wybudowanie na niej pięciopiętrowej ka
mienicy, w której obok mieszkań i sklepów mieściły się od 1 października 1938 r. 
wszystkie lwowskie kancelarie117.

115 Sprawy notarialne w obradach nad budżetem Ministerstwa Sprawiedliwości, PN, 1936, nr 3—4, 
s. 50.

116 Wyrok SN z 1936 r. cyt. za Zasada odpowiedzialności indywidualnej - odpowiedzialność za urzę
dowego zastępcę, PN, 1936, nr 8, s. 176; Oświadczenie Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie [w:] 
Współczesny notariat polski, PN, 1937, nr 3-4, s. 5-6.

117 Sprawozdanie Rady Notarialnej we Lwowie za okres od 30 kwietnia 1936 r. do 1 maja 1937 r. [w:] 
Izba Notarialna - Lwów, PN, 1937, nr 12, s. 14; na koszt budowy (550 tysięcy złotych) zaciągnięto częściowo 
kredyty, budynek przynosić miał roczny dochód z wynajmowanych pomieszczeń w wysokości 35 tysięcy 
złotych, Pierwszy w Polsce Dom Notariatu (Dom Funduszu Rentowego Lwowskiej Izby Notarialnej), PN, 
1938, nr 19, s. 17.

Dz. U. RP nr 99, poz. 764.
119 Por. m.in. R. Sztyk, Z kart historii notariatu. Archiwum notarialne, „Rejent”, 1996, nr 6, s. 187-192; 

M. Balicki, O archiwach notarialno-hipotecznych, Not-Hip, 1934, nr 20, s. 170.
120 Zgodnie z okólnikiem Ministra Sprawiedliwości 1. IPA3470/34/1/34 przekazaniu do archiwum nie 

podlegała jedynie prywatna korespondencja notariusza, o ile nie była związana z jego urzędowaniem; por. 
także M. Balicki, op.cit, s. 17; nr 21, s. 190.

121 M.in. J. Z., Sukcesja po dawnym notariacie, Not-Hip, 1934, nr 17, s. 141; A. Dąbrowski, Akta po 
dawnym notariuszu, ibidem, nr 19, s. 164.

1 2 Już samo stanowisko notariusza wymaga, by lokal kancelarii był odpowiednio umieszczony, i tak na 
zewnątrz jak i wewnątrz odpowiadał powadze urzędu. Kancelaria powinna się składać przynajmniej 
z dwóch pokoi - jeden dla personelu i stron, drugi dla szefa i stron. Na ścianie pokoju w kancelariach 
katolickich umieszczone są Obrazy Święte, a we wszystkich kancelariach są umieszczone: Godło Państwo
we, portret Prezydenta i portret Marszałka Polski (...), A.K. Limanowski, O praktycznym sposobie prowa
dzenia kancelarii notarialnych, PN, 1934, nr 15-16, s. 26-28; por. także m.in. kwestionariusz rewizyjny 
Rady Notarialnej w Warszawie z 1934 i z 1936 r., PN, 1934, nr 8, s. 18; PN, 1936, nr 23, s. 12.

Zgodnie z art. 116 notariusze obowiązani byli do prowadzenia repertoriów, ksiąg 
protestów, skorowidzów alfabetycznych, ksiąg depozytów oraz przychodów i rozcho
dów. Zasady ich prowadzenia według jednolitych wzorów określone zostały w rozpo
rządzeniu ministerialnym z grudnia 1933 r.118 Po ustaniu urzędowania akta notariusza 
miały być oddane do archiwum notarialnego, mieszczącego się przy archiwum hipo
tecznym i wspólnie z nim zarządzanego, natomiast pieniądze i papiery wartościowe do 
depozytu sądowego (art. 112 w zw. z art. 113 § l)"9. Na terenie Małopolski i okręgu 
działania Sądu Okręgowego w Cieszynie - do czasu ujednolicenia prawa hipotecznego 
- archiwa notarialne prowadzone były przy sądach okręgowych (art. 143). Do likwi
dowania zasobów dokumentów kancelarii rady notarialne delegować mogły jednego 
z notariuszy lub asesorów swego okręgu120. Z praktycznym egzekwowaniem tych 
przepisów były jednak problemy, zwłaszcza że art. 115 wprowadzał możliwość prze
chowywania akt poprzednika przez następcę, o ile wyraził na to zgodę prezes sądu 
okręgowego121.

Notariusz obowiązany był do urządzenia i utrzymania kancelarii, w tym do zatrud
nienia personelu. Organy samorządu starały się określić pewne minimalne wymagania 
co do wyglądu i wyposażenia lokali notariuszy122. W roku 1931 określone zostały za
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sady oznaczania kancelarii notarialnych123. Z obowiązku oznaczania kancelarii szyl
dami zwolnieni byli notariusze prowadzący kancelarie przy wydziałach hipotecznych 
na terenie dawnego zaboru rosyjskiego. Wobec utrzymania dotychczasowych reguł nie 
mieli oni możliwości swobodnego wyboru lokalu, za który uiszczali administracji bu
dynków sądowych czynsz na podstawie cywilnoprawnej umowy najmu124.

123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia II lipca 1931 r. w przedmiocie oznak urzędów 
i organów pomocniczych w dziele Ministerstwa Sprawiedliwości, Dz. U. RP nr 74, poz. 601.

124 Por. bliżej D. Malec, Notariat Drugiej..., s. 338-339.
125 K. Werkowski, Kilka słów na temat fachowości. Odpowiedź na wystąpienia w prasie niektórych ase

sorów notarialnych, Not-llip, 1936, nr 17-18, s. 167-168.
126 Dane z ankiety Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki w której wzięło udział tylko 20% pra

cowników kancelarii, W. Dąbrowski, Jak żyjemy, Not-Hip, 1935, nr 12-13, s. 140-142; W. D., W sprawie 
ankiety, Not-Hip, 1935 nr 14, s. 157.

127 W. Dąbrowski, op.cit., s. 140.
128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1935 r. o wynagrodzeniu notariuszów, 

Dz. U. RP nr 84, poz. 517.
129 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1938 r. o wynagrodzeniu notariuszów 

i pisarzy hipotecznych za niektóre czynności w związku z przeniesieniem własności nieruchomości i prze
budową ustroju rolnego, Dz. U. RP nr 41, poz. 343.

130 K. Kraushar, Postulat zmiany taksy notarialnej od aktów redagowanych przez adwokatów, „Pale- 
stra”, 1935, nr 1, s. 62-64; idem, Jeszcze w sprawie taksy notarialnej od projektów aktów redagowanych

Personel kancelarii zatrudniany był na podstawie umów o pracę. Ideą przewodnią 
prawa o notariacie było oparcie w przyszłości pracy kancelarii notarialnych na apli
kantach i asesorach. Z uwagi na rosnące bezrobocie wśród młodych prawników poja
wiały się koncepcje, by nie zwlekać z realizacją tego zamysłu i przystąpić do wymiany 
dotychczasowego personelu, co doprowadziło do konfliktu między Zrzeszeniem Apli
kantów i Asesorów Notarialnych a Związkiem Pracowników Notariatu i Hipoteki’25. 
Wśród personelu, często o wieloletnim stażu pracy, znajdowały się osoby o różnym 
wykształceniu: obok prawników także nauczyciele, księgowi, byli zawodowi wojsko
wi, policjanci, kolejarze, a nawet artyści malarze126. Ich zarobki były zróżnicowane, 
zależne od dochodów osiąganych przez kancelarie, i wynosiły od 40 złotych miesięcz
nie do ponad 1000 w największych kancelariach warszawskich; niemal połowa (48%) 
zarabiała przeciętnie 100-200 złotych127.

Notariusze pobierali za swe czynności wynagrodzenie, którego wysokość określona 
została w rozporządzeniu z 1935 r.128 W stosunku do poprzednich lat podniesione zo
stały w nim stawki procentowe za sporządzenie aktów o większej wartości przy jedno
czesnym obniżeniu opłat za czynności drobniejsze, co uderzyło zwłaszcza w notariuszy 
na prowincji. W opinii społecznej ich wysokość i tak była za duża, co przyniosło 
w 1937 r. rezultat w postaci sejmowej rezolucji w sprawie ich obniżenia, a w 1938 r. 
zmniejszenie opłat alienacyjnych przy przenoszeniu własności nieruchomości nawet 
o 50%129. Wbrew obawom notariuszy wpłynęło to ożywczo na obrót nieruchomościa
mi i przyniosło wzrost sporządzanych aktów.

Sprawa wynagrodzenia notariuszy budziła duże emocje. Pojawiały się w związku 
z tym różne propozycje ograniczenia ich dochodów bądź zobowiązania do dzielenia się 
nimi z innymi grupami zawodowymi. W kręgach adwokackich w Małopolsce propo
nowano podział wynagrodzenia za sporządzanie aktu notarialnego zastrzeżonego pod 
rygorem nieważności między notariusza i adwokata, do którego z reguły strona uda
wała się najpierw na tych terenach130. Dalej idące propozycje zakładały obowiązek 
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przelewania przez notariuszy odpowiedniej części dochodu na specjalny fundusz, 
umożliwiający zwiększenie uposażeń sędziowskich i prokuratorskich13 . Analogiczną 
propozycję dla podwyższenia pensji pracowników naukowych zgłoszono w 1939 r.* 131 132

przez adwokatów, ibidem, nr 2, s. 148; A. Glasner, Redagowanie aktów a taryfa notarialna, „Glos Adwo
katów”, 1935, nr 11, s. 325.

131 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów, „Glos Sądownictwa”, 
1939, nr 2.

132 C. Znamierowski, Postulaty, „Gazeta Polska”, 1939, nr 173.
133 Tabela statystyki zawodowej notariatu Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1935, AP II, R. Not. 667 

(HO).
134 D. Malec, op.cit., s. 346.
135 Mały Rocznik Statystyki RP za lata 1934-1939.
136 M.in. M. Moczulski, Prawo ubogich w notariacie. Uwagi do art. 34 p. 6 prawa o notariacie, PN, 

1934, nr 17, s. 9.

Dane o dochodowości notariatu zbierały rady notarialne. W opierających się na tej 
statystyce opracowaniach eksponowano jednak z reguły informacje o dochodach naj
niższych. Mimo stałych narzekań notariusze w latach 1934-1939 osiągali przeciętnie 
przyzwoite dochody miesięczne i roczne, choć ich wysokość zależała wyraźnie od 
lokalizacji kancelarii. Według danych opracowanych przez Sekretariat Międzyizbowy 
w 1935 r. czysty roczny dochód wyniósł przeciętnie 20 000 złotych w kancelarii. Do
chód powyżej średniej odnotowały za rok 1935 kancelarie izby katowickiej (29 000), 
warszawskiej (25 000), poznańskiej (23 000). Poniżej średniej zarobiły kancelarie 
w izbie krakowskiej i lubelskiej (19 000), lwowskiej (16 000), najsłabiej wypadły do
chody w izbie wileńskiej (11 OOO)133. W roku 1937 przeciętny czysty dochód w skali 
kraju wyniósł 24 000 złotych na kancelarię. Tak jak poprzednio najlepiej wiodło się 
notariuszom w izbie katowickiej (34 000), warszawskiej (29 000), lubelskiej (28 000). 
W izbie poznańskiej dochód odpowiadał średniej krajowej, poniżej zaś jej wysokości 
znalazły się dochody w izbie lwowskiej i krakowskiej (21 000) oraz wileńskiej 
(15 000). Z danych wynika, że dochód poniżej średniej osiągnęło około 65% kancela
rii, natomiast ok. 35% uzyskało wyższe zyski, w tym ok. 10% powyżej 36 000 złotych 
rocznie. Niepełne dane za 1939 r. ukazują, że tylko jeden notariusz osiągnął miesięcz
ny dochód powyżej 10 000 złotych, przeciętne dochody zaś wynosiły w poszczegól
nych izbach: Poznań - 1750 złotych, Lwów - 1700, Kraków - 1800, Wilno - 1300, 
Katowice i Lublin - ponad 2000 złotych134. Ponad 60% notariuszy osiągało wówczas 
miesięczny czysty dochód poniżej 2000 złotych, około 14% poniżej 1000 złotych, 
około 4% zaś nawet poniżej 500 złotych. Dla porównania warto dodać, że zarobki 
w wymiarze sprawiedliwości w latach 1934-1939 nie uległy większym zmianom 
i wynosiły bez dodatków, zależnie od rangi sędziego, od 425 złotych (sędzia sądu 
grodzkiego) do 1100 złotych (sędzia Sądu Najwyższego)135.

W całym okresie po unifikacji widoczna była duża dysproporcja między zarobkami 
renomowanych kancelarii w dużych miastach i regionach rozwijających się gospodar
czo a dochodami prowincjonalnych notariuszy, zwłaszcza w województwach wschod
nich. Ubożenie społeczeństwa powodowało ponadto wzrost liczby osób korzystających 
z tzw. prawa ubogich i zwolnienia od kosztów, co prowadziło niekiedy do nieuczciwej 
konkurencji między notariuszami136.
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3. SAMORZĄD NOTARIALNY.
STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE

Największą zdobyczą notariatu stało się przyznanie mu przepisami nowego prawa 
o notariacie samorządu. Przepisy o jego organizacji i zakresie działania znalazły się 
w rozdziale IV rozporządzenia z 1933 r. Stworzenie instytucji samorządowych było 
w okresie starań o jednolitą ustawę notarialną podstawowym postulatem środowiska 
i choć nowe rozwiązania nie były w pełni satysfakcjonujące, to w opiniach dominował 
ton zadowolenia137.

137 M in. J. Glass, Rzut oka..., s. 25-26; J.K. Malicki, Samorząd notarialny, Not-Hip, 1933, nr 29, s. 2; 
idem, Rada Notarialna, Not-Hip, 1934, nr 3, s. 18; S. Stein, Ogólna charakterystyka..., s. 4; L. Sumorok, 
Rzut oka na prawo o notariacie, „Wileński Przegląd Prawniczy”, 1934, nr 2.

I3K Por. m in. Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych. Protokoły obrad (dalej; proto
koły obrad Konferencji), AP II, R. Not. 704 (105); Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych 
i Sekretariatu Międzyizbowego, AP II, R. Not. 54 (106); Sekretariat Międzyizbowy Przeglądu Notarialnego, 
AP II, R. Not. 667(110).

139 Obejmował tereny Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży, Łodzi, Piotrkowie, Płocku, Siedl
cach, Sosnowcu i Warszawie.

140 Obejmował tereny Sądów Okręgowych w Kielcach, Lublinie, Łucku, Radomiu, Równem i Zamościu.
141 Obejmował tereny Sądów Okręgowych w Grodnie, Nowogródku, Pińsku i Wilnie.
142 Wobec zlikwidowania od 1 stycznia 1934 r. Sądu Apelacyjnego w Toruniu obejmował także jego 

dotychczasowy teren działania; w apelacji poznańskiej działały Sądy Okręgowe w Bydgoszczy, Chojni
cach, Gdyni, Grudziądzu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu oraz Toruniu.

143 Obejmował tereny Sądów Okręgowych w Cieszynie i Katowicach.
144 Obejmował tereny działania Sądów Okręgowych w Jaśle, Krakowie, Nowym Sączu, Rzeszowie, 

Tarnowie i Wadowicach.
145 Obejmował tereny Sądów Okręgowych w Brzeżanach, Czortkowie, Kołomyi, Lwowie, Przemyślu, 

Samborze, Sanoku, Stanisławowie, Stryju, Tarnopolu i Złoczowie.
146 Część apelacji lwowskiej (okręg w Sanoku) włączono do apelacji krakowskiej, do której przeszły 

także tereny Sądu Okręgowego w Kielcach, rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 września 1934 r., 
Dz. U. RP nr 86, poz. 784.

W siedzibie każdego sądu apelacyjnego istnieć miała wyposażona w osobowość 
prawną izba notarialna, zrzeszająca na zasadzie przymusowej wszystkich notariuszy, 
których siedziby wyznaczono na terenie okręgu danego sądu apelacyjnego. Siedziby 
izb znajdowały się w miastach, będących siedzibami sądów apelacyjnych (art. 25). 
Organami izb o charakterze uchwalającym i stanowiącym były walne zgromadzenia 
notariuszy, organami zaś o charakterze wykonawczym i zarządzającym rady notarialne 
(art. 26). Prawo o notariacie, ku rozczarowaniu środowiska, nie przewidywało powoła
nia organów o charakterze ogólnopolskim, jednak ich rolę zaczęły pełnić w praktyce 
regularnie obradujące Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych i od
grywający namiastkę organu wykonawczego Sekretariat Międzyizbowy138. Ich działal
ność przyniosła realne korzyści i uniemożliwiła utrwalanie partykularyzmu, jakim 
groził regionalizm decyzji poszczególnych rad.

Wraz z wejściem w życie prawa o notariacie rozpoczęło działalność 7 izb notarial
nych w okręgach Sądów Apelacyjnych w Warszawie139, Lublinie140, Wilnie141, Pozna
niu142, Katowicach143 oraz Krakowie144 i Lwowie145. Jesienią 1934 r. dokonano korekty 
okręgów sądów apelacyjnych, a tym samym izb notarialnych, najważniejszą zmianą 
stało się wówczas przejście Sądu Okręgowego w Kielcach do apelacji krakowskiej146. 
W roku 1938 powtórnie (po likwidacji w 1934 r.) rozpoczął działalność Sąd Apelacyj
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ny w Toruniu, jednak wbrew przepisom nie doszło, do wybuchu II wojny światowej, 
do powołania toruńskiej izby notarialnej147.

147 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Toruniu, Dz. U. RP nr 26, 
poz. 230.

141 Pierwsze walne zgromadzenia Izb Notarialnych. Rady Notarialne w Poznaniu i Lublinie, PN. 1934, 
nr 2, s. 2 i n.; Pierwsze walne zgromadzenia Izb Notarialnych. Rady Notarialne w Warszawie, Krakowie, 
Wilnie i Katowicach, PN, 1934, nr 3, s. 3; por. także D. Malec, op.cit, s. 353-355.

149 Pierwsze walne zgromadzenie Izby Notarialnej we Lwowie, PN, 1934, nr 7. s. 2.
150 Pierwsze z nich poświęcono sprawom statutu zapomogowego, drugie zwołano w związku z uroczy

stościami ku czci zmarłego prezesa izby w Lublinie, S. Smólskiego, Nadzwyczajne zgromadzenie Poznań
skiej Izby Notarialnej, PN, 1937, nr 7, s. 16-17; Dni Lublina: 10—l1 grudnia 1938 r., PN, 1938, nr 22, s. 3.

151 D. Malec, op.cit., s. 355.
152 Por. m.in. zwyczajne walne zgromadzenie w Warszawie w dniu 26 maja 1935 r. i wybór przewodni

czącego obrad senatora W. Romana, jednomyślne podjęcie przeważającej liczby uchwal, Sprawozdanie 
z III Walnego Zgromadzenia Izby Notarialnej w Warszawie w dniu 26 maja 1935 r., PN, 1935, nr 11-12, s. 17.

153 Por. m.in. sprawozdania z walnych zgromadzeń w 1935 r. w Lublinie i Katowicach, Izba Notarialna 
- Lublin, PN, 1934, nr 11-12, s. 34-35; Izba Notarialna - Katowice, ibidem, s. 40.; w 1936 r. w Warsza
wie, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Notariuszów w roku 1936. Izba Notarialna - Warszawa, PN, 1936, 
nr 11-12, s. 22; w 1937 r. w Wilnie, Izba Notarialna - Wilno, PN, 1937, nr 13-14, s. 23.

154 Bliżej D. Malec, op.cit., s. 357.
1551. Żaki, Ubezpieczenie notarialne w Izbie Lwowskiej, PN, 1935, nr 21, s. 11-12; bliżej na temat prac 

nad systemem ubezpieczeniowym D. Malec, op.cit., s. 359-363.

Pierwsze, organizacyjne walne zgromadzenia izb notarialnych odbyły się w stycz
niu 1934 r.148 Wyjątkiem była izba lwowska, gdzie doszło do niego dopiero 25 marca 
1934 r.149 Zwyczajne walne zgromadzenia odbywać miały się raz do roku, w maju, 
nadzwyczajne zaś - w miarę potrzeby - w ciągu miesiąca od polecenia prezesa sądu 
apelacyjnego, uchwały rady notarialnej lub wniosku co najmniej 1/5 notariuszy izby 
(art. 27 § 2). W praktyce zwoływanie zgromadzeń nadzwyczajnych należało do rzad
kości, a jednym z nielicznych wypadków było zgromadzenie w Poznaniu w marcu 
1937 r. oraz w Lublinie w 1938150.

Zgromadzenia odbywały się często w dużych salach sądowych (Sądu Okręgowego 
w Warszawie, kompleksie budynków sądowych w Wilnie, Sądzie Apelacyjnym 
w Lublinie), wyższych uczelniach (Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu), budynkach 
różnych instytucji (Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Lublinie, Sala Saska przy 
ul. św. Jana oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Florianka w Krakowie, hotel Savoy 
w Katowicach, lokal Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie)151.

Rady notarialne w Krakowie, Lwowie i Warszawie opracowały w 1934 r. regula
miny obrad zgromadzenia, które ułatwiły przygotowanie odpowiednich projektów dla 
pozostałych zgromadzeń. Podczas pierwszych zgromadzeń o charakterze organizacyj
nym, a także podczas następnych w latach 1935-1939 ich uczestnicy w wielu wypad
kach podejmowali decyzje jednomyślnie152. Dyskusję, niekiedy ożywioną wywoły
wały w zasadzie tylko sprawy ubezpieczenia, funduszów zapomogowych oraz wyso
kości składek korporacyjnych153. Wysokość tych ostatnich była początkowo 
zróżnicowana: od 15 złotych w Wilnie do 30 w Katowicach, później zaproponowano 
ich ustalenie w całym kraju na poziomie 20-25 złotych, a następnie pojawiły się ten
dencje do ustalania ich w formie procentu od obrotu notariusza15 .

Mimo licznych dyskusji, do końca okresu międzywojennego nie udało się stworzyć 
jednolitego systemu ubezpieczeniowego, a efektywny fundusz ubezpieczeniowy według 
projektu I. Żakiego udało się wprowadzić od 1 czerwca 1935 r. tylko we Lwowie155.
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Zgodnie z prawem o notariacie rolę organów wykonawczych samorządu korpora
cyjnego pełniły rady notarialne. Praktyczne formy ich działania ustaliły się bardzo 
szybko, w okresie organizacyjnym przed zwołaniem pierwszych zwyczajnych zgroma
dzeń w maju 1934 r. Od razu też rozpoczęła się bliska współpraca rad poprzez organi
zowanie cyklicznych Konferencji Prezesów i Wiceprezesów, do ustalenia względnie 
spójnych form działania przyczyniła się także ożywiona publicystyka informacyjna 
w „Przeglądzie Notarialnym”.

Liczebność rad zależała od rozmiarów izby notarialnej i wynosić mogła od 9-13 
członków (art. 31). Największy skład, przewidziany dla izb powyżej 200 notariuszy, 
nigdy nie został powołany, gdyż nawet największa izba warszawska nie osiągnęła ta
kiej liczebności. Wybór członków rady (w tajnym głosowaniu) należał do walnego 
zgromadzenia (art. 28 pkt 1, art. 29 § 3). Kadencja trwała 3 lata, z tym że dla zapew
nienia ciągłości prac co roku ustępować miała (według starszeństwa mandatów) 1/3 
składu rady (art. 29 § 4). Dla zapewnienia sprawnego zarządu pełne wejście w życie 
tych zasad odroczono do 1935, a następnie 1936 r.156

156 Por. referaty Sekretariatu Międzyizbowego, AP II, R. Not. 667 (110).
157 Rozumiano ten nakaz szerzej, jako obowiązek prowadzenia kancelarii w tej miejscowości, M. Aller- 

hand, op.cit., s. 365.
158 Rada notarialna w Warszawie, PN, 1934, nr 3, s. 6.
159 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Lublinie, PN, 1934, nr 12, s. 2.
160 Protokoły posiedzeń Rady Notarialnej w Krakowie 1934-1938, R. Not. 97; Z Rad Notarialnych. 

W Krakowie, PN, 1934, nr 3, s. 8-9.
161 Pierwsze Walne Zgromadzenia Izby Notarialnej we Lwowie, PN, 1934, nr 7, s. 2-3.
162 Rada Notarialna w Poznaniu, PN, 1934, nr 2.
163 Z Rad Notarialnych. W Katowicach, PN, 1934, nr 3, s. 9.
164 J. Florkowski, J. Rzączyński, Historia Izby Notarialnej w Lublinie, „Rejent”, 2001, nr 5, s. 18-19.

Rady wybierały na swym pierwszym posiedzeniu prezesa i wiceprezesów, sędziów 
i rzeczników dyscyplinarnych oraz dokonywały podziału czynności między członków 
(art. 32 § 1). Prezes i wiceprezesi mogli być wybrani spośród osób mieszkających na 
stałe w miejscowości, będącej siedzibą izby (art. 32 § l)157. W praktyce w większości 
izb członkami rad wybierano przeważnie notariuszy z tych miejscowości, m.in. w sto
łecznej radzie w 1934 r. na 11 osób tylko 3 mieszkały poza Warszawą (Łódź, Piotr
ków, Białystok)158. W niektórych radach, m.in. w Lublinie, wyłaniano ściślejszy zarząd 
zwany wydziałem, składający się z notariuszy zamieszkałych w siedzibie izby1 9.

Pracami rad kierowali prezesi, przewodniczący zarazem ich obradom i wykonujący 
uchwały rad (art. 33). Prezesami rad wybranych w 1934 r. zostawali notariusze znani 
już wcześniej z dużej aktywności w pracy organizacyjnej, często pełniący wcześniej 
także wysokie funkcje w administracji publicznej. W Krakowie prezesem został do
tychczasowy szef wcześniej działającej izby S. Stein, wiceprezesem zaś W. Jabłoń
ski160, podobnie we Lwowie kierowanie objął dotychczasowy prezes izby K. Sokol, 
wiceprezesem zaś został W. Typrowicz161. Obaj prezesi (z krótkimi przerwami) kiero
wali radami do wybuchu 11 wojny światowej. Prezesem rady w Poznaniu został 
W. Jeszke, a funkcję wiceprezesa obj^ W. Prądzyński, poprzednio członek Podkomisji 
Notarialnej Komisji Kodyfikacyjnej1 . Radą w Katowicach kierował W. Dąbrowski, 
zasłużony uczestnik powstań śląskich, poseł i wicemarszałek II—IV Sejmu Śląskiego, 
a wiceprezesem wybrano A. Rostka163. Prezesem rady lubelskiej został J. Borkowski, 
poprzednio adwokat, a następnie sędzia i wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie164. 
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W Wilnie wybrano A. Rożnowskiego oraz J. Buyko jako wiceprezesa165. W radzie 
warszawskiej prezesurę powierzono Z. Hubnerowi, uprzednio przewodniczącemu 
Zrzeszeniu Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych, a funkcję wiceprezesa zasłużonemu dla 
notariatu autorytetowi moralnemu, M. Kurmanowi166. Wobec wyraźnie zaznaczającej 
się trwałości zarządu rad te same osoby pełniły w większości wypadków funkcje pre
zesa także w przededniu wybuchu II wojny światowej (z wyjątkiem Katowic, gdzie na 
czele rady stanął notariusz z Katowic F. Mazurkiewicz, oraz Wilna, gdzie funkcję po
wierzono J. Buyko)167 168. Wśród członków rad notarialnych znalazło się wiele osób 
uprzednio zajmujących wysokie stanowiska państwowe, m.in. w pierwszej radzie nota
rialnej w Warszawie dwóch byłych ministrów (spraw wewnętrznych oraz pracy i poli
tyki społecznej), jeden były wojewoda, jeden były dyrektor departamentu w Minister
stwie Spraw Wewnętrznych, były prezes Sądu Okręgowego w Łodzi oraz były kurator 
wileńskiego okręgu szkolnego .

165 Z Rad Notarialnych. tF Wilnie, PN, 1934, nr 3, s. 9
166 Z Rad Notarialnych. W Warszawie, PN, 1934, nr 3, s. 7.
167 Rady Notarialne w kadencji 1939-1940, PN, 1939, nr 11-14, s. 8.
168 Wyniki wyborów do Rady Notarialnej, Not-Hip, 1934, nr 3, s. 23.
169 Dr St. St., Regulaminy, PN, 1933, nr 14; M. Kurman, Regulamin wewnętrzny Rady Notarialnej, PN, 

1934, nr 2, s. 7-12.
170 Z Rad Notarialnych. W Warszawie, PN, 1934, nr 3, s. 7; Regulamin Delegatury Rady Notarialnej we 

Lwowie, PN, 1936, nr 19, s. 11-12; W Wilnie. Delegaci Rady i ich uprawnienia, PN, 1934, nr 7, s. 18; 
Okólnik nr 7 Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 14 listopada 1934 r., PN, 1934, nr 23, s. 17.

171 W. N., Zakres uprawnień delegatów Rad Notarialnych, PN, 1934, nr 23, s. 15-16.
172 Prace korporacyjne notariatu według sprawozdań Rad Notarialnych 1936/37, PN, 1937, nr 17-18,

Rady notarialne samodzielnie uchwalały swe regulaminy urzędowania, m.in. rada 
w Krakowie opublikowała swój regulamin, powstały jeszcze w 1933 r. w „Przeglądzie 
Notarialnym”, by sprowokować pozostałe rady do szybkiego opracowania aktów 
w miarę jednolitych, w krótkim czasie opracowała regulamin także warszawska rada 
(M. Kurman, Z. Hubner)169.

Kompetencje rad szczegółowo określały przepisy prawa o notariacie, m.in. czuwały 
nad należytym wykonywaniem czynności przez notariuszy, asesorów i aplikantów, 
przestrzeganiem zasad powagi i godności stanowiska notarialnego, brały udział w są
downictwie dyscyplinarnym, wykonywały rozjemstwo polubowne, na żądanie notariu
szy i stron ustalały wysokość należnego wynagrodzenia, przyznawały prawo ubogich 
(zwolnienie lub obniżenie opłat), kierowały wykształceniem aplikantów, prowadziły 
listy notariuszy, asesorów i aplikantów (art. 34). W ramach podziału obowiązków mię
dzy członków rady powoływano niekiedy delegatów w miejscowościach, będących 
siedzibami sądów okręgowych na jej terenie działania170. Legalność ich powoływania 
potwierdzały sądy apelacyjne, zarówno pośrednio, nie zgłaszając zastrzeżeń do przed
kładanych im do zatwierdzenia regulaminów, jak też bezpośrednio, rozpoznając zaża
lenia w trybie nadzoru171 172.

Po 2 latach obowiązywania nowego prawa o notariacie ustaliły się we wszystkich 
radach zbliżone metody działania poprzez sesje plenarne rad, posiedzenia ich wydzia
łów, powoływanie delegatów, a często także specjalnych komisji dla załatwienia spra
wy17 . Większość spraw w praktyce załatwiana była w ściślejszym gronie, np. w Po
znaniu na 246 uchwał aż 196 zapadło w wydziale, we Lwowie na 985 spraw wydział 

s. 43.
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rozpoznał 659173. Przedmiotem zainteresowania były głównie sprawy nadzoru i rewizji 
kancelarii, udział w sądownictwie dyscyplinarnym, sprawy etyki zawodowej.

173 Ibidem; por. także sprawozdania za rok 1936/37, 1937/38, op.cit.
174 Bliżej D. Malec, op.cit., s. 368.
175 M. in. Przemówienie prezesa Rady Notarialnej w Poznaniu 13 maja 1934 r., Walne Zgromadzenie 

Izby Notarialnej w Poznaniu, PN, 1934, nr 10, s. 3.
176 Okólnik Rady Notarialnej w Krakowie z dnia 30 maja 1935 r., AP II, R. Not. 113; protokoły obrad 

konferencji, AP II, R. Not. 704 (105).
177 Tylko wówczas doraźna składka przyniosła kwotę 1200 złotych, Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby 

Notarialnej we Lwowie...; por. także dane ze sprawozdań za lata 1935-1939, op.cit.
171 Por. m in. dane ze sprawozdań w 1938 r., PN, 1938, nr 13-14, s. 12-27; Akcja społeczna, PN, 1934, 

nr 20, s. 14.
179 Z Rad Notarialnych. W Warszawie. Fundacja notariatu, PN, 1934, nr 3, s. 7; Biblioteka Izby, PN, 

1934, nr 20, s. 13.
180 Por. komunikaty rad notarialnych, Klęska powodzi. Udział notariatu w akcji ratowniczej, PN, 1934, 

nr 15-16, s. 2.
181 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Warszawie za okres od 1 maja 1934 r. do 30 kwiet

nia 1935 r., s. 19; Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Krakowie... do 30 kwietnia 1935 r.,
s. 30; Okólnik Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 14 listopada 1934 r., PN, 1934, nr 23, s. 17.

Budżety rad były zróżnicowane i zależały od zmieniającej się w poszczególnych 
izbach wysokości składek korporacyjnych. Po ustaleniu się systemu składkowego od 
1936 r. na budżety administracyjne rad wpłynęło: w Warszawie około 59 000 złotych, 
w Poznaniu około 42 000, w Lublinie około 28 500, we Lwowie około 28 000, w Kra
kowie około 26 000, w Wilnie około 24 000 i w Katowicach około 10 000 złotych. Po 
wprowadzeniu składki zależnej od obrotów kancelarii dochody w niektórych izbach 
przekroczyły planowane wartości174.

W działalności rad bardzo silnie akcentowano konieczność udziału w pracach i ak
cjach społecznych, niekiedy zachęcano także notariuszy do aktywniejszego popierania 
polityki obozu sanacyjnego i wstępowania do Zjednoczenia Notariuszy RP (które na
stępnie zgłosiło akces do Obozu Zjednoczenia Narodowego)175. W roku 1935 Konfe
rencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych zaleciła wszystkim notariuszom 
przekazanie 5% miesięcznego czystego dochodu na rzecz Naczelnego Komitetu 
Uczczenia Pamięci Marszałka Piłsudskiego176. Notariusze z izby lwowskiej objęli 
opieką Towarzystwo Ochrony Młodzieży, a w następnych latach opodatkowali się na 
utrzymanie szkoły powszechnej w Tulinie177. Do założenia szkoły na Wołyniu zobo
wiązali się członkowie izby w Lublinie, wspierającej od 1934 r. także Towarzystwo 
Szkoły Ludowej. Notariusze wspierali także Fundusze Obrony Narodowej i Obrony 
Morskiej oraz Komitet Żwirki i Wigury. W izbie wileńskiej zasilano także Ligę Obro
ny Powszechnej Państwa, Polski Czerwony Krzyż oraz Ligę Morską i Kolonialną178. 
Rada w Warszawie na pierwszym posiedzeniu w 1934 r. wystosowała do innych rad 
apel o stworzenie oświatowej fundacji notariatu w oparciu o składki, a M. Kurman 
wsparł istotnym wkładem finansowym tworzoną przy izbie bibliotekę179. Warszawscy 
notariusze współtworzyli Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Po
wszechnych. W czasie powodzi na południu kraju w 1934 r. w ogólnopolskim Komite
cie Pomocy Ofiarom Powodzi znaleźli się notariusze, a poszczególne rady notarialne 
zorganizowały zbiórki pieniędzy i wezwały notariuszy do udzielania powodzianom 
pomocy180. Między innymi rada w Warszawie zebrała kwotę blisko 31 tysięcy złotych, 
a w Krakowie zebrano ponad 6 tysięcy złotych181 * *. Akcja pomocy dla bezrobotnych 
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przyniosła subskrypcję Pożyczki Inwestycyjnej182. W 1939 r., na wniosek Konferencji 
Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych wszystkie rady wezwały notariuszy do 
subskrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej, co w izbie warszawskiej przyniosło 
kwotę prawie pół miliona złotych, a w poznańskiej 270 tysięcy złotych183. Samolot, 
nazwany imieniem zmarłego w 1938 r. prezesa rady, Stefana Smólskiego, ufundowała 
dla Szkoły Pilotów w Świdniku izba lubelska184. Obowiązek wsparcia Funduszu Obro
ny Narodowej oraz Funduszu Obrony Morskiej wprowadziła w 1939 r. także izba we 
Lwowie185.

1.2 Udział notariatu w pożyczce inwestycyjnej, PN, 1935, nr 9, s. 19.
1.3 Udział notariatu w pokryciu pożyczki. Wystąpienie Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Nota

rialnych, PN, 1939, nr 8, s. 3; Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Warszawie za czas od 
1 kwietnia 1938 r. do dnia 30 kwietnia 1939 r., PN, 1939, nr 11-14, s. 56; sprawozdanie z działalności 
Rady Notarialnej w Poznaniu, Izba Notarialna - Poznań, ibidem, s. 58.

IM S. Smólski, w 1934 r. wiceprezes i skarbnik Rady Notarialnej, prezes od 1937 r. do śmierci 
w 1938 r., adwokat w Kijowie i Warszawie, naczelnik Okręgu Wołyńskiego Zarządu Cywilnego Ziem 
Wschodnich, wojewoda wołyński, poseł do Sejmu Ustawodawczego, w latach 1922-1926 senator z ramie
nia ChZJN, minister pracy i opieki społecznej w rządzie W. Witosa, następnie m.in. minister spraw we
wnętrznych w jego trzecim rządzie, zmarł w Warszawie, Samolot: SP-BFN „Stefan Smólski", PN, 1938, 
nr 23-24, s. 5; Izba Notarialna - Lublin, PN, 1939, nr 11-14, s. 63; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, 
s. 155-156; J. Florkowski, J. Rzączyński, op.cit., s. 19.

1,5 Izba Notarialna - Lwów, PN, 1939, nr 11-14, s. 60.
186 Protokół nr 1 posiedzenia I Konferencji Prezesów i Wiceprezesów z dnia 24 lutego 1934 r., AP 11, 

R. Not. 704 (105); por. także D. Malec, op.cit., s. 372.
187 Protokół nr 3 Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z 24 listopada 1934 r., proto

koły obrad konferencji; 15 lat..., s. 28.
188 W. Natanson, Piąć lat (1934-1938) współdziałania Rad Notarialnych, PN, 1939, nr 1, s. 6-10.
189 Ibidem.
190 Od redakcji, PN, 1934, nr 24, s. 2.

Prawo o notariacie nie przewidywało istnienia ogólnopolskiego organu samorządu 
notarialnego. Jeszcze przed jego opublikowaniem i wejściem w życie pojawiła się 
jednak propozycja zorganizowania ścisłej współpracy na nieformalnych zasadach, 
a Rada Notarialna w Warszawie zainicjowała zwoływanie okresowych spotkań preze
sów i wiceprezesów poszczególnych rad186. Już podczas I Konferencji, odbytej w War
szawie w lutym 1934 r., podjęto decyzję o utworzeniu Sekretariatu Generalnego jako 
organu wykonawczego (podczas III Konferencji zmieniono nazwę na Sekretariat Mię
dzy izbowy)187. Sekretariat, który rozpoczął działalność 1 grudnia 1934 r., miał opra
cowywać projekty i memoriały, gromadzić dane naukowe, statystyczne, materiały 
prasowe i inne ważne dla notariatu188. W czasie swego istnienia zarejestrował do końca 
kwietnia 1939 r. 148 spraw uznanych za ważne (spraw drobniejszych, których liczba 
nie jest znana, nie wciągano do repertorium)189.

I Konferencja podjęła uchwałę o nowych zasadach wydawania „Przeglądu Nota
rialnego”, który ukazywać się miał w Warszawie przy współudziale wszystkich izb, nie 
tylko jako specjalistyczne czasopismo fachowe, ale także jako publikator urzędowy 
w sprawach wszystkich obwieszczeń, okólników i innych aktów, dla których prawo 
o notariacie nie przewidywało obowiązku indywidualnego doręczenia. Na czele komi
tetu redakcyjnego, poszerzonego o przedstawicieli wszystkich rad, stanął S. Stein, 
który pod koniec 1934 r. objął także po M. Kurmanie funkcję redaktora naczelnego190. 
W roku 1937 podjęto decyzję o wydawaniu kolejnego czasopisma, poświęconego za-
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gadnieniom prawa prywatnego: pierwszy numer „Kwartalnika Prawa Prywatnego” 
ukazał się w 1938 r. 1

Do wybuchu II wojny światowej odbyły się, kolejno w siedzibach wszystkich izb, 
XXIV Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych. Ich ożywiona dzia
łalność i ustalanie wspólnych dla wszystkich rad zasad, m.in. wynagrodzenia notariu
szy, szkolenia aplikantów, ubezpieczenia, ujednolicenia treści aktu notarialnego, etyki 
zawodowej, postępowania dyscyplinarnego, dowodziły, iż potrzeba istnienia takiego 
ciała była bardzo duża191 192. Uchwały Konferencji odegrały dużą rolę w ujednoliceniu 
zasad stosowania prawa o notariacie w skali ogólnopolskiej, zwłaszcza na terenach 
pozbawionych do 1934 r. samorządu notarialnego. Niewielkie zmiany na stanowiskach 
prezesów i wiceprezesów poszczególnych rad ułatwiał Konferencji działalność i reali
zację kolejnych planów193. Brak odpowiednich instrumentów egzekwowania podjętych 
uchwał potencjalnie nieco osłabiał ich znaczenie, jednak należy podkreślić, że wobec 
dużego autorytetu prezesów uchwały realizowane były w poszczególnych izbach bez 
sprzeciwów.

191 Pismo wydawane jest współcześnie, od 1992 r., przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie, 
choć nie stanowi prostej kontynuacji przedwojennego czasopisma, por. słowo wstępne, J. Skąpski, „Kwar
talnik Prawa Prywatnego”, 1992, z. 1-4, s. 6.

192 Bliżej o dorobku kolejnych konferencji D. Malec, op.cit, s. 372-378.
193 Największa zmiana nastąpiła w składzie XV-XV111 Konferencji, gdy na rok ustąpić musieli zgodnie 

z przepisami Z. Hiibner, W. Prądzyński, W. Typrowicz, S. Stein, J. Borkowski, J. Buyko, W. Dąbrowski, 
J. Sławski i B. Trzos, Konferencja Prezesów i Wiceprezesów R.N., PN, 1937, nr 12, s. 2; XIX Konferencja 
we wrześniu 1938 obradowała znowu w „starym” składzie, Walne Zgromadzenia Izb Notarialnych, PN, 
1938, nr 13-14, s. 2.

194 Pięciolecie prawa o notariacie. Zarys programu pracy na rok 1939, PN, 1939, nr 1; W. Natanson, 
op.cit.

195 Zjednoczenie Notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej, PN, 1934, nr 11, s. 19.
196 Zjazd Delegatów Zjednoczenia Notariuszów RP, PN, 1937, nr 5, s. 3.

Działalność samorządu w krótkim okresie 1934-1939, zarówno w formach usta
wowych, jak też poprzez Konferencje, zasługuje na uznanie. Międzyizbowe interpreta
cje przepisów prawa o notariacie pozwoliły nadać jego stosowaniu charakter jednolity 
w skali kraju. Środowisko notariuszy także wyrażało zadowolenie z istnienia samorzą
du, choć uzyskał on mniejsze kompetencje i mniej rozbudowane formy niż postulowa
ne w ciągu wielu lat starania o ustawę notarialną. W roku 1939 podjęto próbę podsu
mowania pięcioletniego okresu obowiązywania nowego prawa, ukazującą, jak bardzo 
zmienił się polski notariat i jego samorząd194. Dalszą ewolucję przerwał wybuch 
II wojny światowej.

Notariusze działali także poprzez udział w pracach stowarzyszeń i organizacji. 
25 maja 1934 r. powstało Zjednoczenie Notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej, stano
wiące pierwszą tego rodzaju ogólnopolską instytucję, zrzeszającą notariuszy należą
cych do obozu marszałka Piłsudskiego195. Statut Zjednoczenia wzorowany był na sta
tucie Koła Adwokatów RP, a jego podstawowym celem było aktywizowanie notariu
szy do udziału w życiu publicznym i społecznym, piecza nad ich interesami oraz 
poziomem etycznym. Podczas zjazdu w 1937 r. Zjednoczenie zgłosiło akces całej or
ganizacji do Obozu Zjednoczenia Narodowego196. Na czele Zjednoczenia, zrzeszające
go pod koniec 1934 r. około 400 notariuszy, stanął W. Roman, funkcje wiceprezesów 
objęli J. Dunikowski, W. Włosowicz, sekretarza J. Moldenhawer, skarbnika Z. Neu- 
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mann197. Zjednoczenie powoływało komisje problemowe, spośród których szczególną 
aktywność, zwłaszcza na forum parlamentarnym, wykazywała kierowana przez S. 
Breyera Komisja Prawnicza198.

197 Członkami Zarządu zostali ponadto: A. Rżewski, S. Breyer, A. Nitarski, F. Górski, W. Dąbrowski, 
W. Jeszke, T. Moszyński, P. Choynowski; zastępcami członków C. Świrski, K. Nieć, P. Zubowicz; sąd 
koleżeński tworzyli: S. Stein, K. Sokol, J. Borkowski, W. Raczkiewicz, S. Benedykt; komisję rewizyjną 
S. Bełżyński, J. Jasiński, J. Nalazek, J. Buyko, L. Gostyński, Walne Zgromadzenie Zjednoczenia Notariu- 
szów RP, PN, 1934, nr 23, s. 14; w podobnym składzie wybrano władze na kolejną kadencję w 1936 r., Ze 
Zjednoczenia Notariuszów RP, PN, 1934, nr 8, s. 9.

19K Bliżej D. Malec, op.cit., s. 380.
199 Organizacja Stowarzyszenia Asesorów i Aplikantów, PN, 1935, nr 13-14, s. 34.
200 M. Jabłoński, Asesorzy i aplikanci na XIV Zjeździe Młodych Prawników, PN, 1936, nr 11-12, s. 33; 

Młodzi prawnicy u P. Ministra Sprawiedliwości, PN, 1937, nr 22, s. 20-21.
201 R. TafT, Spółdzielczość a ruch zawodowy, Not-Hip, 1938, nr 11-12, s. 145 i n.; Dom wypoczynkowy 

w Zakopanem, Not-Hip, 1937, nr 11-14, s. 143.
202 D. Malec, op.cit, s. 383.
203 W. Natanson, Prawo o notariacie w zestawieniu systematycznym, PN, 1934, nr 24, s. 9; F. Głowacki, 

Uwagi o rewizjach kancelarii notarialnych, PN, 1935, nr 7, s. 3-5.

Od roku 1935 powstawać zaczęły terenowe oddziały Stowarzyszenia Asesorów 
i Aplikantów Notarialnych, których działalność koordynować miały - na wzór Konfe
rencji Prezesów - międzyizbowe narady199. W Krakowie i Lwowie tamtejsze stowa
rzyszenia stanowiły kontynuację działalności poprzednio istniejących organizacji kan
dydatów notarialnych. Stowarzyszenia były członkami Związku Zrzeszeń Młodych 
Prawników RP i brały udział w jego zjazdach i akcjach200.

Po wejściu w życie prawa o notariacie nadal działał Związek Pracowników Nota
riatu i Hipoteki, jednak mimo aktywnych starań nie doszło do stworzenia jego oddzia
łów terenowych na terenie Małopolski. W tamtejszych kancelariach zatrudniano bo
wiem najczęściej aplikantów i asesorów notarialnych, których interesy zawodowe były 
sprzeczne z celami związku. Związek prowadził własną kasę zapomogowo-pożycz
kową, działała spółdzielnia Domy Wypoczynkowe Pracowników Notariatu i Hipoteki, 
w 1937 r. podjęto decyzję o budowie pensjonatu w Zakopanem201. Nadal ukazywało 
się czasopismo „Notariat-Hipoteka”, lecz po odejściu W. Natansona do „Przeglądu 
Notarialnego” jego charakter się zmienił i zaczęły dominować sprawy interesów pra
cowniczych202.

4. NADZÓR NAD NOTARIATEM.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

Prawo o notariacie obok nadzoru państwowego, realizowanego przez organy sądo
we (prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych), wprowadziło nadzór korporacyjny 
(rady notarialne)203. Obok nadzoru nad notariuszami przewidziano odrębne zasady 
nadzoru nad samorządem notarialnym, naczelny nadzór zaś nad notariatem powierzono 
ministrowi sprawiedliwości.
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Z punktu widzenia samorządu najważniejsze były uprawnienia nadzorcze powie
rzone radom notarialnym. Nałożono na nie obowiązek systematycznych rewizji kan
celarii notarialnych na ich terenie (co najmniej raz w ciągu kadencji, tj. 3 lat, art. 38 
§ 2). Protokół rewizji wraz z informacją o zastosowanych środkach dla uchylenia nie
prawidłowości przesyłany był właściwemu prezesowi sądu okręgowego. Obowiązki te 
od początku istniania rad notarialnych traktowane były bardzo poważnie, zwłaszcza na 
terenach pozbawionych poprzednio samorządu, co znalazło swoje odzwierciedlenie 
w regulaminach działania rad oraz szczegółowych kwestionariuszach rewizji. Rady 
uważały się za uprawnione nie tylko do kontrolowania działalności notariuszy, lecz 
także do rewidowania wszystkich spraw związanych z prowadzeniem kancelarii, m.in. 
wyposażenia lokalu, powagi wnętrza204. Rewizje przeprowadzone w 1934 r. w izbie 
krakowskiej objęły około 30% kancelarii i wykazały dobrą znajomość nowego prawa 
o notariacie oraz samodzielność notariuszy w usuwaniu dostrzeżonych pomyłek205. Po 
upływie trzech lat od wejścia w życie nowego prawa o notariacie wszystkie kancelarie 
poddane zostały co najmniej raz szczegółowym rewizjom, w niektórych izbach skon
trolowano znaczą część kancelarii nawet dwukrotnie20 . W pierwszym pełnym roku 
sprawozdawczym 1934/1935 wyniki rewizji tylko w nielicznych wypadkach stanowiły 
podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, co podkreślano jako oznakę 
dobrego przygotowania zawodowego notariuszy207. Z drugiej jednak strony stale zda
rzały sie te same uchybienia, wśród których piętnowano zwłaszcza naruszenie przepi
sów o depozytach pieniężnych208.

204 Kwestionariusz rewizji kancelarii notarialnych ustalony przez Radę Notarialną w Warszawie, PN, 
1934, nr 8, s. 18; Kwestionariusz rewizji kancelarii notarialnych ustalony przez Radę Notarialną w Krako
wie, PN, 1934, nr 10, s. 18.

205 Okólnik nr VIII/34 Rady Notarialnej w Krakowie, AP II, R. Not. 113.
206 Prace korporacyjne według sprawozdań Rad Notarialnych, PN, 1937, nr 17-18, s. 44.
207 Ibidem.
20* Bliżej D. Malec, op.cit., s. 389-390.
2W Schemat rewizji kancelarii notarialnych, PN, 1936, nr 15-16, s. 20.
210 Wystąpienie prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Izba Notarialna - Poznań, PN, 1936, nr 11- 

-12, s. 23-24; Oświadczenie Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie [w:] Współczesny notariat 
polski, PN, 1937, nr 3^t, s. 5-6.

211 D. Malec, op.cit., s. 391.

Organy nadzoru sądowego przeprowadzały rewizje kancelarii także według kwe
stionariusza ustalonego w 1936 r. przez ministra sprawiedliwości209. Środowisko wal
czyło o zawężenie nadzoru sprawowanego przez prezesów sądów do tych wypadków, 
w których stwierdzono naruszenie przepisów, jednocześnie podkreślano jednak dobrą 
na ogół współpracę rad z prezesami sądów210.

Rady poświęcały dużo uwagi sprawom etyki zawodowej, piętnując wypadki nie
uczciwej konkurencji, nadmiernej reklamy, działalności poza godzinami urzędowymi 
i lokalem kancelarii211. Także Konferencja Prezesów wzywała wszystkie rady do po
ciągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej wszystkich notariuszy naruszających 
zasady uczciwości zawodowej.

Prawo o notariacie przewidywało odpowiedzialność za przewinienia służbowe oraz 
uchybienia powadze lub godności stanowiska (art. 44). W obu wypadkach groziły mu 
kary dyscyplinarne, którymi były: upomnienie lub nagana udzielane na piśmie, grzyw
na do 10 000 złotych oraz pozbawienie stanowiska notariusza (art. 45). Nagana oraz 
grzywna łączyły się z czasowym ograniczeniem prawa do udziału w działalności orga
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nów korporacji. Warto dodać, iż pozaustawowym środkiem represji stało się także 
stosowane niekiedy przez ministra sprawiedliwości przenoszenie notariuszy w inne 
miejsce dla dobra służby (art. 12 § 3), czemu bezskutecznie sprzeciwiały się rady nota
rialne212.

212 ibidem, s. 400.
213 M.in. J. Sławski, Kilka uwag o postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez organy samo

rządu notarialnego, PN, 1934, nr 9, s. 5.
214 Szczegółowe dane o wpływie w poszczególnych radach i latach D. Malec, op.cit., s. 397-399.
215 M.in. sąd w Krakowie w 1939 r. ukarał zastępcę notariusza z Myślenic za wszczynanie awantur oraz 

burd w restauracji „Hawełka" w Krakowie, Akta dyscyplinarne Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej 
w Krakowie, AP II, sygn. 233 (d. 190); Akta osobowe, AP II, R. Not. 541; Sprawozdanie z działalności 
Rady Notarialnej w Wilnie za okres od dnia 27 maja 1934 r. do dnia 25 maja 1935 r., s. 38.

216 Por. m.in. spór między kieleckimi notariuszami, usiłującymi zastraszyć się wzajemnie pogróżkami 
pobicia, a także użyciem posiadanych wpływów w organach samorządu notarialnego i nadzoru sądowego, 
sygn. 9/34, 4/38, 5/38, AP1I, R. Not. 233 (d. 190).

217 Akta dyscyplinarne Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie.

Kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego należało do or
ganów nadzoru, w tym do rad notarialnych. Postępowanie wstępne, oceniające, czy 
zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, prowadził rzecznik 
dyscyplinarny lub sama rada213.

W I instancji orzekał sąd dyscyplinarny rady notarialnej, składający się z dwóch 
notariuszy delegowanych przez radę spośród jej członków oraz przewodniczącego 
sądowi jednego sędziego sądu okręgowego, delegowanego przez jego kolegium admi
nistracyjne (art. 47). Instancję II stanowił sąd dyscyplinarny odwoławczy izby nota
rialnej w składzie dwóch sędziów sądu apelacyjnego oraz jednego notariusza. Prze
wodniczył mu ten z sędziów, którego wskazało kolegium administracyjne. Sędziów 
obu instancji kolegia delegowały na rok, notariuszy zaś - mimo odmiennego brzmienia 
art. 47 - wybierano na okres kadencji rady. Przebieg postępowania normowały odpo
wiednio przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 r.

Przeciętnie w ciągu roku wpływało od 35 do 60 wniosków o wszczęcie postępowa
nia214. Większość postępowań wszczynana była z inicjatyw rad notarialnych, co dobrze 
świadczy o jakości sprawowanego przez nie nadzoru. W świetle orzecznictwa sądów 
dyscyplinarnych do najczęściej popełnianych przez notariuszy uchybień powadze 
i godności zajmowanego stanowiska należały m.in. reklamowanie kancelarii, a także 
niewłaściwe zachowanie się, polegające na przybyciu na uroczystości państwowe bez 
zaproszenia i w niewłaściwym stroju, naganne zachowanie w miejscach publicz
nych215. Akta dyscyplinarne sądu w Krakowie dostarczają przykładów wieloletnich 
sporów między notariuszami, wynikłych na tle konkurencji między nimi216. Sąd 
w Warszawie karał upomnieniem notariuszy powołujących się na stosunki i poparcie 
osób wpływowych, pociągał do odpowiedzialności notariuszy, którzy na wezwanie 
rady nie udzielali jej żądanych wyjaśnień. Podobnie sąd w Krakowie klasyfikował 
zaleganie ze składkami na rzecz izby, nieregulowanie zobowiązań w koleżeńskiej kasie 
zapomogowej217. Jako przewinienia służbowe kwalifikowano m.in. uruchamianie filii 
kancelarii, jednoczesne urzędowanie podczas urlopu notariusza jego samego oraz za
stępcy, wydalanie się z siedziby bez zezwolenia właściwego organu, nieuczciwa kon
kurencja przy protestach wekslowych i czekowych, zaniżanie należnych stawek wyna
grodzenia, opóźnienia w przekazywaniu pobranych opłat stemplowych i komunalnych 
bądź ich niepobieranie, antydatowanie sporządzanych aktów, przechowywanie depo
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zytów pieniężnych na własnych kontach bankowych i pobieranie odsetek z tego tytu
łu218. Tezy wyroków wykazywały pewną niejednolitość orzecznictwa sądów dyscypli
narnych, której nie udało się usunąć do wybuchu II wojny światowej.

Tezy z orzeczeń notarialnych sądów dyscyplinarnych, op.cit.

Prawo o notariacie z 1933 r. pozwoliło na ujęcie w ramy ustawowe podstawowych 
postulatów notariuszy zgłaszanych w różnej formie w latach 1918-1933. Ułatwiło to 
proces jego wprowadzania w życie i dokonywania pełnej, realnej unifikacji polskiego 
notariatu. Choć na jego pełną realizację zabrakło czasu, rozporządzenie stało się sym
bolem jedności tej grupy zawodowej i całego jej dorobku w okresie międzywojennym. 
Stworzone wówczas tradycje okazały się bardzo silne i przetrwały lata okupacji, udało 
się do nich nawiązać także w ciągu sześciu powojennych lat obowiązywania prawa 
o notariacie z 1933 r.

2IR





Rozdział IX

NOTARIAT POLSKI
W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wybuch II wojny światowej przerwał we wrześniu 1939 r. dotychczasową działal
ność kancelarii notarialnych i dalszy rozwój polskiego notariatu. Dziś, z perspektywy 
lat, można ocenić, iż całkowicie zamknięty został wówczas ważny okres w dziejach 
instytucji, obejmujący zarówno lata starań o jednolite prawo o notariacie, jak też jego 
kilkuletniego stosowania w niepodległej Polsce1. Po zakończeniu wojny, choć formal
nie nadal obowiązywało przez kilka lat prawo o notariacie z 1933 r., wobec dokona
nych w nim istotnych zmian wyraźnie widoczna była wola realizacji przez władze 
ludowe nowej wizji notariatu, ostatecznie wprowadzonej w życie wraz z jego upań
stwowieniem ustawą z 1951 r.2

1 D. Malec, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 410.
2 Ibidem, s. 410 i n.; eadem, Polski notariat »’ okresie II wojny światowej, NPN, 2005, nr 2, s. 144 i n.
3 D. Malec, Notariat Drugiej..., s. 411; A. Wrzyszcz, Notariat w Generalnym Gubernatorstwie (1939- 

-1945) - stan prawny, „Rejent”, 1997, nr 11, s. 159.
4 R. Sztyk, Zaprzestanie działalności samorządu notarialnego w okresie okupacji niemieckiej, „Rejent” 

1997, nr 7, s. 163.
5 Z. Hübner, Izby notarialne w okresie wielkiej przerwy: 1939-1945. Izba Notarialna - Warszawa, PN, 

1947, t. I, s. 241-242.
6 Ibidem.
7 J. Borkowski, Izba Notarialna - Lublin, PN, 1947, t. I, s. 532.

Lata II wojny światowej nazywane były przez samych notariuszy okresem „wielkiej 
przerwy” w dziejach ich korporacji. Terminu tego użyto w pierwszym numerze wzno
wionego w 1947 r. na krótko „Przeglądu Notarialnego”3. Określenie to nie było jednak 
w pełni prawdziwe: podczas okupacji notariat w odróżnieniu od wielu instytucji działał 
nadal, wprawdzie w ograniczonym zakresie, zaledwie na części przedwojennego tery
torium Polski i mocno okaleczony stratami kadrowymi.

Okupacyjne losy członków przedwojennej korporacji notarialnej potoczyły się od
miennie, podobnie jak różne były dzieje ziem polskich w latach 1939-1945. Od 
1 września przestała normalnie funkcjonować znaczna część kancelarii, a rady po
szczególnych izb przystąpiły do zabezpieczania dokumentacji lub do niszczenia tej, 
która mogłaby zostać użyta przeciwko notariuszom, asesorom, aplikantom i pracowni
kom kancelarii4. Rada Notarialna w Warszawie formalnie zawiesiła działalność nota
riatu na swym terenie 7 września 1939 r„ podejmując jednocześnie decyzję o złożeniu 
wszystkich akt i ksiąg notarialnych do archiwum hipotecznego, co pozwoliło im ocaleć 
przed zniszczeniem5. Wszyscy zdolni do noszenia broni pracownicy kancelarii war
szawskich wzięli udział w dramatycznej obronie stolicy, a kancelarie zawiesiły działal
ność6. W podobnym czasie analogiczne decyzje podjęto w Lublinie7. Pod nadzorem 
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prezesa zabezpieczono akta i dokumenty, wypłacono pracownikom biura rady trzymie
sięczne pobory, a po bombardowaniu Lublina w dniu 9 września 1939 r. praktycznie 
ustała działalność notariuszy, wznowiona dopiero wkrótce po zajęciu Lublina przez 
Niemców, 7 października 1939 r., jednak nie na długo8. Podobnie wyglądała sytuacja 
na terenie izby krakowskiej, w której w pierwszych miesiącach wojny zaprzestała 
działalności większość kancelarii9. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja na terenie izby 
katowickiej. Wszyscy notariusze zmuszeni zostali po wybuchu wojny do opuszczenia 
kancelarii, które wkrótce obłożone zostały aresztem i objęte przez delegowanych nota
riuszy niemieckich10. Większość notariuszy izby (32 osoby spośród ogólnej liczby 39) 
zmuszona była do ucieczki za granicę lub do Generalnego Gubernatorstwa1 .

’ Ibidem.
9 F. Szymanowicz, Izba Notarialna - Kraków, PN, 1947,1.1, s. 247.

10 A. Rosiek, Izba Notarialna - Katowice, PN, 1947, t. 1, s. 250.
11 Ibidem, s. 250.
12 Z. Hubner, op.cit., s. 242.
13 Ibidem, s. 241.
14 Ibidem.
15 W Katyniu zginęli: Władysław Adam (Rybnik), Marian Bross (Żnin), Adam Gantkowski (Kępno), 

Andrzej Halaciński (Łuck), Julian Lempicki (Sieradz); w Charkowie: Jarosław Garliński (Poznań); Witold 
Gorzechowski (Stopnica), Stanisław Jarysz (Wolsztyn), Tadeusz Kliszczyński (Międzychód), Wawrzyniec 
Typrowicz (Lwów), Stanisław Wyrzykowski (Leszno), Indeks represjonowanych, t. 1, Rozstrzelani 
w Katyniu. Alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu - maju 1940 r., 
M. Skrzyńska-Plawińska (red.), Warszawa 1995, t. 2, Rozstrzelani w Charkowie. Alfabetyczny spis 3739 
jeńców polskich ze Starobielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940 r., Warszawa 1996, cyt. za W. Mróz, 
Notariat polski w latach 1939-1945 (cz. I), „Rejent”, 2004, nr 6, s. 224.

Sytuacja wyglądała podobnie w całym kraju, a powszechna mobilizacja objęła tak
że notariuszy, których część wzięła we wrześniu 1939 r. udział w obronie kraju. Wielu 
z nich poległo już w pierwszych tygodniach wojny, w tym m.in. notariusze warszaw
skiej izby: Marian Ostrowski zginął w okolicach Piaseczna oraz Bronisław Więckow
ski w Górze Kalwarii, inni dostali się do niewoli i trafili do niemieckich obozów12. 
Wydarzenia wojenne i zarządzenia ewakuacyjne władz polskich spowodowały liczne 
migracje ludności, zmuszanej do porzucenia swych domów i szukającej nowego, bez
piecznego miejsca. W tej grupie także znajdowali się notariusze i ich rodziny, organy 
samorządu zaś, w tym m.in. Rada Notarialna w Warszawie, starały się udzielić im 
skutecznej pomocy. Gmach warszawskiej Hipoteki wypełniały rzesze uciekinierów, 
notariuszy i ich rodzin z województw zachodnich, którym rada izby w miarę topnieją
cych coraz szybciej środków udzielała pomocy13.

Do końca października 1939 r. działalność większości kancelarii na terenie kraju 
niemal całkowicie zamarła, by stopniowo, od paździemika-listopada powoli wracać na 
części ziem do funkcjonowania, choć na znacznie mniejszą skalę niż w okresie przed
wojennym14.

Dramatyczna sytuacja Polski uległa dalszemu pogorszeniu po agresji Związku Ra
dzieckiego w dniu 17 września 1939 r. Wielu notariuszy podzieliło wówczas tragiczny 
los polskich oficerów i funkcjonariuszy państwowych osadzonych w obozach w Ko- 
zielsku, Ostaszkowie i Starobielsku: co najmniej 11 z nich zgładzono w Katyniu oraz 
Charkowie15. W grupie tej aż 7 osób to notariusze z terenu izby poznańskiej, być może 
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dlatego po wojnie nie opublikowano listy strat, wzorem izb w Krakowie, Warszawie, 
Katowicach i Lublinie16.

16 W. Mróz, op.cit., s. 224.
17 M.in. D. Malec, Ustrój i prawo w XX w. [w:] Encyklopedia historyczna świata, t. XIV, red. 

A. Chwalba, Kraków 2003, s. 74-75.
IB W. Mróz, op.cit., s. 209.
19 Dekret Kanclerza Rzeszy z dnia 12 października 1939 r. o administracji okupowanych ziem polskich, 

por. M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 2001, s. 361-362.
20 A. Wrzyszcz, op.cit., s. 160.
21 W. Bonusiak, Małopolska wschodnia pod rządami HI Rzeszy, Rzeszów 1990, s. 16-17.
22 Obwieszczenie o wykonaniu wyroku m.in. wobec niego było pierwszym tego rodzaju na murach 

Warszawy, Z. Hübner, op.cit., s. 242.
23 W. Mróz, op.cit., s. 208.
24 Księga notariuszy Izby Notarialnej w Krakowie, AP II, R. Not. 460 (d. 86).
25 Por. A. Weh, Prawo Generalnego Gubernatorstwa w układzie rzeczowym z objaśnieniami i szczegó

łowym skorowidzem, Kraków 1941, A 100.

Po przegranej kampanii wrześniowej i opanowaniu całego terytorium Polski doszło 
do istotnych zmian w administracji ziem okupowanych, które miały decydujący wpływ 
także na losy notariatu i notariuszy. Na terenach anektowanych przez ZSRR, wobec ich 
podporządkowania prawu radzieckiemu i całkowitemu usunięciu wszystkich śladów 
polskiego porządku prawnego, działał państwowy notariat, w którym nie było miejsca 
dla polskich notariuszy.

Ze względu na wcielenie pod koniec października 1939 r. części ziem bezpośrednio 
do Rzeszy, całkowitej likwidacji uległy działające tam polskie kancelarie notarialne, 
a przejściowo utrzymane niektóre normy prawa polskiego szybko zastąpiono prawem 
niemieckim17. Dotyczyło to terenów dotychczasowych Izb Notarialnych w Poznaniu, 
Katowicach oraz części izb w Krakowie (okręg wadowicki) i Warszawie (Łódź, 
Płock). Dla polskich notariuszy oznaczało to niemal natychmiastowy nakaz opuszcze
nia dotychczasowych siedzib urzędowych i domów, tak stało się m.in. w Łodzi czy na 
terenach Wielkopolski18. Część z wypędzonych bądź uciekających przed represjami 
notariuszy znalazła schronienie - często dzięki ofiarnej pomocy kolegów z korporacji - 
na terenach Generalnego Gubernatorstwa.

Generalne Gubernatorstwo (dalej: GG) utworzono w październiku 1939 r. z części te
rytoriów państwa polskiego, zajętych przez armię niemiecką19. Do lata 1941 r. GG obej
mowało teren 95 tysięcy kilometrów kwadratowych i dzieliło się na cztery dystrykty: 
krakowski, lubelski, radomski i warszawski20. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej 
powstał kolejny dystrykt - Galicja - na terenach przedwojennych województw lwow
skiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego21. Siedzibą władz Gubernatorstwa, z miano
wanym przez Adolfa Hitlera Generalnym Gubernatorem Hansem Frankiem, wyposażo
nym w pełnię władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowej, stał się Kraków.

Już w pierwszych dniach istnienia GG represje i terror stosowane wobec polskiej 
ludności dotknęły również notariuszy, rozstrzelanych m.in. w Warszawie (Jan Siokało 
z Siedlec)22 oraz Łodzi (Aleksy Rżewski)23, zaś krakowski notariusz Bogusław Pajor 
znalazł się w grupie rozstrzelanych w czerwcu 1940 r. w Palmirach24.

Władze GG utrzymały w zasadzie obowiązywanie prawa polskiego, jednak tylko 
w takim zakresie, w jakim nie kolidowało ono z objęciem administracji tych ziem 
przez Rzeszę25. W czasach bezpośredniego terroru szczególnej mocy nabierały uzupeł
niające porządek prawny akty wydawane przez Generalnego Gubernatora i działający 
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u jego boku Wydział Ustawodawstwa26. Były one nowymi źródłami prawa, naruszają
cymi fundamentalne zasady sprawiedliwości i równości wobec prawa, umożliwiały 
stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, stanowiącej zaprzeczenie cywilizacyjnego 
dorobku myśli prawniczej27.

26 A. Wrzyszcz, op.cit., s. 161-162.
27 W. Uruszczak, Dziedzictwo prawne XX w. oczami historyka prawa. Prawa obce, własne, prawe i ha

niebne [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga Pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki 
Słuchaczów Prawa, Kraków 2002, s. 92 i n.

28 Po raz pierwszy w Dzienniku Rozporządzeń dla okupowanych polskich obszarów słowo notariusz 
pojawiło się z końcem listopada 1939 r. w treści jednego z aktów z zakresu prawa podatkowego, bliżej na 
ten temat A. Wrzyszcz, op.cit., s. 162-163.

29 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 1940 r.: o sądownictwie niemieckim oraz o sądownictwie polskim 
w Generalnym Gubernatorstwie, Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatorstwa, 1940, nr 13; por. 
także G. Górski, Wymiar sprawiedliwości na ziemiach polskich w lalach 1939-1945 [w:] Dzieje wymiaru 
sprawiedliwości, Koszalin 1999, s. 341 i n.; A. Wrzyszcz, Zarys organizacji sądownictwa niemieckiego 
w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945, Zeszyty Majdanka, t. XIII, 1991, s. 5 i n.; idem, 
Z badań nad administracją wymiaru sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945), CPH 
2003, z. 2, s. 287 i n.

30 G. Górski, op.cit., s. 341.
31 Rozporządzenie o niemieckich notariuszach w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 17 grudnia 

1941 r., Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatorstwa, 1943, nr 120; A. Wrzyszcz, Z badań nad..., 
s. 297-298.

Pozostawienie w mocy na terenie GG polskich ustaw oznaczało dalsze obowiązy
wanie prawa o notariacie z 1933 r. i dopuszczenie do działania na tej podstawie pol
skich kancelarii notarialnych. Początkowo notariat nie interesował władz niemieckich 
i pozostawał poza ingerencją ustawodawczą28. Część notariuszy, którym udało się 
powrócić do domów po kampanii wrześniowej, rozpoczęła pracę, stopniowo przywra
cając od końca paździemika-listopada 1939 r. funkcjonowanie kancelarii. Uzupełnie
niem obowiązującego tutaj nowego porządku okupacyjnego, mającego istotny wpływ 
także na działalność notariatu, stało się zorganizowanie przez niemieckie władze są
downictwa polskiego, opierającego się co do zasad organizacyjnych na przedwojennej 
strukturze i podziale na sądy grodzkie (241), okręgowe (22) oraz apelacyjne (4, w sto
licach dystryktów)29. Mimo zapowiedzi nie utworzono Sądu Najwyższego. Sądy pol
skie poddane były nadzorowi ze strony niemieckich organów, a ich właściwość ograni
czono do spraw nieprzekazanych równolegle działającym sądom niemieckim. Te 
ostatnie, zorganizowane w dwóch instancjach, stosowały prawo niemieckie. Podlegały 
im osoby narodowości niemieckiej (zarówno reichs-, jak też volksdeutsche) oraz - bez 
względu na narodowość - osoby prowadzące działalność przeciwko interesom Rzeszy 
i jej obywatelom. To ostatnie kryterium interpretowano w sposób rozszerzający30.

W grudniu 1941 r. wprowadzono ponadto w życie przepisy o niemieckich notariu
szach w GG, a wzmianka o ich działalności znalazła się już wcześniej w rozporządze
niu Generalnego Gubernatora o sądownictwie niemieckim31. Zgodnie z treścią rozpo
rządzenia z 1941 r. podjęli oni w oparciu o niemieckie prawo czynności dla władz 
i ludności niemieckiej, zaś zakres podmiotowy działalności niemieckich notariuszy 
obejmował także ludność, która podpisała niemieckie listy narodowościowe.

Wymienione kryterium podmiotowe oddzielało ściśle zakres funkcjonowania w GG 
polskiego i niemieckiego notariatu, dopuszczając czynności niemieckich notariuszy 
w obrębie sądownictwa polskiego jedynie w wypadku, gdy w czynności brał udział lub 
nabył z niej prawo obywatel Rzeszy albo osoba niemieckiej narodowości. Z kolei pol
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scy notariusze mogli sporządzać akty dla wymienionego kręgu podmiotowego jedynie 
za uprzednią zgodą szefa niemieckiego sądu wyższego. Niemieckimi notariuszami 
w GG mianowano tylko adwokatów niemieckich, którzy uzyskali zezwolenie kierow
nika Wydziału Sprawiedliwości na uruchomienie na tych terenach kancelarii. Przepisy 
wykonawcze, wydane dopiero w 1943 r., szczegółowo określały wygląd pieczęci 
i sposób oznaczenia kancelarii niemieckich notariuszy32.

32 Zarządzenie kierownika Głównego Wydziału Sprawiedliwości, A. Wrzyszcz, op.cit., s. 166.
33 Dz. U. nr 25, poz. 151, przepis w brzmieniu nadanym dekretem z dnia 11 czerwca 1947 r. , Dz. U. 

nr 32, poz. 144.
34 Por. S. Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, wyd. II uzupełnione, Warszawa 1971, s. 43; 

nieco odmiennie (zdaniem S. Breyera, błędnie) J. Szachułowicz w artykule opublikowanym w „Nowym 
Prawie” w 1959 r.

35 Por. orzeczenie SN m.in. z lat 1953, 1960, 1961, cyt. za A. Meszorer, Z problematyki aktów notarial
nych zawartych przed notariuszami niemieckimi na ziemiach polskich w okresie okupacji niemieckiej, 
„Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości”, 1961, nr 10, 44.

36 S. Breyer, op.cit., s. 43.
37 A. Wrzyszcz, Notariat..., s. 169.
31 Przykładem typowym dla tego okresu są akta kieleckiego notariusza P. Borkowskiego, który jeszcze 

1 września 1939 r. sporządził 3 akty notarialne, kolejny zaś spisany został dopiero 27 listopada 1939 r„ 
S. Piątkowski, Akta notarialne jako źródło do badań realiów ekonomicznych i społecznych Generalnego 
Gubernatorstwa 1939-1945 (przykład dystryktu radomskiego [w:] Notariat i akta notarialne na ziemiach 
polskich w XIXiXX w., red. K. Skupieński, S. Piątkowski, Radom 2004, s. 168.

39 J. Borkowski, op.cit., s. 533.

Po II wojnie światowej, zgodnie z treścią dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy 
obowiązującej orzeczeń sądowych wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej33, uznawano czynności prawne sporządzone lub uwierzytel
nione przez notariuszy niemieckich za bezwzględnie nieważne i pozbawione mocy 
prawnej34. Także w powojennym orzecznictwie Sądu Najwyższego uznano działalność 
notariuszy niemieckich za bezprawną i prowadzoną dla celów organizacji przestępczej, 
tym samym nie mogli oni być uważnymi za notariuszy, a ich akty za akty notarialne 
w rozumieniu polskiego prawa35. Obywateli polskich, którzy nabyli nieruchomości 
w kancelariach notariuszy niemieckich, zwłaszcza tzw. powierników (Treuhänder), 
zarządców bezprawnie zabranych nieruchomości, uważano za działających w złej wie
rze36.

Polski notariat kontynuował działalność na terenach przedwojennych izb warszaw
skiej, krakowskiej i lubelskiej. W ich zasięgu terytorialnym dokonano jednak ważnych 
zmian. Podział administracyjny na dystrykty, nieodpowiadające dotychczasowym ob
szarom działania izb, w tym dystryktu radomskiego, oraz utworzenie (obok sądów 
niemieckich) polskiego sądownictwa spowodowały utworzenie w czasie okupacji no
wej, czwartej dla tych terenów izby notarialnej w Radomiu. Przekazano jej w 1942 r. 
akta osobowe notariuszy, asesorów, aplikantów i pracowników kancelarii z terenów 
objętych jej zakresem działania. Choć rozpoczęła ona działalność, to nie zachowały się 
żadne materiały archiwalne, dokumentujące jej aktywność37.

Jak wspomniano, początek działalności polskich notariuszy po okresie przerwy 
spowodowanej kampanią wrześniową następował w miesiącach październik-listopad 
1939 r.38 Nieco później, dopiero w styczniu 1940 r., zezwolono na podjęcie działalno
ści notariuszom lubelskim39. Większość kancelarii uległa znacznym zniszczeniom 
i grabieży, co utrudniało podjęcie normalnej pracy. Działania kancelarii cechowało 
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w całym okresie poczucie dużego zagrożenia i tymczasowości, co potwierdził w jed
nym z wyroków Sąd Niemiecki w Krakowie, stwierdzając, że akty sporządzane przez 
polskich notariuszy będą uważane za ważne, o ile nie zostanie to w przyszłości inaczej 
uregulowane'10.

Zgodnie z zarządzeniem władz dystryktu krakowskiego z 12 kwietnia 1940 r. okreś
lono tymczasowe zasady działania notariatu'11. Notariusze prowadzili kancelarie 
z reguły w swych dotychczasowych lokalach, lecz na mocy rozporządzeń okupantów 
usunięto z nich oznaczenie z godłem państwowym, a pieczęcie pozbawione zostały 
orła40 41 42. Zniesiona została zasada nieusuwalności wobec wprowadzenia pojęcia pełnienia 
funkcji do chwili odwołania. Władze niemieckie zobowiązały urzędujących notariuszy 
izby krakowskiej do składania oświadczeń, obejmujących zapewnienie, że urząd swój 
sprawować będę wiernie i sumiennie stosownie do złożonej przeze mnie przysięgi 
i posłuszeństwa do niemieckiego zarządu (punkt 12 zarządzenia z 12 kwietnia 1940 r.). 
Do oświadczenia należało dołączyć deklarację o aryjskim pochodzeniu notariusza 
i jego żony oraz o znajomości języków polskiego, niemieckiego lub ukraińskiego43. 
Niezłożenie w terminie do 10 maja 1940 r. wymienionych oświadczeń skutkowało 
usunięciem z urzędu. Analogiczne zasady wprowadzono także wobec notariuszy 
w pozostałych dystryktach Generalnego Gubernatorstwa. Notariusze prowadzący kan
celarie uzyskali zatwierdzenie na swych stanowiskach, na wolne zaś mianowano no
wych, przeważnie Ukraińców44. W utworzonym w 1942 r. dystrykcie Galicja nie 
przywrócono działania polskiego notariatu, funkcje notarialne zaś pełnili w istnieją
cych na tych terenach strukturach nieliczni w okresie przedwojennym notariusze 
Ukraińcy, władze mianowały notariuszami także ukraińskich adwokatów. Ukraińcy 
mogli być notariuszami także w dystrykcie krakowskim i lubelskim.

40 Odpis wyroku przesłanego komisarycznemu zarządowi izby krakowskiej, AP II, R. Not. 619 (d. 22).
41 AP II, 1. Not. 38
42 Por. okólnik nr 1/40 Rady Notarialnej w Krakowie podający treść zarządzenia Generalnego Guber

natora z 5 stycznia 1940 r., nakazującego usunięcie w terminie do 15 lutego 1940 r. wszystkich oznaczeń 
godła, AP II, I. Not. 40.

43 Por. przypomnienie komisarycznego zarządcy izby z dnia 4 maja 1940 r. zawierające wzór oświad
czenia, Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział II, sygn. I, Not. 38.

44 F. Szymanowicz, op.cit., s. 248.
45 Księga notariuszy...; D. Malec, Notariat Drugiej..., s. 411.
46 Zarządzenie szefa dystryktu z dnia 12 kwietnia 1940 r. pkt 12 b, op.cit.
47 Okólnik komisarycznego zarządcy rady nr V1II/4O z dnia 10 października 1940 r., AP 11, R. Not. 619 

(d. 22).

Jednym z pierwszych pociągnięć kadrowych władz Generalnego Gubernatorstwa 
było usunięcie z notariatu nielicznych w tej przedwojennej zawodowej grupie prawni
czej Żydów. W Krakowie doszło do skreślenia z tego powodu z listy notariuszy 
18 listopada 1939 r. tylko jednej osoby, szczęśliwie nieobecnej w kancelarii z powodu 
działań wojennych od 6 września 1939 r.45. Przerażająco brzmią sformułowania rozka
zu władz GG, zgodnie z którym do składanych przez notariuszy oświadczeń mieszańcy 
mają przyłączyć drzewo genealogiczne aż do dziadków włącznie i przy tym zapodać 
w miejsce przysięgi swą oraz żon przynależność rasową i religijną6. Taki sam obowią
zek nałożono również na aplikantów i asesorów notarialnych. Zgodnie z zarządzeniem 
szefa dystryktu z 1940 r. wprowadzony został także zakaz zatrudniania w kancelariach 
żydowskich pracowników, podobnie jak zabroniono współpracy z żydowskimi adwo
katami47. Kolejne zarządzenia hitlerowskich władz nakazały odrębne rejestrowanie 



201

wszystkich czynności notarialnych sporządzanych z udziałem Żydów i wprowadzały 
bezwzględny nakaz dokonywania ich tylko w wydzielonym pomieszczeniu w sądzie 
grodzkim, a nie w kancelarii'’8.

Początkowo, po wspomnianym wyżej zawieszeniu działalności, nie działały żadne 
organy samorządowe, zaś ingerencja władz niemieckich doprowadziła do powołania 
komisarycznych zarządów poszczególnych izb. Władze Generalnego Gubernatorstwa 
ingerowały w struktury i sposób działania organów izb w większym stopniu niż 
w działalność samych notariuszy* 49. Choć podstawowym motywem powołania komisa
rycznych zarządów było poddanie notariatu ścisłemu nadzorowi, to w praktyce więk
szość z nich, kierowanych często przez cieszących się dużym autorytetem przedwojen
nych prezesów rad, podjęła energiczną działalność w obronie notariatu i notariuszy. 
Tak stało się w Warszawie, gdzie komisarycznym zarządcą został dotychczasowy pre
zes rady Zygmunt Hübner. Warto dodać, warszawscy notariusze uznali na zebraniu, że 
powołany zarząd, o ile znajdzie się w nim choć jeden członek dawnej rady izby, może 
stanowić formę zakonspirowanej działalności tejże rady, co pomoże w zachowaniu 
polskości notariatu50. Ponieważ Z. Hübner nie znał języka niemieckiego, to w kontak
tach z organami Generalnego Gubernatorstwa towarzyszył mu zawsze inny notariusz. 
Dopiero we wrześniu 1940 r. hitlerowskie władze zezwoliły formalnie na powołanie 
Komisarycznej Rady Notarialnej w Warszawie51. Jej kompetencje - choć oparte na 
zasadach prawa o notariacie z 1933 r. - ograniczał w znacznym stopniu wymóg za
twierdzania wszystkich uchwał przez Wydział Sprawiedliwości dystryktu warszaw
skiego. Warto zauważyć, że organy okupacyjne wyraźnie zastrzegły dla siebie upraw
nienia nadzorcze, przysługujące na podstawie prawa o notariacie organom sądowym 
(prezesowi sądu apelacyjnego). W skład rady weszli cieszący się dużym autorytetem 
i zaufaniem notariusze Stefan Breyer, Witold Jamontt, Kazimierz Chyliński, Zygmunt 
Skibniewski, a od 1942 r. także Piotr Eydziatt-Zubowicz52.

4K Por. korespondencja komisarycznych zarządców rad w Krakowie i Warszawie, odpis zarządzenia 
komisarycznego zarządcy rady warszawskiej, AP II, R. Not. 619 (d. 22).

49 A. Wrzyszcz, op.cit., s. 167.
50 Z. Hübner, op.cit., s. 243.
51 Ibidem.
52 Ibidem, s. 244.
53 Zarządzenie szefa dystryktu z dnia 12 lutego 1940 r., op.cit.', F. Szymanowicz, op.cit., s. 248.
54 Zarządzenie szefa dystryktu z dnia 12 lutego 1940 r., op.cit.
55 F. Szymanowicz, op.cit., s. 248.

Komisaryczny zarząd - powierzony także przedwojennemu prezesowi rady Stanisła
wowi Steinowi - funkcjonował również w Krakowie53. Komisarz wykony wał jednocześ
nie uprawnienia rady notarialnej oraz (częściowo) walnego zgromadzenia izby, powołana 
zaś nieco później „rada przyboczna” pełnić miała głównie funkcje doradcze 
i wspierające. W skład rady przybocznej wchodzić miał zawsze jeden Ukrainiec54. Re
zultaty działalności Steina były bardzo duże, zwłaszcza wobec wyraźnej wrogości szefa 
Wydziału Sprawiedliwości, Nebesky’ego. Dzięki aktywności prezesa, jeszcze przed 
powołaniem zarządu udało się uruchomić blisko 80% kancelarii na terenie izby55.

Dłużej trwał proces tworzenia organów zarządu w Lublinie. Początkowo, jak już 
wspomniano, doszło tylko do zwołania w 1940 r. zebrania notariuszy, podczas którego 
udzielono zezwoleń na prowadzenie kancelarii wszystkim z wyjątkiem wiceprezesa 
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rady, W. Sakowskiego56. W tym samym roku Wydział Sprawiedliwości skonfiskował 
cały majątek lubelskiej rady57. Do ustanowienia komisarycznego zarządcy doszło do
piero w 1942 r., gdy funkcję tę powierzono Longinowi Hołłejko, uprzednio kierowni
kowi biura rady, który jako jeden z nielicznych notariuszy okazał się zwolennikiem 
władz hitlerowskich.

56 J. Borkowski, op. cit, s. 533.
57 Ibidem.
5* Por. m.in. R. Sztyk, op.cit., s. 165.
” Z. Hübner, op.cit., s. 245; W. Mróz, op.cit., s. 215.
60 Zarząd warszawski wzywany był tam zaledwie 5 razy w całym okresie, Z. Hübner, op.cit., s. 245.
61 Z. Hübner, op. cit, s. 243.
62 W czasie istnienia funduszu wpłynęło do niego do 1 sierpnia 1944 r. 675 000 złotych; udzielano sta

łej pomocy ok. 120 osobom w wysokości zależnej od sytuacji, od 150 do 400, a wyjątkowo nawet 700 
złotych, Z. Hübner, op.cit., s. 243.

63 Ibidem, s. 246.
M Zarządzenie szefa dystryktu z dnia 12 kwietnia 1940 r., op.cit.

Działalność komisarycznych zarządców i rad zależała w dużym stopniu od sytuacji 
w poszczególnych dystryktach oraz intencji kierujących nimi osób. Negatywne opinie, 
formułowane niekiedy przez pryzmat postawy komisarza rady lubelskiej, nie mogą 
w żadnym wypadku służyć do formułowania ogólnych, krzywdzących wniosków58. 
Zakres uprawnień komisarycznych zarządców formułowany był analogicznie. Komi
sarz, powoływany i odwoływany przez władze niemieckie, ponosił przed nimi pełną 
odpowiedzialność za sprawy notariatu i notariuszy na terenie dystryktu. Komisaryczni 
zarządcy przejmowali kompetencje rad notarialnych oraz walnych zgromadzeń, pro
wadzili sprawy finansowe dawnych rad, tworzone zaś przez nich „rady przyboczne” 
posiadały wyłącznie uprawnienia doradcze.

Wprawdzie nominacje notariuszy zależały od okupantów, to jednak udało się uzy
skać pewien wpływ na kolejne mianowania. Tak było m.in. w Warszawie dzięki ścisłej 
współpracy z prezesem polskiego (choć reaktywowanego przez okupantów) Sądu 
Apelacyjnego Kazimierzem Rudnickim59. Dzięki jego poświęceniu udało się nawet 
ograniczyć do minimum kontakty z Wydziałem Sprawiedliwości60. Udało się dopro
wadzić do zgodnej z intencjami Z. Hubnera obsady wakujących kancelarii 6 notariu
szami z terenu innych izb, którzy schronili się w Warszawie, dla 27 znaleziono zatrud
nienie w kancelariach notariuszy hipotecznych61. Jednocześnie potrafiono bronić się 
przed niepożądanymi nominacjami osób, za którymi stały władze dystryktu. Mimo 
zakazu prowadzenia działalności funkcjonował Fundusz Samopomocy, zasilany skład
kami w wysokości od 4 do 15% dochodu62. Zarząd przeprowadzał regularnie lustracje, 
udało mu się nawet zorganizować egzaminy notarialne przed własną komisją egzami
nacyjną63.

Podobnie było w Krakowie, gdzie także S. Stein jako komisaryczny zarządca uzy
skał wpływ na obsadę notariatów, mimo iż przepisy władz niemieckich dopuszczały 
możliwość przedstawienia wniosku co do obsady tylko na wyraźne żądanie okupan
tów, a regułą miało być osobiste składanie przez samego zainteresowanego wniosku 
o nominację bezpośrednio w Wydziale Sprawiedliwości dystryktu64. Z inicjatywy ko
misarycznego zarządcy prowadzona była z sukcesem akcja zatrudniania bezrobotnych 
notariuszy w kancelariach izby krakowskiej, na którą podobnie jak w Warszawie wła
dze dystryktu wyraziły zgodę. Z wezwaniem o zatrudnienie znajdujących się w cięż
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kiej sytuacji kolegów zwrócono się do kancelarii, które osiągały odpowiednio wysoki 
dochód, oraz do zamożniejszych notariuszy, a reakcja odpowiadała oczekiwaniom 
pomysłodawcy akcji i nikt nie odmówił przyjęcia pracownika-notariusza65. Także 
w Krakowie udało się uzyskać zgodę na przeprowadzenie egzaminu notarialnego. Po
dobnie jak na terenie pozostałych izb, również w Krakowie powstał Fundusz Pomocy 
Koleżeńskiej, utworzony z inicjatywy Stowarzyszenia Aplikantów i Asesorów Nota
rialnych. Utworzony został również dla notariuszy, asesorów, aplikantów oraz pracow
ników kancelarii i ich rodzin tzw. konsum, który miał wspomóc ich w zaopatrzeniu 
w środki żywności i artykuły pierwszej potrzeby, w tym także opał na zimę 6. Każdy 
z członków konsumu mógł nabyć w nim odpowiednie produkty dla siebie i pozostają
cej na jego wyłącznym utrzymaniu rodziny, co bardzo ułatwiało codzienne życie 
w trudnej okupacyjnej sytuacji.

65 Pismo S. Steina z dnia 2 sierpnia 1940 r. do szefa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, AP II, sygn. 1, 
Not. 645.

66 Regulamin Konsumu Notariuszów, Asesorów i Aplikantów notarialnych oraz innych pracowników 
kancelarii notarialnych w Krakowie, AP II, R. Not. 732.

67 Z. Hübner, op.cit., s. 245.
6* Ibidem.
69 Por. zarządzenie szefa dystryktu z dnia 12 lutego 1940 r. pkt 10, op.cit.
10 W. Mróz, op.cit., s. 217.
71 C. Madajczyk, Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia, Warszawa 1961, cyt. za 

W. Mróz, op.cit., s. 217.
72 Przybliżoną statystykę obniżenia liczby czynności na podstawie wybranych akt notariuszy podaję 

W. Mróz, op.cit., s. 218-219; odmiennie, wskazując na dotychczasowy poziom aktywności notariuszy 
radomskich, S. Piątkowski, op.cit., s. 168; problem wymaga jeszcze wnikliwej analizy szerszego zespołu 

Przeprowadzane w czasie okupacji przez zarządy komisaryczne postępowania dys
cyplinarne, jak wynika z relacji ocalałych z pożogi wojennej notariuszy, miały niekie
dy na celu nie tyle ukaranie za wykroczenia dyscyplinarne, ile obronę przed odpowie
dzialnością przed niemieckimi sądami specjalnymi67. Tak było zwłaszcza w wypadku 
naruszeń istniejących reguł przy sporządzaniu przez notariuszy aktów z udziałem lud
ności żydowskiej. Rada (zarząd) wszczęła kilkakrotnie w takich sytuacjach postępo
wanie dyscyplinarne, by w myśl zasady non bis in idem nie doszło do ukarania notariu
sza przez Niemców68. Dodać należy, że choć reguły działania sądownictwa dyscypli
narnego pozostały w zasadzie niezmienione, to orzeczenia sądów dyscyplinarnych 
podlegały obowiązkowi zatwierdzenia przez władze niemieckie, które mogły je do
wolnie zmienić69.

Dominującą w całym okresie formą aktywności zarządów, stanowiących namiastkę 
zlikwidowanych organów samorządu, była jednak niewątpliwie działalność w ramach 
koleżeńskiej samopomocy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej notariuszom, 
asesorom, aplikantom i pracownikom kancelarii poprzez wymienione wyżej fundusze 
i instytucje.

W całym okresie istnienia Generalnej Guberni największa liczba kancelarii nota
rialnych działała - tak jak i w okresie przedwojennym - w Warszawie70. Zgodnie 
zdanymi publikowanymi przez władze niemieckie kancelarie prowadziła tu blisko 1/4 
notariuszy (i aż 1/3 adwokatów) z całej Guberni71. Nie zmieniła się istotnie liczba kan
celarii działających w innych dużych miastach, m.in. w Krakowie i Lublinie.

Wiele kancelarii notowało znacznie mniejszą liczbę czynności niż przed wojną, 
niekiedy nawet o połowę72. Mimo utrzymania co do zasady dotychczasowego systemu 
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prawnego doszło w nim do istotnych zmian, wpływających na zasady i tak mocno 
ograniczonego w warunkach wojennych obrotu cywilnoprawnego. Między innymi 
rozporządzeniem Generalnego Gubernatora z 1940 r. wprowadzono obowiązek za
twierdzania każdej umowy, dotyczącej obrotu nieruchomościami, bądź ich obciążania 
przez właściwego niemieckiego starostę powiatowego lub miejskiego73. Analiza nota
rialnych zespołów archiwalnych skłania niektórych badaczy do wniosku, że zatwier
dzenia owe były udzielane bez większych ograniczeń, niejako mechanicznie, ustalenia 
te wymagająjeszcze dodatkowych badań i kwerendy74.

akt i uwzględnienia większego zespołu czynników, które w różnych okresach okupacji mogły mieć wpływ 
na skalę obrotu cywilnoprawnego.

73 Rozporządzenie z dnia 27 marca 1940 r. o obrocie nieruchomościami w Generalnym Gubernator
stwie, Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatorstwa, 1940, nr 1, s. 115.

74 Taką opinię o małym znaczeniu wymogu zatwierdzania umów dla skali obrotu wyraził S. Piątkow
ski, op.cit., s. 169.

7 S. Piątkowski, op.cit., s. 169.
76 Ibidem, s. 169-173.
77 W. Mróz, op.cit., s. 219-220.
711 P.M. Lisiewicz, W imieniu Polski Podziemnej. Z dziejów wojskowego sądownictwa specjalnego AK, 

Warszawa 1988, s. 16 i n.
79 G. Górski, op.cit., s. 346 i n.

Zmniejszenie liczby prowadzonych czynności notarialnych spowodowane było tak
że ograniczeniami w dokonywaniu czynności prawnych przez ludność żydowską, sta
nowiącą w okresie przedwojennym znaczną część klienteli kancelarii notarialnych. 
Jednak i ta grupa zawierała, często pod przymusem, umowy kupna-sprzedaży mienia 
znajdującego się pod komisarycznym zarządem niemieckim, darowizny, sporządzała 
lub tylko przedkładała do akt testamenty75. Przy ocenie tych czynności i aktów, 
zwłaszcza przesłanek ich dokonywania, należy zachować szczególną ostrożność, 
z reguły bowiem nie miały nic wspólnego z wolnym obrotem cywilnoprawnym.

Analiza liczby i charakteru czynności prowadzonych w okresie okupacji wciąż nie 
jest pełna, nie ulega jednak wątpliwości, iż - podobnie jak w czasie poprzedniej, 
I wojny światowej - dominowały w obliczu zagrożeń rozporządzenia ostatniej woli, 
zarówno przyjmowane do akt, jak też zeznawane przed notariuszami. Realia okupacyj
nego życia, niosącego nieustanne zagrożenia, zmuszały do licznych cesji i darowizn 
majątku, w zachowanych aktach notarialnych występowały często umowy małżeńskie, 
niejednokrotnie wprowadzające bezwarunkową wspólnotę majątkową76. Znaczny spa
dek liczby dokonywanych czynności nastąpił od 1944 r., co związane było zarówno 
z nasileniem represji wobec ludności polskiej, jak też zbliżającego się frontu77.

Niezależnie od dopuszczonej przez władze GG, legalnej w świetle okupacyjnego 
prawa, działalności w obrębie wykonywanych funkcji notarialnych, liczni notariusze 
wzięli udział w niepodległościowej działalności Polskiego Państwa Podziemnego. 
Ślady ich aktywności odnaleźć można zwłaszcza w strukturach sądownictwa podziem
nego, jedynego wydającego w okresie okupacji wyroki w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Tworzyły je zwłaszcza wojskowe sądy specjalne Związku Walki Zbrojnej7 . 
Istniejące od początku 1940 r. sądy kapturowe przemianowano w listopadzie 1941 r. na 
wojskowe sądy specjalne79. Orzekały one w sprawach zdrady, szpiegostwa, prowoka
cji, nieludzkiego traktowania ludności polskiej. Dekretem rządu londyńskiego z 1942 r. 
wyodrębniono także specjalne sądownictwo cywilne (w odróżnieniu od wojskowego) 
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oraz komisje sądzące, wyposażone w szerszy katalog środków represji karnej od orze
kających wyłącznie karę śmierci sądów specjalnych .

Funkcję szefa Służby Sprawiedliwości oraz przewodniczącego Wojskowego Sądu 
Specjalnego przy Komendzie Głównej ZWZ-AK pełnił Konrad Zieliński, poprzednio 
notariusz w Łęczycy, a wcześniej m.in. prezes Sądu Apelacyjnego we Lwowie, dzia
łający w podziemiu w stopniu pułkownika pod pseudonimem „Karol”80 81. W jego 
mieszkaniu mieściły się lokale Szefostwa Służby Sprawiedliwości, Oddziału IV Ko
mendy Głównej AK i kurierów zagranicznych82. Funkcję prezesa Cywilnego Sądu 
Specjalnego dla okręgu łódzkiego pełnił od 1943 r. łódzki notariusz Kazimierz Oksza- 
-Strzelecki, w czasie wojny zatrudniony w kancelarii notariusza Antoniego Hołowcza- 
ka w Warszawie83. Aktywnie działał rzeszowski notariusz Adam Mazurek, w konspi
racji oficer mobilizacyjny Armii Krajowej, a następnie szef Oddziału Zamiejscowego 
Wojskowego Sądu Specjalnego Podokręgu AK w Rzeszowie84.

80 G. Górski datuje dekret dopiero na 1943 r., G. Górski, op.cit., s. 354.
81 W. Mróz, op.cit., s. 220.
82 A. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej, t. 1, Warszawa 1987, s. 166-167.
83 W. Mróz, op.cit., s. 221.
84 Z.K. Wójcik, Rzeszów w latach drugiej wojny światowej. Okupacja i konspiracja 1939-1944-1945, 

Rzeszów-Kraków 1998, s. 178, 204, 218, cyt. za W. Mróz, op.cit., s. 221.
85 W Księdze notariuszy Izby Notarialnej w Krakowie udało się odnaleźć tylko jedną wzmiankę 

o wszczęciu po II wojnie światowej postępowania karnego przeciwko notariuszowi z okręgu izby (spoza 
Krakowa), który podpisał volkslistę, postępowanie umorzono wobec śmierci podejrzanego.

86 W. Mróz, op.cit., s. 224-225.
87 Część z nich po zwolnieniu wróciła do obowiązków; wśród notariuszy krakowskiej izby aresztowani 

i więzieni w różnych okresach byli: J. Grzybczyk, S. Klimczyk, W. Jurkiewicz, A. Reauborg, R. Rogoż, 
S. Gardula, B. Czuchajowski, A. Aydykiewicz, E. Heyda, B. Pajor, Z. Więckowski, dane na podstawie 
Księgi notariuszy....

88 Z grona notariuszy i asesorów krakowskiej izby zginęli w obozach lub zostali rozstrzelani: B. Pajor 
(zamordowany w Palmirach), Z. Więckowski i R. Rogoż (Mauthausen); S. Gardula, B. Czuchajewski, 
N. Głuszecki - asesor, K. Liptak - asesor (Oświęcim); E. Heyda (Buchenwald), G. Gardziel (Dachau), 
Księga notariuszy... ; Straty notariatu w latach 1939-1945. Zmarli i polegli w Izbie krakowskiej, PN, 1947, 
1.1, s. 392 i n.

Trudny okres II wojny światowej nie był w stanie zniszczyć tradycji poprzedniego 
okresu działania notariatu w niepodległej Polsce. Paradoksalnie, ekstremalnie trudne 
warunki życia w okupowanym kraju uaktywniły jeszcze bardziej poczucie więzi kor
poracyjnej i sprowokowały do licznych, pełnych poświęceń działań dla wspomożenia 
znajdujących się niekiedy w bardzo trudnej sytuacji życiowej notariuszy i pracowni
ków notariatu. Polski notariat przetrwał ten ciężki okres w dobrej kondycji moralnej. 
Wypadki kolaboracji z władzami niemieckimi, podpisywanie Volkslisty niemal się nie 
zdarzały85.

Straty kadrowe okresu wojny były bardzo duże, sięgające 1/3 stanu przedwojenne
go, i w nowy okres swych dziejów notariat wchodził mocno osłabiony. Warto podkreś
lić, iż okresu okupacji nie przeżyli nie tylko nestorzy notariatu, ale przede wszystkim 
ludzie młodzi, którzy zginęli w czasie działań wojennych bądź padli ofiarami represji 
ze strony okupantów, zarówno niemieckich, jak też radzieckich86. Między innymi 
w izbie krakowskiej aresztowano w czasie okupacji wielu notariuszy i asesorów87, 
spośród których część zginęła w obozach koncentracyjnych w Mauthausen, Auschwitz, 
Dachau i Buchenwaldzie88. W samym Krakowie końca wojny nie doczekała aż połowa 
tamtejszych notariuszy, a wśród ofiar Auschwitz znalazł się także notariusz, a zarazem
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przedwojenny komisaryczny prezydent Krakowa Bolesław Czuchajowski. Łączne 
straty w izbie krakowskiej w latach 1939-1945 obejmowały 39 osób, w tym 29 nota
riuszy89. Wprawdzie lata okupacji przeżył prezes rady S. Stein, jednak zmarł wkrótce, 
na początku 1945 r.90

” Ibidem.
90 Księga notariuszy...; nazwisko Steina umieszczone zostało na liście zmarłych i poległych, co mogło

by sugerować śmierć w czasie wojny, por. PN, 1947, t. I, s. 393.
91 Szczegółowe wyliczenie, Zmarli i polegli..., s. 96-97.
92 A. Rżewski, A. Trawiński, S. Olszyński, R. Sima, Z. Sochacki, A. Wilczyński, S. Zieliński, J. Sio- 

kalo, S. Moździński, B. Wędrychowski, A. Pinakiewicz, Z. Karczewski, M. Ostrowski, L. Zubrzycki, 
J. Łukasiewicz, Zmarli i polegli w Izbie warszawskiej, PN, 1948, t. 1, s. 97.

93 K. Grymiński, W. Laskowski, E. Płoski, Zmarli i polegli..., s. 96.
94 Straty notariatu w latach 1939-1945. Śp. Marian Kurman, PN, 1948, t. I, s. 123-128; por. także 

R. Sztyk, Marian Kurman - chluba i ozdoba zawodu notariusza, „Rejent”, 1996, nr 10.
95 J. Szeruda, Jakub Glass, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VIII, Wroclaw-Kraków-Warszawa 

1959-1960, s. 35.
96 M. Rupiński, R. Radgowski, L. Krajewski, S. Mościcki, J. Kurelski, A. Dzicdzicki, M. Sloniowski, 

L. Długołęcki, S. Pachelski, W. Karasiński, Zmarli i polegli w Izbie warszawskiej, PN, 1948, t. 1, s. 97.
97 W. Mróz, op.cit., s. 223.
98 Ibidem.
99 Zmarli i polegli..., s. 96 i n.

100 Straty notariatu w latach 1939-1945. Zmarli ¡polegli w Izbie lubelskiej, PN, 1947,1.1, s. 253.
101 Notariusze: A. Halaciński, S. Jerzmanowski, W. Mickiewicz, Z. Pomarański, H. Rosiński L. Stan

gierski, B. Lipski; zastępcy i pracownicy: E. Derwiński, J. Jordański, A. Obniski, F. Renner, L. Roszkow
ski, K. Stasiak, Straty notariatu w latach 1939-1945. Zmarli i polegli w Izbie lubelskiej, PN, 1947, t. I, 
s. 252-253; w grupie wymienionej w opracowaniu znalazł się także zamordowany w Katyniu A. Halaciń
ski, por. wyżej.

102 Straty notariatu w latach 1939-1945. Zmarli i polegli w Izbie katowickiej, PN, 1947, t. II, s. 450-

Podobny, tragiczny los spotkał także notariuszy z pozostałych terenów. Ogromne 
straty poniosła izba w Warszawie: okresu wojny nie przeżyło tutaj aż 77 notariuszy, 
5 asesorów i 1 aplikant (blisko 40% przedwojennego stanu osobowego)91. W grupie 
rozstrzelanych lub zamęczonych w obozach znalazło się 14 notariuszy i pracowników 
kancelarii92. Podczas powstania warszawskiego oddało życie 3 notariuszy izby93. Tru
dów okupacyjnego życia nie przetrzymał jeden z najbardziej zasłużonych polskich 
notariuszy, Marian Kurman, zmarły w 1942 r.94, a także autor projektu prawa o nota
riacie Jakub Glass, zmarły w 1942 r.95. Bez wieści zaginęło 10 notariuszy z izby war
szawskiej96. Zbiorcze dane nie oddają dramatyzmu sytuacji w poszczególnych miej
scowościach. I tak, nie przeżył żaden z przedwojennych notariuszy z Płocka: 4 z nich 
zgładzili okupanci, zaś Eugeniusz Płoski, w czasie wojny notariusz w Warszawie, zgi
nął w powstaniu warszawskim97. Końca wojny nie doczekał także żaden z notariuszy 
z Białej Podlaskiej, w Piotrkowie z pięciu wojnę przeżył tylko jeden98. W Łodzi wojny 
nie przeżyła blisko 1/3 notariuszy9 . W izbie lubelskiej zginęło lub zmarło w latach 
1939-1945 aż 30 notariuszy oraz 14 zastępców i pracowników kancelarii, w tej liczbie 
większość prowadziła wcześniej kancelarie na Wołyniu, w Równem i Łucku100. 
W obozach i więzieniach zginęło sześciu notariuszy i sześciu zastępców oraz pracow
ników kancelarii101.

W najmniejszej izbie katowickiej straty obejmowały 13 osób spośród 39102. W Au
schwitz zginął wraz z żoną były prezes katowickiej rady, wicemarszałek Sejmu Ślą-

^»51.
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skiego Włodzimierz Dąbrowski103, a także ostatni przedwojenny prezes Franciszek 
Mazurkiewicz10“1. Kolejni notariusze polegli na froncie, zginęli w obozach lub więzie
niach. Wojny nie przeżył także jeden z najwybitniejszych śląskich notariuszy, współ
twórca autonomii Śląska i marszałek Sejmu Śląskiego, Konstanty Wolny105. Jak wyżej 
wspomniano, aż 7 spośród 11 zgładzonych w Katyniu i Charkowie notariuszy wywo
dziło się z dawnej izby poznańskiej. Trudów okupacji nie przetrzymał prezes Rady 
Notarialnej we Lwowie Kazimierz Sokol106. Nieznane są losy blisko 100 notariuszy 
z terenu izby lwowskiej, podobnie wciąż nie wyjaśniono losów ponad 50 notariuszy 
z terenów izby wileńskiej107 108.

103 Straty notariatu w latach 1939-1945. Śp. Włodzimierz Dąbrowski, PN, 1947,1.11, s. 157-162.
1<M Wielka przerwa: 1939-1945, PN, 1947, t.1, s. 10.
103 Straty notariatu w latach 1939-1940. Śp. Konstanty Wolny, PN, 1948, l. II, s. 12-18; por. także ob

szerny życiorys K. Wolnego; A. Łysko, K. Wolny, Marszalek Sejmu Śląskiego. Życie i dzieło Konstantego 
Wolnego (1877-1940), Katowice 2004 z przedmową J. Ciągwy.

Wielka przerwa: 1939-1946, PN, 1947,1.1, s. 10.
107 Z izby lwowskiej w nowych granicach po wojnie podjęło pracę około 50 notariuszy (1/3), z izby 

wileńskiej zaledwie 12 (z 65), W. Mróz, op.cit., s. 224-225; por. także listy notariuszy poszczególnych izb 
z okresu przedwojennego oraz listy notariuszy publikowane w „Przeglądzie Notarialnym” po II wojnie 
światowej.

108 Wielka przerwa: 1939-1945, PN, 1947,1.1, s. 7

Podsumowaniem wojennych losów polskich notariuszy i notariatu niech stanie się 
fragment wspomnień, opublikowanych w reaktywowanym na krótko po II wojnie 
światowej „Przeglądzie Notarialnym”: (...) nadszedł pamiętny w swej grozie dzień 
1 września 1939 roku i wszystko się skończyło... Nastąpiła - wielka przerwa... Czynny 
na zewnątrz w ramach przepisów, narzuconych przez okupanta, notariat polski na 
terenie tzw. Generalnej Guberni (na pozostałych obszarach kompletnie wypleniony 
przez najeźdźcę) - trwał na wewnątrz - wraz z całym Narodem - w nieugiętej postawie 
oporu, podejmując działalność, zmierzającą do niesienia pomocy kolegom z całej Pol
ski, pozbawionym placówek zawodowych i środków do życia, oraz na obliczone na 
przyszłość prace z dziedziny planowania, projektowania i pogłębiania zagadnień 
prawnych w ogóle, a notarialnych w szczególności'0^. W tym pełnym emocji i emfazy 
cytacie wyraźnie widoczna była także nadzieja odbudowy notariatu po okresie wojny 
na dotychczasowych, sprawdzonych w praktyce przedwojennej zasadach. Nadzieja ta 
została jednak bardzo szybko zniszczona przez kolejne pociągnięcia władz Polski Lu
dowej, konsekwentnie zmieniających oblicze powojennego notariatu.





Rozdział X

NOTARIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. 
UPAŃSTWOWIENIE NOTARIATU

1. NOTARIAT W PIERWSZYCH LATACH PO II WOJNIE 
ŚWIATOWEJ (1945-1951)

Po zakończeniu II wojny światowej nowe władze formalnie utrzymały porządek 
prawny, obowiązujący w Drugiej Rzeczypospolitej. Jednak znalezienie się w orbicie 
wpływów ZSRR pociągnęło za sobą dostosowywanie przepisów do nowych, marksi
stowsko-leninowskich założeń ideologicznych, prawo zaś służyć miało realizacji celów 
politycznych. Traktowane przez rządzących jako zespół reguł wyrażających wolę klasy 
panującej nie chroniło w jednakowy sposób interesów poszczególnych grup społeczeń
stwa. Przynależność do romańskiej rodziny prawa pozwoliła jednak zachować pewną 
odrębność w stosunku do wprowadzanych obcych wzorów radzieckich, w mocy pozo
stały kodeksy i ustawy z okresu przedwojennego, choć ich treść ulegała istotnym 
zmianom1. Podstawą organizacji i zasad działania notariatu było nadal rozporządzenie 
prezydenta RP z 1933 r., stopniowo jednak władze resortu sprawiedliwości zaczęły 
w coraz większym stopniu ingerować w funkcjonowanie instytucji.

1 D. Malec, Ustrój i prawo w XX w. [w:] Encyklopedia historyczna świata, t. XIV, red. A. Chwalba, 
s. 77.

2 Trzecia faza przeglądu notarialnego, PN, 1947,1.1, s. 13.
3 Trzecia faza..., s. 12; Izba notarialna - Warszawa, PN, 1947,1.1, s. 246.
4 Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1947,1.1, s. 117.

Uruchomienie sieci kancelarii na terenie kraju było po okresie II wojny światowej 
zadaniem bardzo trudnym. W wielu miejscowościach nie było notariusza, kancelarie 
działały w zasadzie tylko na terenach dawnego Generalnego Gubernatorstwa, gdzie 
szybko doszło do reaktywowania rad notarialnych w Krakowie i Lublinie2. W War
szawie, wobec ogromu zniszczeń, skala problemów była znacznie większa, upoważ
nienie do działania uzyskał od ministra sprawiedliwości jeden z notariuszy łódzkich 
E. Neymark, który przybrał sobie miano przewodniczącego rady notarialnej, sama rada 
zaś zaczęła działać kilka miesięcy później3. Już 2 grudnia 1945 r. udało się wzorem lat 
międzywojennych zorganizować pierwszą powojenną, a XXV w kolejności Konferen
cję Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, której przewodniczył S. Piechocki, 
prezes Rady Notarialnej w Poznaniu4. Samorząd starał się podejmować wszystkie na
łożone na niego rozporządzeniem z 1933 r. obowiązki, jednak w warunkach powojen
nych nie było to zadaniem łatwym. W środowisku podejmowano dyskusję nad sposo
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bami adaptacji notariatu do zmienionej sytuacji w kraju5. W roku 1947, mimo licznych 
kłopotów, udało się reaktywować „Przegląd Notarialny”, który natychmiast stał się 
wzorem minionych lat miejscem publikowania artykułów i rozpraw naukowych z za
kresu prawa i postępowania cywilnego, źródłem informacji o pracach samorządu 
i dokonujących się w notariacie zmianach.

5 A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Zakopane 1999, s. 44.
6 Organizacja izb notarialnych, PN, 1947,1.1, s. 119.
7 Do rady weszli: P. Zubowicz, T. Czernicki, S. Breyer, K. Hettlinger, W. Natanson, J. Krzemieniew- 

ski, R. Wodziński, T. Koss, R. Koch, J. Dworakowski, a od 1946/1947 także: S. Kieszkowski, A. Muszyń
ski, H. Piekarski, Skład osobowy rad notarialnych, PN, 1947,1.1, s. 119.

8 Do rady weszli: J. Sławski, K. Jawornik, E. Korytowski, Z. Nowosielski, B. Stasiński, E. Lauterer, 
A. Bohosiewicz, F. Faralisz; od 1946/1947 przy niezmienionej obsadzie funkcji wiceprezesa i skarbnika 
członkami byli M. Żniński, K. Jawornik, E. Lauterer, F. Podejma, A. Bohusiewicz, F. Faralisz, ibidem.

’ Do rady weszli także: A. Jarzęcki, S. Janicki, J. Zakrzewski, A. Lewandowski, S. Zlowlodzki, 
W. Trampler, J. Knach, P. Walicki; w kadencji 1946/1947 doszło do niewielkich zmian, do rady weszli: 
J. Bilewicz, C. Nieduszyński, E. Luński, ibidem.

10 W kadencji 1947/1948 do rady weszli: J. Ryblewski, B. Trzos, J. Grzybczyk, J. Popkiewicz, T. Paw
łowski, A. Reaubourg, A. Rybiański, 1. Weiss, R. Zarytkiewicz, Rady Notarialne w kadencji 1947/1948, 
PN, 1947, t. I, s. 122.

11 Do rady w kadencji 1947/1948 weszli: W. Salkowski, A. Dzyr, T. Żenczykowski, J. Przegaliński, P. Ga- 
rapich, W. Roguski, J. Turowski, M. Wiszniewski, Rady notarialne w kadencji 1947/1948, op.cil., s. 123.

12 Do rady weszli w kadencji 1947/1948: M. Kosała, S. Czub, J. Kotas, S. Raczyński, R. Rastawiecki, 
A. Smoła, B. Śpiewak, Z. Szust, ibidem.

13 Notariat na Ziemiach Odzyskanych, PN, 1947,1.1, s. 529-530.
14 Do rady w kadencji 1948/1949 weszli: Z. Janicki, 1. Jakubiec, W. Łoziński, M. Komafel, W. Łoś- 

-Tynowski, T. Muhler, J. Rowiński, E. Korczyński, Rady notarialne kadencji 1948/1949, PN, 1948, t. II, 
s. 169.

Od dnia 1 stycznia 1946 r. dokonano podziału kraju dla potrzeb wymiaru sprawied
liwości na dziewięć okręgów sądów apelacyjnych: w Warszawie (z tymczasową sie
dzibą w Łodzi), Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Gdańsku, Olsztynie, Katowi
cach i Wrocławiu. W trzech nowych, w Gdańsku, Olsztynie i Wrocławiu, nie działały 
dotychczas izby notarialne. Do chwili ich utworzenia notariusze czynni na obszarze 
właściwości tych sądów objęci byli przynależnością do izb sąsiednich w Katowicach 
(dla Wrocławia) i Toruniu (dla Gdańska i Olsztyna)6.

W istniejących izbach odbyły się walne zgromadzenia i dokonano wyboru rad, czę
sto w dotychczasowym, przedwojennym składzie. W Warszawie w kadencji 
1945/1946, 1946/1947, 1947/1948 funkcję prezesa pełnił nadal Z. Hubner (zastąpiony 
w kadencji 1948/1949 przez Z. Krauzego)7, podobnie w Poznaniu S. Piechocki (zastą
piony w kadencji 1948/1949 przez E. Korytowskiego)8, w Toruniu w dwóch pierw
szych powojennych kadencjach przewodniczył J. Mielcarek (zastąpiony w kadencji 
1948/1949 przez A. Jarzęckiego)9. Podobnie wyglądała sytuacja w Krakowie, gdzie 
funkcje prezesa pełnił F. Szymanowicz (od kadencji 1948/49 L. Mleczko, 1949/1950
S. Grodnicki)10 11, Lublinie J. Borkowski", w Katowicach A. Rostek (od kadencji 
1948/1949 S. Czub)12.

Blisko półtora roku trwało organizowanie notariatu na terenie apelacji wrocław
skiej, gdzie ostatecznie pod koniec 1947 r. udało się uruchomić 41 kancelarii w 32 
miejscowościach13 14. Dopiero na przełomie 1947/1948 r. zorganizowane zostały izby 
w Gdańsku i Wrocławiu. Izba wrocławska powstała na podstawie uchwały zebrania 
notariuszy w dniu 23 listopada 1947 r., przewodniczącym tamtejszej rady został
T. Sikora'4. Uchwałą zebrania notariuszy okręgu sądu apelacyjnego w Gdańsku w dniu 
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16 lutego 1948 r. powstała izba w Gdańsku, na czele rady izby stanął H. Ewert- 
-Krzemieniewski15. Nie doszło do utworzenia izby notarialnej w Olsztynie, co pozo
stawało w istotnym związku z ogólnymi problemami związanymi z uruchomieniem 
organów sądownictwa na tym terenie16.

15 Do rady w kadencji 1948/1949 weszli: A. Lewandowski, S. Kurpie), E.A. Heidrich, L. Jaworski, 
A. Sobol, Z. Trybulski, S. Dubyna, J. Szociński, ibidem.

16 G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950, Warszawa 2002, s. 113- 
-117.

17 W skład rady weszli: S. Breyer, T. Szawlowski, B. Głowacki, B. Czcmic, W. Chojnowski, K. Het- 
tlinger, A. Muszyński, H. Piekarski, Szmidt, S. Wąsowicz, Rady notarialne w kadencji 1950/1951, PN, 
1950, t. II, s. 177.

18 Do rady weszli: B. Trzos, A. Rcauborg, Czerny, Grodnicki, Marowski, Mazurek, Młynarski, Paw
łowski, Rotter, Witkiewicz, ibidem.

19 Do rady weszli: A. Limanowski, J. Pawłowicz, J. Nowosielski, Dunajski, F. Faralisz, J. Sikorski, 
J. Zakrzewski, M. Zmidziński, ibidem.

20 Do rady weszli: P. Gnoiński, F. Moszczyński, K. Gartkiewicz, J. Kudelski, Kutrzeba, J. Nowacho- 
wicz, Z. Piwowarski, Skrzyński, ibidem.

21 Do rady weszli: Wykowski, Kurpisz, Boguski, Kosała, Kotas, Weiss, Wolf, Zipper, ibidem.
22 Do rady weszli: Nieduszyński, J. Zakrzewski, L. Domagała, K. Hecht, Kliszczyński, Knach, Wąsow- 

ski, J. Wieczorkowski, ibidem.
23 Do rady weszli: Hochcdlinger, Trybulski, Bartul, Jaworski, Konstantynowicz, Krygowski, Szociński, 

Włoczewski, ibidem.
24 Do rady weszli: Jakubiec, Zieliński, Chanik, Czaja, Komafel, Miihler, Urban, ibidem.
25 Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1947,1.1, s. 117.
26 M.in. XXVII Konferencja w Warszawie w lipcu 1946 r. poświęcona została problemowi tzw. reorga

nizacji notariatu, a kolejna, XXVIII, już musiała się zmierzyć z problemem tzw. instrukcji tymczasowej, 
podobnie istotne problemy rozważano podczas kolejnych konferencji do 1951 r., ibidem.

27 Dz. U. nr 57. poz. 321.
28 Por. także A. Oleszko, op.cit., s. 44.

W wyborach ostatnich w dziejach obowiązywania prawa o notariacie z 1933 r. rad 
notarialnych wybrani zostali: w Warszawie A. Jarzęcki17, w Krakowie F. Szymano- 
wicz18, w Poznaniu J. Meysner19, w Lublinie J. Borkowski20, w Katowicach A. Rostek21, 
w Toruniu Mielcarek22, w Gdańsku A. Lewandowski23, we Wrocławiu zaś T. Sikora24.

Widocznym symbolem ciągłości instytucji, poza składem rad i osobami ich preze
sów, były także Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, organizo
wane po II wojnie światowej. Pierwsza z nich, jak wyżej wspomniano, odbyła się 
w grudniu 1945 r. Obradowano na niej nad sprawami ogólnego położenia notariatu 
w zmienionych warunkach społeczno-politycznych, weryfikacją notariuszy w związku 
z ich zachowaniami w okresie wojny, a także nad przywróceniem normalnej współpra
cy międzyizbowej, opartej na dotychczasowych zasadach25. Kolejne Konferencje, od
bywające się z różną częstotliwością w siedzibach rad kolejnych izb, musiały zmierzyć 
się z coraz poważniejszymi problemami, wynikającymi z ciężkiego powojennego po
łożenia i zmian wprowadzanych przez władze26.

Zmiany prawne, pozostające w związku z działalnością notariatu, następowały już 
od 1944 r. Dekretem z 11 października 1946 r., zawierającym przepisy wprowadzające 
prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych27, uchylono niektóre przepisy prawa 
o notariacie z 1933 r., w tym art. 82, przewidujący przymus formy aktu notarialnego, 
likwidacji uległy także urzędy notariuszy w wydziałach hipotecznych sądów okręgo
wych i grodzkich, a po wcześniejszej likwidacji stanowiska pisarza hipotecznego pro
wadzenie ksiąg wieczystych przekazano sądom grodzkim28. Już od 1944 r. planowane 
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były istotne zmiany w obsadzie stanowisk w wymiarze sprawiedliwości, a następnie 
i w notariacie. Zmiany te spowodowane były w dużym stopniu problemami kadrowymi 
po stratach okresu wojny i okupacji. Już na posiedzeniu Rady Ministrów we wrześniu 
1944 r. przedstawiono projekt upoważnienia ministra sprawiedliwości do mianowania 
sędziów, z którego się wycofano29. Jednak dekretem z 22 stycznia 1946 r. o wyjątko
wym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i nota
rialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów30 minister zyskał prawo do dopusz
czania do wymiaru sprawiedliwości osób nieposiadających kwalifikacji w okresie 5 lat 
od wejścia w życie, tj. do 13 lutego 1951 r. Początkowo wprawdzie proponowano 
okres krótszy, trzyletni, jednak w trakcie dyskusji nad projektem na posiedzeniu RM 
został on wydłużony31. Podobny system zastosowano do notariuszy i adwokatów. De
kret spotkał się z krytyką PSL w Krajowej Radzie Narodowej. Peeselowscy członko
wie poselskiej Komisji Prawniczej i Regulaminowej, zwłaszcza poseł Jan Sajdak, kil
kakrotnie krytykowali projekt, domagając się jego uchylenia32 33 34. Atak dotyczył zwłasz
cza zapisów dopuszczających do obejmowania notariatów przez osoby bez 
wykształcenia prawniczego . W dalszej dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Spra
wiedliwości wskazywali na konieczność zapewnienia „dopływu nowej krwi społecz
nej” do kadr, które nadal wykazują bierną postawę wobec aktualnej rzeczywistości^. 
Potrzeby obsady licznych stanowisk w notariacie były rzeczywiście duże, w samym 
tylko 1945 r. minister sprawiedliwości mianował około 130 notariuszy, z reguły jednak 
spośród pisarzy hipotecznych, asesorów notarialnych, sędziów i emerytowanych sę
dziów35. Do zmian kadrowych, które wkrótce nastąpiły, zaliczyć należy także fakt 
nominacji pierwszych kobiet-notariuszy, m.in. Bronisławy Engelard, mianowanej 
10 kwietnia 1946 r. notariuszem w Nasielsku36.

29 AAN PRM, sygn. 4, protokół 14/58, k. 489, cyt. za G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne. War
szawa 2002, s. 66.

30 Dz. U. nr 4, poz. 33.
31 AAN PRM, sygn. 4, protokół 14/58, k. 498, cyt. za G. Jakubowski, op.cit., s. 67.
32 G. Jakubowski, op.cit., s. 68.
33 Protokół z 24 posiedzenia Komisji Prawniczej i Regulaminowej z 28 lutego 1946 r., AAN KRN, 

sygn. 22, k. 214, cyt. za G. Jakubowski, op.cit., s. 68.
34 Ibidem, s. 68-69.
35 Ruch osobowy. Notariusze mianowani w 1945 r., PN, 1947,1.1, s. 536-540.
36 Ruch osobowy, PN, 1948,1.1, s. 98-99.
37 D. Malec, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 412.

Dekret z 22 stycznia 1946 r. umożliwiał mianowanie notariuszem osób spełniają
cych w gruncie rzeczy wymogi zbliżone do określonych w art. 131 prawa o notariacie 
z 1933 r., który upoważniał w okresie przejściowym do wpisu na listę zastępców wie
loletnich pracowników kancelarii37. W myśl dekretu osoby z co najmniej 10-letnim 
stażem zawodowym w kancelarii hipotecznej lub notarialnej, o odpowiednich kwalifi
kacjach osobistych i znajomości prawa, mogły być mianowane notariuszami, jednak po 
uprzednim zwolnieniu przez ministra sprawiedliwości od obowiązku ukończenia uni
wersyteckich studiów prawniczych, aplikacji oraz egzaminu notarialnego (art. 2.1). 
W razie zwolnienia ich tylko z obowiązku ukończenia studiów prawniczych i odbycia 
aplikacji, mogły być dopuszczone do egzaminu notarialnego (art. 2.2).

Dwa dni później, 24 stycznia 1946 r., wydany został kolejny dekret o przenoszeniu 
i zwalnianiu notariuszy oraz o powierzaniu pełnienia obowiązków notariuszy sędziom 
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i prokuratorom w okresie przejściowym38. Minister uzyskał w terminie do końca 1946 r. 
prawo zwalniania i przenoszenia notariuszy do nowych siedzib, zaś uprawnienie do po
wierzania stanowisk notarialnych sędziom i prokuratorom zostało przedłużone do końca 
grudnia 1949 r. Jeszcze wcześniej, od 1 września 1945 r., minister mógł powierzać peł
nienie obowiązków notariusza adwokatowi w siedzibie sądu grodzkiego39.

38 Dz. U. nr 6, poz. 54, zmiana Dz. U., 1947, nr 65, poz. 386.
39 Dekret z dnia 24 maja 1945 o tymczasowych przepisach uzupełniających prawo o ustroju adwokatu

ry, Dz. U. nr 25, poz. 146.
40 „Tygodniowy Biuletyn Prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości”, 1946, nr 34.; por. także R. Sztyk, 

Geneza upaństwowienia notariatu, „Rejent”, 1997, nr 3, s. 144 i n.; W. Mróz, Notariat polski w latach 
1939-1951, cz. II, „Rejent”, 2004, nr 6, s. 200; A. Oleszko, op.cit., s. 45.

41 Por. np. Księga notariuszy...
42 Por. m.in. okólnik Ministerstwa Skarbu w sprawie opodatkowania kancelarii notarialnych z dnia 

27 stycznia 1947 r., PN, 1947,1.11, s. 315.
43 Uzupełnienie Tymczasowej instrukcji w sprawie reorganizacji notariatu, PN, 1947, t. II, s. 312.
44 Ibidem.
45 PN, 1947,1.1, s. 170.

Dalsze, istotne zmiany wprowadzone zostały do organizacji notariatu w sposób po- 
zaustawowy, na mocy wydanej przez Biuro Personalne Ministerstwa Sprawiedliwości 
Tymczasowej instrukcji w sprawie reorganizacji notariatu z dnia 17 lipca 1946 r.40 Jej 
podstawowe założenia przyjmowały zwolnienie wszystkich notariuszy w Polsce na 
zasadzie art. 1 dekretu z dnia 24 stycznia 1946 r. i jednoczesne powołanie osób posia
dających odpowiednie kwalifikacje bądź zwolnionych od nich w trybie dekretu z dnia 
22 stycznia 1946 r. do pełnienia obowiązków sędziego. Jednocześnie, powołanym 
w ten sposób sędziom powierzać miano pełnienie obowiązków notariusza na podstawie 
dekretu z 24 stycznia 1946 r., z używaniem dawnych pieczęci. Z dniem 31 lipca doko
nano zgodnie z tymczasową instrukcją masowego zwolnienia wszystkich notariuszy, 
większości z nich powierzono pełnienie (z reguły na określony czas) obowiązków 
sędziego grodzkiego, okręgowego, a niekiedy nawet apelacyjnego z jednoczesnym 
delegowaniem ich do pełnienia obowiązków notariusza41. Pełnienie obowiązków nota
riusza następowało na okres roczny, następnie przedłużany. Doszło zatem do celowego 
pozbawienia dotychczasowych notariuszy stabilizacji i swoistego paradoksu: wszyscy 
dotychczasowi notariusze stali się na mocy instrukcji p.o. notariusza. Jednocześnie 
zgodnie z instrukcją p.o. notariusze pobierać mieli opłaty według dotychczasowych 
stawek i zasad, opłacać z nich bieżące funkcjonowanie kancelarii, wszystkie dotych
czasowe obciążenia podatkowe według niezmienionych zasad, lecz cały czysty dochód 
przekazywać mieli prezesowi sądu okręgowego42. Dochód ten posłużył na stworzenie 
funduszu zapomóg dla urzędników i woźnych sądowych43. P.o. notariusze, będący 
jednocześnie sędziami (lub tylko p.o. sędziów), stali się zaledwie zarządcami własnych 
kancelarii i otrzymywali miesięczne uposażenia, odpowiadające randze zajmowanego 
przez nich stanowiska wraz z dodatkiem za pełnienie obowiązków notariusza, nie wię
cej niż 5000 złotych miesięcznie44. Instrukcja nakazywała też swoistą komasację kan
celarii, które nakazano prowadzić we wspólnym lokalu, w miarę możliwości w wy
dziale hipotecznym.

Około 250 notariuszy pełniących obowiązki sędziów zatrudniono przy regulowaniu 
tytułów własności z reformy rolnej, w oddziałach ksiąg wieczystych i innych sprawach 
cywilnoprawnych45. Znaczna część skierowana została jednak do obcych im zadań i do 
orzekania w sprawach karnych, wykonywania obowiązków sędziego śledczego, co 
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uznawano w środowisku notariuszy za chybiony pomysł46. Obciążenie wynikające 
złączenia funkcji sędziowskich i notarialnych było bardzo duże, niekiedy notariusz 
zmuszony był do orzekania na kilkunastu posiedzeniach sądowych w ciągu miesiąca47.

46 Jednocześnie wyrażano gotowość pomocy w rozwiązywaniu problemów kadrowych wymiaru spra
wiedliwości, jednak głównie w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych, PN, 1947, t. I, s. 170-171.

47 W. Mróz, op.cit., s. 201, tamże powołane przykłady łódzkich notariuszy S. Baranowskiego i B. Wit
kowskiego.

48 PN, 1947, t. II, s. 475.
49 Wezwano notariuszy do starannego i terminowego rozliczania czystego dochodu, natomiast XXX Kon

ferencja Prezesów i Wiceprezesów przedstawiła propozycje regulaminu Funduszu, który przedłożyła mini
strowi sprawiedliwości.

30 D. Malec, op.cit, s. 412; Na przełomie 1947-1948 r., PN, 1948, t. II, s. 7.
31 Na przełomie 1947-1948 r., op.cit., s. 9-10.
32 Por. m.in. PN, 1947, t. I, s. 168.
33 Por. m.in. wystąpienia podczas walnych zgromadzeń izb notarialnych w 1950 r., PN, 1950, t. II, 

s. 175.
54 Por. omówienie koncepcji, A. Oleszko, op.cit., s. 48.

Wobec dużych wciąż problemów kadrowych i kłopotów z obsadą stanowisk 
w wymiarze sprawiedliwości nowa władza musiała zatem jeszcze jakiś czas tolerować 
notariuszy, często zajmujących w życiu politycznym Drugiej Rzeczypospolitej ekspo
nowane stanowiska, jednak od razu udało się w drodze tymczasowej instrukcji pozba
wić ich gwarancji zatrudniania i odebrać wszystkie dochody.

Tymczasowa instrukcja została uchylona zarządzeniem ministra z dnia 28 paździer
nika 1947 r.48, a powołaną w nim podstawą uchylenia była uchwała rad notarialnych, 
zobowiązujących się do przejęcia w administrację funduszu zapomogowego dla urzęd
ników sądowych, prokuratorskich i woźnych oraz na budownictwo mieszkań dla pra
cowników wymiaru sprawiedliwości. Uchylenie niewiele zmieniło w dotychczasowej 
sytuacji notariuszy. Z ich dochodów nadal finansowane miały być bieżące potrzeby 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, tyle że dochód przekazywali za pośrednic
twem rad notarialnych49. Nadal otrzymywali niewysokie miesięczne uposażenia, nadal 
też zachowywali status p.o. notariuszy. Nadzieja na normalizacją stosunków w notaria
cie nie spełniła się, dostrzegano jednak (niesłusznie) pewną zmianę atmosfery wokół 
instytucji50. Środowisko w nadziei na ocalenie formułowało koncepcje, usiłujące pogo
dzić istnienie wolnego notariatu z realiami nowego ustroju. Stworzona idea tzw. wol- 
nozawodowości uspołecznionej zakładała istnienie odrębności notariatu jako zawodu, 
lecz niejako urzędu, korygowanych w duchu sprawiedliwości społecznej51. Pierwia
stek społeczny wyrażać miał się w ponoszeniu pewnych świadczeń na cele społeczne, 
świadczeniu pewnych usług nieodpłatnie i wyrównywaniu poziomu dochodów wszyst
kich notariuszy. W podobnym tonie utrzymane były uchwały wszystkich rad, a także 
kolejnych Konferencji, przesyłane wraz z rozmaitymi petycjami do Ministerstwa 
Sprawiedliwości52. Prace nad reformą adwokatury i wprowadzenie w ustawie z 1950 r. 
zespołów adwokackich jako nowej formy wykonywania zawodu adwokata posłużyły 
do opracowania koncepcji pracy zespołowej notariatu, rozumianej jako wspólnota 
pracy3. Zespoły miały działać na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów, 
opartych na stosownych uchwałach organów samorządowych. Nadzór ogólny nad 
zespołami sprawowałyby rady notarialne, nadzór merytoryczny zaś minister sprawied
liwości54. Przygotowano nawet Regulamin ogólny pracy zespołowej w notariacie, dys
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kutowany podczas walnych zgromadzeń izb w 1950 r.55 Wobec toczących się i wów
czas już zaawansowanych prac nad reformą notariatu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
koncepcje te nie miały szans na realizację.

55 PN, 1950,1.1, s. 488; t. II, s. 175.
56 Dyskutowano o tym m.in. podczas XXXVIII Konferencji Prezesów i Wiceprezesów w listopadzie 

1948 r., XXXVIII Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1948, t. II, s. 553.
57 Niepokojący fakt odpływu pracowników z notariatu, PN, 1947,1.1, s. 387 i n.
5,1 XXIX Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1947, t. I, s. 256-257.
59 T. Maak, W sprawie konieczności zatrudniania aplikantów, PN, 1948, t. 1, s. 332-336.
“ Wnioski na podstawie analizy akt notariuszy w Łodzi w latach 1945-1951 W. Mróz, op.cit., s. 206.
61 W. Mróz, op.cit., s. 206.
62 Dz. U. nr 27, poz. 197.
63 Dz. U. Nr 50, poz. 459.
64 W. Mróz, op.cit., s. 207-208; por. także wypowiedź wiceministra sprawiedliwości T. Ręka, zwraca

jącego uwagę na kwestię wymiany pieniędzy przy omawianiu projektu reformy notariatu, co potwierdza 
premedytację w działaniu władz, usiłujących całkowicie zniszczyć finansowo notariuszy, T. Rek, Sprawa 
reformy notariatu, „Nowe Prawo”, 1950, nr 12, s. 8 i n.

Sytuacja notariatu i notariuszy pogarszała się. Ciężkie położenie pogłębiło wyłą
czenie mieszkań notariuszy od zwolnienia spod działania dekretu o najmie lokali56. 
Polityka władz i brak stabilizacji zawodowej ograniczyły w znacznym stopniu dopływ 
nowych kadr do notariatu, coraz liczniejsze były też dobrowolne odejścia do wykony
wania innych zawodów57 Wobec braku chętnych do rozpoczynania aplikacji podjęto 
decyzję o utworzeniu od roku 1947/1948 we wszystkich radach notarialnych stypen
diów dla studentów polskich uczelni, którzy zobowiążą się do podjęcia pracy w nota
riacie po ukończeniu studiów58. Na konieczność zatrudniania co najmniej jednego 
aplikanta w każdej kancelarii zwracało uwagę także krakowskie Stowarzyszenie Ase
sorów i Aplikantów Notarialnych59.

Spadek obrotów wielu kancelarii spowodowany był coraz wyraźniejszym odcho
dzeniem od reguł gospodarki rynkowej oraz nacjonalizacją podstawowych gałęzi go
spodarki, likwidacją prywatnego handlu, eliminowaniem podmiotów gospodarki nie
uspołecznionej z obrotu cywilnoprawnego. W tych warunkach działalność notariuszy 
ograniczona była do sporządzania aktów z zakresu obrotu nieruchomościami i pełno
mocnictw60. Po roku 1948 niemal nie spotykało się aktów ustanowienia nowych pod
miotów gospodarczych, spółek itd., w to miejsce pojawiły się akty ich likwidacji, obni
żanie kapitału zakładowego w związku z występowaniem wspólników itp. 1 Obrót 
nieruchomościami i zawieranie stosownych umów w formie aktu notarialnego znacznie 
ograniczył dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o sposobach nabywania i przekazywania 
nieruchomości niezbędnych na cele realizacji narodowych planów gospodarczych62. 
Tragicznie odbił się na sytuacji notariuszy dekret z dnia 28 października 1950 r. 
o zmianie systemu pieniężnego63. Notariusze wobec ich formalnego statusu prawnego, 
wynikającego z prawa o notariacie i przepisów prawa podatkowego, potraktowani 
zostali w sposób niekorzystny, odbiegający od przyjętego dla gospodarki uspołecznio
nej przelicznika64.

W roku 1950 resort sprawiedliwości ujawnił szczegóły przygotowywanej reformy 
i upaństwowienia notariatu. Do końca 1951 r. obowiązywało jeszcze formalnie przed
wojenne prawo o notariacie, jednak wprowadzone do organizacji i zasad działania 
instytucji po roku 1945 zmiany zmieniły znacznie jego oblicze, osłabiając notariat 
i samych notariuszy.
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2. NOTARIAT PAŃSTWOWY (1951-1989)

2.1. Nowe prawo o notariacie z 25 maja 1951 r.

25 maja 1951 r. uchwalone zostało przez ówczesny Sejm Ustawodawczy nowe 
prawo o notariacie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1952 r. Notariat został 
upaństwowiony, w miejsce kancelarii notarialnych powstały państwowe biura notarial
ne,'zatrudniające notariuszy jako pracowników państwowych. Ustawa z 1951 r., choć 
wielokrotnie nowelizowana65, okazała się rozwiązaniem trwałym, jeśli chodzi o zało
żenia organizacyjne i strukturalne66. W ciągu lat, które minęły do wydania kolejnego 
prawa o notariacie, zmienił się jednak istotnie zakres kompetencji instytucji, która 
uzyskała m.in. prawa w zakresie orzekania w postępowaniu nakazowym i upominaw
czym, prowadzenia ksiąg wieczystych67.

65 Kolejne nowelizacje: dekret z dnia 30 grudnia 1953 r., Dz. U., 1954, nr 1, poz. 1; dekret z dnia 
16 maja 1956 r., Dz. U. nr 16, poz. 88; ustawa z dnia 17 lutego 1960 r., Dz. U. nr 11, poz. 68; ustawa z dnia 
21 grudnia 1962 r., Dz. U. nr 66, poz. 328; dekret z dnia 27 grudnia 1974 r., Dz. U. nr 50, poz. 317; zmiany 
wynikały także z wprowadzenia w 1982 r. ustawy o pracownikach urzędów państwowych, nowego prawa 
o ustroju sądów powszechnych z 1985 r.

66 Warto zauważyć, że ostatni tekst jednolity ustawy opublikowany został w 1963 r., Dz. U. nr 19, poz. 105.
67 A. Oleszko, op.cit., s. 49.
61 B. Tymecki, Notariat i czynności notarialne, Białystok 1988, s. 8 -9.
69 M.in. S. Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968, s. 278-282; W. Berutowicz, 

J. Mokry, Organizacja ochrony prawnej w PRL, Warszawa 1987, s. 296-313.
70 Por. m.in. cykl Z praktyki notarialnej z licznymi tekstami m.in. S. Cichosza i T. Szawlowskiego 

w „Biuletynie Ministerstwa Sprawiedliwości”.
71 M.in. Z. Krauze, Zmiany w prawie o notariacie, „Nowe Prawo”, 1963, nr 10.
72 M.in. Z. Krauze, T. Szawłowski, Prawo o notariacie oraz przepisy związkowe i wykonawcze, War

szawa 1965; Prawo o notariacie oraz przepisy wykonawcze i ustrojowe według stanu na dzień 1 listopada 
1952 r., Warszawa 1952.

73 J. Sikorski, E. Korytowski, T. Dorożala, Praktyka notarialna, Warszawa 1956.

W latach 1951 (1952) - 1989 notariat nie stanowił przedmiotu większego zaintere
sowania doktryny. Po okresie świetności pod rządami przedwojennego prawa o nota
riacie z 1933 r., licznych publikacjach, znakomitym rozwoju czasopism notarialnych 
z „Przeglądem Notarialnym” na czele nastąpił okres niemal całkowitego milczenia68. 
Wzmianki o podstawowych zasadach funkcjonowania instytucji znajdowały się jedy
nie w podręcznikach o ustroju organów ochrony prawnej69. Czynności wykonywane 
przez notariuszy w państwowych biurach notarialnych nie były z reguły przedmiotem 
analizy autorów podręczników z zakresu postępowania cywilnego. Nieliczne wzmianki 
w literaturze z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. ograniczały się do prak
tycznych porad dla ujednolicenia praktyki notarialnej70 i omawiania, z reguły lakonicz
nego, zmian i nowelizacji prawa o notariacie71. Publikowano zbiory aktualnych przepi
sów prawa o notariacie i aktów związkowych72, często w formie praktycznych ko
mentarzy dla notariuszy i pracowników państwowych biur notarialnych73. Nieco 
więcej uwagi poświęcano notariatowi podczas jubileuszowych uroczystości dwudzie
stolecia istnienia państwowego notariatu, gdy ukazał się specjalny numer Zeszytów 
Problemowo-Anal ¡tycznych, zawierający teksty okolicznościowe na temat ewolucji 
notariatu w PRL, jego historii w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz po
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święcone wybranym zagadnieniom z praktyki notarialnej7“1. Połowa lat osiemdziesią
tych przyniosła stopniowy wzrost zainteresowania instytucją. W roku 1984 odbyła się 
konferencja naukowa na temat Problemy ustroju i funkcjonowania notariatu w PRL, na 
której przedstawiono szereg referatów, poruszających problematykę miejsca notariatu, 
aktu notarialnego, ustroju notariatu w innych państwach i niektóre zagadnienia prakty
ki notarialnej7 . Z okazji trzydziestopięciolecia istnienia państwowych biur notarial
nych zorganizowana została kolejna konferencja naukowa. Wprawdzie w wystąpie
niach okolicznościowych władz resortu sprawiedliwości odnaleźć można było podobne 
sformułowania74 75 76, jednak zmiany gospodarcze i stopniowe urynkowienie gospodarki 
wykazywały nie tylko przydatność notariatu, ale też umożliwiały rozważania na temat 
kierunku jego dalszej ewolucji77. Po wejściu w życie prawa o notariacie z 1989 r., 
a zwłaszcza po kolejnej zmianie i „uwolnieniu” instytucji w 1991 r., notariat stał się 
ponownie przedmiotem większego zainteresowania78. W licznych pracach, przy anali
zie teoretycznych i praktycznych zagadnień prawa cywilnego i postępowania cywilne
go nawiązuje się do problemów z niedawnej przeszłości, wciąż aktualnych w orzecz
nictwie sądowym79. W toczącej się wciąż dyskusji nawiązuje się niekiedy do argu
mentów podnoszonych przez notariuszy i znawców przedwojennego notariatu. 
Niewiele opracowań poświęcono dotychczas historycznej i historycznoprawnej anali
zie państwowego notariatu80. Notariusze w coraz większym stopniu interesują się prze
szłością swego zawodu, a historia instytucji nie może pominąć także zamkniętego już 
okresu działania notariatu państwowego.

74 Zeszyty Problemowo-Analityczne, nr 23, 1972.
75 K. Krzekolowska, Ustrojowoprawna pozycja notariatu w PRL (sympozjum naukowe IBPS i Depar

tamentu Nadzoru Ministerstwa Sprawiedliwości, Popowo 14—15 11 1984), Zeszyty Naukowe Instytutu 
Badania Prawa Sądowego (dalej: ZN IBPS), nr 23, 1985.

76 Por. bardzo zbliżone formą i treścią, a nawet kolejnością omawianych problemów wystąpienia wice
ministra sprawiedliwości Józefa Szczerskiego w 1972 r. i ministra sprawiedliwości Lecha Domerackiego 
w 1987 r., J. Szczerski, XX lat państwowego notariatu, Zeszyły Problemowo-Analityczne, nr 23, 1972, 
s. 5-8; 35 lat działalności państwowych biur notarialnych. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości Lecha 
Domerackiego, ZN IBPS, 29, 1988, s. 17-22.

77 B. Tymecki, op.cit., s. 213 i n.
71 Por. m.in. bibliografię [w:] A. Oleszko, op.cit.
79 Zagadnienia te, jako niemieszczące się w założeniach badawczych opracowania, poświęconego 

dziejom notariatu w Polsce, nie będą omawiane w dalszej części szczegółowo.
80 Por. m.in. D. Malec, Polski notariat w okresie PRL, NPN, 2005, nr 3 (26), s. 83-93; J. Grzybczyk, 

Notariat śląski w okresie po II wojnie światowej, „Rejent”, 1997, nr 9; R. Sztyk, Upaństwowienie majątku 
izb notarialnych, „Rejent”, 1996, nr 10, W. Mróz, op.cit.

Po II wojnie światowej doszło do istotnych zmian w polskim systemie prawnym. 
Największe z nich nastąpiły w latach 1944-1956, gdy na szeroką skalę wprowadzono 
liczne instytucje wzorowane na prawie radzieckim. Oprócz głębokich zmian w prawie 
karnym (mimo formalnego utrzymania w mocy przedwojennych kodeksów) i w prawie 
cywilnym (zunifikowanym w dużym stopniu przy wykorzystaniu przedwojennych 
projektów Komisji Kodyfikacyjnej) doszło także do zmian systemu wymiaru sprawied
liwości i organów ochrony prawnej.

W roku 1950 r. przeprowadzono istotną reformę organizacji wymiaru sprawiedli
wości i prokuratury, jednocześnie zmieniono kodeks postępowania karnego i cywilne
go, a także ustawę o adwokaturze. Ustawą z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa
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81o ustroju sądów powszechnych wprowadzono nową strukturę sądownictwa, dostoso
waną do podziału administracyjnego kraju81 82. Na nową sieć sądownictwa składać miały 
się od tej pory sądy powiatowe (od 1975 r. rejonowe), sądy wojewódzkie i Sąd Naj
wyższy. Ustawa z 20 lipca 1950 r. o prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej83 dokony
wała reformy instytucji w duchu leninowskiej koncepcji scentralizowanej prokuratury. 
Prokuraturę oddzielono od sądów i wydzielono z resortu sprawiedliwości, podporząd
kowując formalnie Radzie Państwa, a w praktyce najwyższym władzom PZPR84. Nie
mal w tym samym czasie doszło również do reformy zasad funkcjonowania adwokatu
ry, przeprowadzonych ustawą z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury85. Usta
wa wprawdzie utrzymywała formalnie organy samorządu, lecz jednocześnie 
wprowadziła zespoły adwokackie jako wyższą, uspołecznioną, kolektywną formę wy
konywania zawodu i poddała adwokatów drobiazgowemu nadzorowi ministra spra
wiedliwości86. Wobec przyjęcia socjalistycznego systemu gospodarczego, opartego na 
uspołecznionych środkach produkcji, powołano w 1949 r. na wzór radziecki Państwo
wy Arbitraż Gospodarczy87.

81 Dz. U. nr 38, poz. 347.
82 Wynikało to z woli ścisłego powiązania sądownictwa z władzami administracyjnymi, A. Lityński, 

Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2005, s. 16.
83 Dz. U. nr 38, poz. 346.
84 A. Lityński, op.cit., s. 63.
85 Dz. U. nr 30, poz. 275.
86 Do roku 1956 działały organy samorządu pochodzące z nominacji ministra sprawiedliwości, a nie 

z wyboru, A. Lityński, op.cit., s. 87.
87 S. Włodyka, op.cit, s. 163.
88 Przepis stanowił niemal dokładną kopię art. 3 ustawy z 16 sierpnia 1938 r. o ustroju sądów ZSRR 

i republik związkowych [w:] A. Wyszyński, Teoria dowodów sądowych h> prawie radzieckim, Warszawa 
1949, s. 36 i n.

89 O zmianach w notariacie jako fragmencie gruntownej przebudowy systemu mówi! wiceminister 
sprawiedliwości T. Rek w obszernym wystąpieniu, opublikowanym w „Nowym Prawie” 1952, nr, 12, s. 8.

90 Por. m.in. XXXI Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1947, t. 11, s. 444- 
—445; W szeregach notariatu: niepewność i optymizm..., PN, 1947, t. II, s. 6-10.

91 S. Piechocki, Notariat na przełomie, PN, 1947,1.11, s. 152 i n.
92 XXXVI Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1948, t. II, s. 169.

Idee, które legły u podstaw przeprowadzonych w 1950 r. zmian, miały wymiar ściś
le polityczny, znalazło to swoje wyraźne odzwierciedlenie we wzorowanej na ustawo
dawstwie radzieckim m.in. hierarchii zadań, stojących przed sądownictwem i proku
raturą, wśród których pierwsze miejsce zajęła ochrona ustroju demokracji ludowej i jej 
rozwoju w kierunku socjalizmu, a dopiero na miejscu ostatnim funkcje ochronne 
w zakresie prawa88.

Po wymienionych zmianach przyszła kolej na reformę notariatu, działającego do
tychczas na przedwojennych, choć już wypaczonych przez powojenne akty zasadach89. 
Przygotowania do nieuchronnych zmian w notariacie skłaniały funkcjonujące wciąż 
organy samorządu notarialnego do podejmowania uchwał. Między innymi podczas 
XXXI Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych w 1947 r. przedsta
wiono koncepcję wolnozawodowości uspołecznionej, rozumianej jako konieczność 
utrzymania notariatu bez włączania go do struktury organizacji państwowej z jedno
czesną korektą zgodną z zasadami sprawiedliwości społecznej90. Wciąż wyrażano na
dzieję, że notariat przetrwa zbliżające się trudności91, a kolejne Konferencje nadal po
stulowały realizację programu uspołecznienia korporacji notarialnej92. Niepokój wobec 
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zbliżających się zmian uciszano nadziejami na normalizację notariatu0. Wszystkie 
proponowane formuły były w istocie dramatycznymi próbami ocalenia notariatu po
przez wprowadzenie do niego elementu uspołecznienia, wyrażającego się w koniecz
ności ponoszenia pewnych świadczeń na cele ogólne wymiaru sprawiedliwości, świad
czenia nieodpłatnie usług ze względów publicznych lub socjalnych. Opracowano też 
koncepcję przekształcenia notariatu we wspólnotę pracy, działającą w zespołach* 94 95. 
Opracowano nawet Regulamin ogólny pracy zespołowej w notariacie, dyskutowany 
podczas walnych zgromadzeń izb w 1950 r. Pomysł powstał niewątpliwie pod wpły
wem przeobrażeń w adwokaturze, dokonanych w 1950 r., i odwzorowywał do pewne
go stopnia pracę zespołów notarialnych w zespołach adwokackich, wówczas wprowa
dzonych96. Także ta, równie rozpaczliwa co poprzednie, próba nie mogła przynieść 
rezultatu97.

” Na przełomie 1947-1948 r„ PN, 1948,1.1, s. 7.
94 Praca zespołowa w notariacie, PN, 1950, t. I, s. 330-332.
95 Regulamin ogólny pracy zespołowej w notariacie, PN, 1950,1.1, s. 488-492.
96 W. Mróz, Notariat polski w latach 1939-1951, cz. II, „Rejent”, 2004, nr 7, s. 208.
97 A. Oleszko, op.cit., s. 48.
91T. Rek, op.cit., s. 8.
99 Ibidem.

IW1 Ibidem.
101 Ibidem.

Ministerstwo Sprawiedliwości kierowało się z góry przyjętymi założeniami ideolo- 
giczno-politycznymi i zgodnie z nimi przygotowywało reformę bez prób konsultacji 
z samymi zainteresowanymi. Kierunek reformy został wyraźnie sprecyzowany przez 
wiceministra sprawiedliwości Tadeusza Ręka w 1950 r.98 99 Podkreślił on, że wejście na 
drogę budowy ustroju socjalistycznego decyduje także o rozwoju norm oraz instytucji 
prawnych, tym samym określa kierunek reformy również w zakresie notariatu, speł
niającego czynności prawne o doniosłym znaczeniu dla poszczególnych obywateli, 
a w konsekwencji dla porządku prawnego". Jak krytycznie zauważył, notariat znajdo
wał się dotychczas na uboczu rewolucyjnych przemian, a wadliwości jego usytuowania 
wśród innych organów państwowych odczuli sami notariusze podczas reformy walu
towej i wymiany pieniędzy w 1950 r. Mocno zaakcentował potrzebę przekształcenia 
notariatu w organ państwa ludowego w zakresie legalności obrotu prawnego100 101. Jego 
argumentacja nie pozostawiała wątpliwości: w ustroju opartym na gospodarce uspo
łecznionej nie ma miejsca na instytucję chroniącą indywidualne interesy, a zwłaszcza 
indywidualną własność.

Do zadań notariatu zaliczył zwłaszcza stanie na straży zgodności obrotu prawnego 
z literą i duchem ludowodemokratycznego prawa'01. T. Rek wskazał jednocześnie wa
dy kapitalistycznego prawa i organizacji notariatu, ukazując dla ich przeciwstawienia 
ustrój notariatu radzieckiego, który miał się stać wzorcem do zmian przeprowadzanych 
w Polsce. Zreformowana instytucja powinna gwarantować istotną w trakcie realizacji 
kolejnych planów gospodarczych dyscyplinę gospodarczą, wykluczyć możliwość za
wierania umów i czynności szkodliwych dla gospodarki uspołecznionej. Warto zauwa
żyć, że analiza kierunków reformy polskiego notariatu dokonana została przez T. Ręka 
z wykorzystaniem poglądów wypowiadanych w „Przeglądzie Notarialnym”, choć do
szedł do całkowicie odmiennych wniosków o konieczności upaństwowienia notariatu. 
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Jednocześnie samo pismo zostało przez niego mocno skrytykowane za formułowanie 
recept na oportunistyczne przystosowanie się do nowego prawa 102 103.

102 Ibidem.
103 Ibidem.
IM Por. m.in. sejmowe wystąpienie posła S. Grossa podczas dyskusji nad zmianami w prawie o ustroju 

sądów powszechnych, Sprawozdanie stenograficzne z 84 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 20 
i 21 lipca 1950 r., ł. 36 oraz uwagi T. Ręka na temat weryfikacji kadr w adwokaturze, ibidem.

105 T. Rek, op.cit., s. 14.
106 Druk Sejmowy nr 920.
107 Ibidem-, sformułowanie to stanowi niemal dosłowny cytat z wypowiedzi T. Ręka.
I0' Ibidem.
109

Wypowiedzi wiceministra przesycone były wrogością nie tylko do samej instytucji, 
ale zwłaszcza ludzi, których łączyła. W wystąpieniu T. Ręka zwraca uwagę położenie 
dużego nacisku na dobór odpowiednich kadr do notariatu i konieczną weryfikację do
tychczasowych notariuszy, tak by w przyszłości notariat nie był schroniskiem niedobit
ków reakcji żyjących obszarniczo-kapitalistyczną przeszłością i w skrytości ducha pod
niecających się rojeniami w stylu Bęc-Walskich. Notariuszem w Polsce może być wyłącz
nie człowiek ustawiony prawidłowo pod względem społecznym i ideologicznym. Na tym 
odcinku istnieje uzasadniona i pilna potrzeba uzdrowienia stosunków kadrowych . 
Pozostawało to w ścisłym związku ze zmianami we wszystkich organach wymiaru spra
wiedliwości i adwokaturze104. Od kandydatów na notariuszy w nowych warunkach wy
magać miano rękojmi należytego wykonywania obowiązków w Polsce Ludowej, pełni 
praw obywatelskich i cywilnych, nieskazitelnego charakteru, ukończonych studiów 
prawniczych oraz aplikacji zakończonej egzaminem notarialnym105. Nie planowano za
tem początkowo wprowadzać w tym zakresie istotnych zmian w porównaniu z prawem 
z 1933 r. (poza warunkiem rękojmi) . Minister sprawiedliwości mógł jednak w uzasad
nionych sytuacjach zwolnić z niektórych wymogów, w tym nawet wymogu ukończenia 
studiów. Warunku ukończenia studiów i aplikacji proponowano nie stosować do osób, 
które przepracowały co najmniej 5 lat w charakterze urzędnika notarialnego. Propozycje 
te, początkowo przewidziane w projekcie, uległy w toku dalszych prac nad nim modyfi
kacji w kierunku złagodzenia kryteriów kwalifikacyjnych.

Podstawowe wytyczne reformy, nakreślone w wystąpieniu wiceministra T. Ręka 
w 1950 r., znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy o notariacie, uchwalo
nym przez Prezydium Rządu w dniu 31 marca 1951 r., a następnie wniesionym do 
Sejmu Ustawodawczego w dniu 2 kwietnia 1950 r.106

Uzasadnienie projektu było lakoniczne, a mimo to zawierało szereg celowych, jak się 
wydaje, zniekształceń w obrazie notariatu. Autorzy uzasadnienia stwierdzili m.in., że 
notariusze są osobami wykonującymi wolne zajęcie zawodowe, a pracownicy notarialni 
są osobami całkowicie prywatnymi, które za swą działalność nie ponoszą żadnej odpo
wiedzialności dyscyplinarnej107 * 109. W dalszej części uzasadnienia wskazano na wzorcowe 
rozwiązania radzieckie, które wskazują na potrzebę przyjęcia słusznej zasady uczynienia 
z notariatu organu państwowego, gdyż tylko organ państwowy powinien być powołany 
do spełniania czynności, polegających na nadawaniu aktom i dokumentom znamion wia
ry publicznej'0^. Podkreślono, że tego rodzaju reforma sprzyjać będzie właściwej dyscy
plinie gospodarczej, wykorzenieniu możliwości zawierania aktów szkodliwych dla inte
resów gospodarki uspołecznionej, ugruntowaniu praworządności ludowej'09.
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Samorząd notarialny uznany został za całkowicie zbędny wobec nadania notariu
szom i pracownikom notarialnym statusu urzędników państwowych, podlegających 
nadzorowi ministra sprawiedliwości. Podkreślono jednocześnie, że notariusze i pra
cownicy będą mieli możliwość zrzeszania się w Związku Zawodowym Pracowników 
Państwowych110.

110 Druk Sejmowy nr 920.
111 Ibidem.
112 Sprawozdanie stenograficzne z 94 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 27 kwietnia 1951 r., ł. 8.
113 Druk Sejmowy nr 935.
114 Ibidem.
115 Stanisław Gross, poseł z okręgu Pruszków, członek ZPPS, prawnik z wykształcenia, członek Komi

sji Prawniczej i Regulaminowej oraz Komisji do opracowania regulaminu obrad Sejmu Ustawodawczego, 
sejmowa baza danych o posłach SU.

116 Sprawozdanie stenograficzne z 95 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 25 maja 1951 r., 
ł. 26-32.

117 Ibidem, por. także W. Natanson, Zarys prawa o notariacie, Warszawa 1953, s. 6-7.
111 Sprawozdanie stenograficzne z 95 posiedzenia...

W końcowej części krótkiego uzasadnienia projektu ustawy powołano po raz kolej
ny przykład prawa radzieckiego jako najlepszy wzór dla uprawnienia do sporządzania 
przez państwowe biura notarialne projektów oświadczeń i dokumentów oraz dla ze
rwania z instytucją świadków przy aktach notarialnych111.

Projekt ustawy rozpoznawany przez Sejm Ustawodawczy na posiedzeniu w dniu 
27 kwietnia 1951 r. przekazany został do Komisji Prawniczej i Regulaminowej112. 
W sprawozdaniu Komisji zaproponowano z reguły drobne, redakcyjne zmiany113. Naj
poważniejszą różnicą było skreślenie wymogu odbycia aplikacji notarialnej jako wa
runku kwalifikacyjnego wobec uznania za dostateczny miernik wiedzy fachowej eg
zaminu notarialnego114.

Już na kolejnym posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego w dniu 25 maja 1951 r. 
sprawozdawca Komisji, poseł S. Gross, ten sam, który referował rok wcześniej zmiany 
w prawie o ustroju sądów powszechnych115, wniósł o uchwalenie projektu wraz ze 
zmianami zaproponowanymi przez Komisję, a Sejm stosownie do wniosku jednomyśl
nie uchwalił nowe prawo o notariacie116 117 *.

W swym wystąpieniu S. Gross podnosił argumenty znane już z wypowiedzi wice
ministra T. Ręka i uzasadnienia projektu, akcentując korzyści dla Skarbu Państwa 
z wpływu do niego wszystkich opłat za czynności notarialne, i niemal nie zatrzymał się 
na istotnych problemach wymogów kwalifikacyjnych. Dużo uwagi poświęcił za to uza
sadnieniu usunięcia z prawa o notariacie instytucji świadków notarialnych. Podkreślił 
też m.in., że funkcje, których wynikiem jest szczególny autorytet, tzn. znamię wiary 
publicznej czynności i dokumentów, mają doniosłe znaczenie z punktu widzenia grun
towania zasad praworządności ludowej. Funkcje te powinny być wykonywane jedynie 
przez organy państwowe, których skład osobowy i sposób działania zapewnia właściwą 
i odpowiadającą polityce Państwa Ludowego realizację zadań111.

Poseł Gross zwrócił także uwagę na obowiązki notariusza, które stawiają przed 
nim szerokie zadania w dziedzinie ochrony własności społecznej oraz umacniania 
zasad praworządności ludowej w osobistych i majątkowych stosunkach obywateli, 
instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, oraz twórczej, czynnej roli naszego prawa 
ludowego w dziedzinie utrwalania, ochrony i rozwoju stosunków społecznych (...) 
w okresie budowania fundamentów socjalizmu 18. Zaakcentował też przewidziane 
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w projekcie powierzenie niektórych czynności notarialnych prezydiom miejskich 
i gminnych rad narodowych, które zyskać miały prawo poświadczania zgodności 
odpisu, podpisu oraz pozostawania przy życiu119. Komisja zaaprobowała także pro
pozycję ministra sprawiedliwości, by prawo weszło w życie dopiero od 1 stycznia 
1952 r. w celu umożliwienia resortowi podjęcia odpowiednich czynności o charakte
rze personalnym i budżetowym.

Sprawozdanie stenograficzne z 95 posiedzenia..., I. 30.
120 Sprawozdanie stenograficzne z 95 posiedzenia..., s. 31.
121 Ibidem.
122 Sprawozdanie stenograficzne z 95 posiedzenia..., ł. 32.
123 Ibidem.

Tryb prac sejmowych był zatem niemal rekordowo szybki, nie odbyła się też żadna 
prawdziwa, merytoryczna dyskusja nad projektem wprowadzającym tak daleko idące 
zmiany. Podczas posiedzenia sejmu w dniu 25 maja oprócz sprawozdawcy zabrał głos 
tylko jeden poseł, B. Pietrzak, przemawiający w imieniu posłów ZSL. Jego przemó
wieniu warto przyjrzeć się bliżej, oddaje bowiem atmosferę braku zaufania i niechęci, 
a nawet nienawiści ówczesnej władzy do notariatu, a przede wszystkim do notariuszy. 
W dotychczasowym prawie o notariacie wydanym przez sanacyjnego prezydenta fa
szystowskiej Polski przedwrześniowej dostrzegał instrument wielkiego wyzysku, doko
nywanego przez notariuszy, czyli tzw. popularnie rejentów120. Wystąpienie bardzo 
wyraźnie piętnuje niewłaściwy skład klasowy notariatu: Któż to byli ci rejenci? To byli 
ludzie wolnego zawodu, tacy sami jak lekarze, adwokaci, aptekarze, proboszcze itp. 
wolne zawody [!], rekrutujący się przeważnie z synów obszarników, bogatych chłopów, 
kupców, kamieniczników i innych bogaczy-krzywdzicieli ludu, sami zaś rejenci byli 
pijawkami chłopskimi, wysysającymi ostatnie soki krwawicy chłopskiej ciężko wypra
cowanej, a do zawodu tego trafiali wyłącznie ludzie ślepi na wszelką krzywdę ludu21. 
Przyszłość dotychczasowych notariuszy była przesądzona także z powodu poparcia, 
jakiego udzielali władzom przedwrześniowym, aktywnie uczestnicząc w życiu pu
blicznym. Zdaniem posła B. Pietrzaka, w Polsce przedwrześniowej rejenci przy wybo
rach do sejmu i senatu zawsze wysługiwali się pierwsi sanacji (...) piastując przy wy
borach funkcje przewodniczących komisji wyborczych, którzy dokonywali różnych 
„cudów wyborczych" na rzecz reżimu. Poseł stwierdził nawet, że urząd rejenta był 
jedną z podpór ustroju poddańczo-pańszczyźnianego i kapitalistycznego122 123. W wystą
pieniu nie zabrakło także wątku wychowawczego, notariusze musieli zrozumieć, że 
zmiany dokonywane są dla ich dobra: wprowadzamy tę grupę ludzi do uczciwego 
sprawowania pracy w służbie ludu i ojczyzny, dlatego ci ludzie powinni zrozumieć, że 
spotyka ich zaszczytny awans społeczny. Mają się stać od tej pory uczciwie zarabiają
cymi na chleb ludźmi, posiadającymi nową perspektywę rozwoju swego zawodu. Prze
staną być materialistami, staną się społecznikami, zaś państwowe biura notarialne 
i zatrudnieni w nich notariusze nie będą sługusami kapitalistów, jak dawniejszy nota
riat, który był na ich usługach'22. Wystąpienie posła zakończyło stwierdzenie, że więk
szość zła w polskim notariacie wzięła się z braku dyscypliny i nadzoru, co w nowym 
prawie zostanie zmienione.

Tak ostrej publicznej krytyki „starego” notariatu nie przeprowadzono wcześniej, 
zdając sobie zapewne sprawę, że nie będzie potrzebna ze względów propagandowych. 
W ustalonych już w latach 1950-1951 realiach prawnych „ludowego” państwa nie
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wielka liczebnie grupa zawodowa została skazana na likwidację bez obawy sprzeciwu. 
Charakterystyczny dla całego okresu przeprowadzania zmian, także w polskim notaria
cie, był brak jakiejkolwiek dyskusji, w tym zwłaszcza krytycznej nad proponowanymi 
rozwiązaniami. Do głosu nie dopuszczono organów samorządu notarialnego, do które
go ustawowych zadań, przewidzianych we wciąż jeszcze formalnie obowiązującym 
prawie o notariacie z 1933 r., należało opiniowanie wszystkich projektów aktów praw
nych, dotyczących notariatu. Okres zmian w notariacie przypadł jednak na lata szcze
gólnego nasilenia stalinizmu, jakakolwiek krytyka nie była zatem możliwa124.

124 Podobnie było w wypadku zmian w organizacji wymiaru sprawiedliwości, opinie - tylko aprobujące 
- pojawiły się dopiero po uchwaleniu ustaw i wprowadzeniu zmian w 1950 r., por. m.in. L. Lcmell, Nowy 
ustrój sądów powszechnych, „Nowe Prawo”, 1950, nr 10, s. 17-30; H. Chmielewski, Po reorganizacji 
sądów powszechnych, „Nowe Prawo” 1951, nr 1, s. 10-15; J. Jodłowski, Nowe drogi polskiego procesu 
cywilnego, „Nowe Prawo”, 1951, nr 6, s. 5-16.

125 J. Szczerski, XX lat państwowego notariatu, Zeszyty Problemowo-Analityczne, nr 23, 1972, s. 5.
126 Dz. U. nr 36, poz. 276.
127 Dz. U. nr 33, poz. 179.

Wystąpienie sejmowe, a także wcześniejsze wypowiedzi wskazują na wyraźnie po
lityczne tło zmian w notariacie. W warunkach realizacji zadań gospodarki uspołecz
nionej, celowym ograniczaniu prywatnego obrotu prawnego, ścisłym kontrolowaniu 
przez państwo niemal wszelkich przejawów życia nie było już miejsca na notariat 
w dotychczasowych formach organizacyjnych, obsadzony przez przedwojennych nota
riuszy, nierozumiejących potrzeb nowej władzy. Musiał on ustąpić miejsca notariatowi 
upaństwowionemu. Jeszcze po 20 latach podkreślano, że działalność notariatu w Pol
sce Ludowej, zdeterminowana rewolucyjnymi zmianami i rozwojem nowej formacji 
społeczno-gospodarczej wymagała odpowiedniego ukształtowania organu w sposób 
zapewniający prawidłowy obrót gospodarczy125.

Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 25 maja 1951 r. ustawa Prawo o no
tariacie126 weszła w życie w dniu 1 stycznia 1952 r. Jej zasady określały zasady działa
nia instytucji aż do 1 lipca 1989 r., gdy weszło w życie kolejne prawo o notariacie, 
zawarte w ustawie z 24 maja 1989 r.127 Na blisko cztery kolejne dekady notariat stał się 
organem państwowym, działającym poprzez państwowe biura notarialne pod nadzorem 
ministra sprawiedliwości i jego organów. Notariusze i pracownicy notarialni zyskali 
status urzędników państwowych, a wśród zadań notariuszy zaakcentowano zwłaszcza 
obowiązek przestrzegania prawa ludowego państwa i zasad współżycia społecznego. 
System organizacyjny notariatu okazał się trwały, w następnych latach wprowadzono 
do niego tylko niewielkie zmiany, m.in. w zakresie wymogów kwalifikacyjnych, apli
kacji i asesury, początkowo nieprzewidzianych w prawie o notariacie. Znacznie po
ważniejsze w okresie istnienia państwowego notariatu były zmiany co do zakresu jego 
kompetencji, istotnie zmieniające charakter instytucji, stopniowo wyposażanej także 
w uprawnienia w zakresie orzekania. Zawód notariusza, stanowiącego w nowym sys
temie instytucji zaledwie element składowy państwowego biura notarialnego, stał się 
znacznie mniej atrakcyjny i prestiżowy.

Ustawa z 1951 r. liczyła zaledwie 64 artykuły, w tym 7 zawierało przepisy końcowe 
i przejściowe. Niewielkie rozmiary nowego prawa tłumaczono ogólnym charakterem 
zawartych w nim norm i licznymi odesłaniami do innych aktów prawnych. Podstawo
wą przyczyną było jednak przekazanie uprawnień do uregulowania niektórych spraw 
związanych z działaniem notariatu w ręce ministra sprawiedliwości, któremu powie
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rzono wykonanie ustawy (art. 64 ustawy z 1951 r.). Z uprawnienia tego minister 
wkrótce skorzystał, wydając szereg rozporządzeń i zarządzeń, dotyczących m.in. spo
sobu prowadzenia ksiąg notarialnych12’, egzaminu notarialnego128 129, opłat za czynności 
notarialne130, określenia pieczęci państwowych biur notarialnych131, ustalenia liczby 
i rozmieszczenia państwowych biur notarialnych132, wykazów czynności133, kas pobo
rowych i zakresu ich czynności134. Przepisy prawa o notariacie uzupełniono także ak
tami wydanymi przez prezesa Rady Ministrów, m.in. w sprawie tabeli stanowisk 
i dodatków funkcyjnych135. Z pewnym opóźnieniem, bo dopiero w drugiej połowie 
1952 r., wydano instrukcję w sprawie nadzoru nad państwowymi biurami notarialny
mi136 oraz regulamin urzędowania państwowych biur notarialnych137. W tym ostatnim 
wypadku obowiązywał przez pewien czas tymczasowy regulamin państwowych biur 
notarialnych z dnia 12 grudnia 1951 r.

128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1951 r., Dz. U. nr 59, poz. 409.
129 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1951 r., Dz. U. nr 65, poz. 449.
130 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1951 r. o opłatach za dokonywanie 

czynności notarialnych, Dz. U. nr 65, poz. 450.
131 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1951 r. w sprawie pieczęci państwo

wych biur notarialnych, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości (dalej: Dz. Urz. MS) nr 7, 
poz. 64.

132 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1951 r. w sprawie ustalenia liczby 
i rozmieszczenia państwowych biur notarialnych, Dz. Urz. MS nr 8, poz. 79, zmiana: Dz. Urz. MS, 1952, 
nr 2, poz. 7.

1 3 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie wykazów czynności 
państwowych biur notarialnych, Dz. Urz. MS nr 9, poz. 88.

I3q Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1951 r. w sprawie ustawienia specjalnych 
kas poborowych w państwowych biurach notarialnych i zakresu czynności tych kas, Monitor Polski, 1952, 
nr A-13, poz. 148, zmiana: Monitor Polski, 1952, nr A-50, poz. 682.

133 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stano
wisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości,
Monitor Polski nr A-102, poz. 1487.

136 Zarządzenie nr 31/52 Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1952 r. Instrukcja w sprawie 
nadzoru nad państwowymi biurami notarialnymi, Dz. Urz. MS z dnia 15 października 1952 r., nr 2, poz. 12.

137 Zarządzenie nr 32/54 Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1952 r. Regulamin urzędowania 
Państwowych Biur Notarialnych, Dz. Urz. MS z dnia 15 października 1952 r., nr 2, poz. 13.

138 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1951 r., Dz. Urz. MS nr 8, poz. 77.
139 Dz. U. nr 14, poz. 57.

Ustawa z 1951 r. nie wspominała nic na temat trybu likwidacji dotychczasowych 
kancelarii notarialnych, działających na podstawie prawa o notariacie z 1933 r. Okreś
lono tylko osobnym zarządzeniem z 1951 r. tryb przekazywania na podstawie proto
kołu zdawczo-odbiorczego akt, ksiąg i dokumentów dotychczasowych notariuszy138. 
Akta te miały trafiać do właściwych archiwów przy oddziałach ksiąg wieczystych są
dów powiatowych.

Zgodnie z art. 61 nowego prawa o notariacie uległy likwidacji izby notarialne. Ten 
sam przepis zawierał upoważnienie dla ministra sprawiedliwości do określenia w roz
porządzeniu wydanym w porozumieniu z ministrem finansów i Centralną Radą Związ
ków Zawodowych zasad i trybu likwidacji majątku izb notarialnych, funduszy zapo
mogowych, ubezpieczeniowych istniejących w likwidowanych izbach. Odpowiednie 
rozporządzenie wydane zostało 31 stycznia 1953 r.139 Weszło ono w życie z dniem 
ogłoszenia, jednak miało moc wsteczną, od dnia 1 stycznia 1952 r. Do określonych 
w nim czynności minister sprawiedliwości powołał likwidatora, wyposażonego w sze
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rokie uprawnienia1,10. Likwidacja miała być zakończona w ciągu 6 miesięcy. Członko
wie rad notarialnych zobowiązani zostali do udzielania wszelkich wyjaśnień. Na mocy 
rozporządzenia z dniem 31 grudnia 1951 r. wstrzymane zostały jakiekolwiek wypłaty 
zasiłków z funduszów zapomogowych i ubezpieczeniowych izb notarialnych dla by
łych notariuszy i ich rodzin. Fundusze te stały się od tej pory częścią wspólnego fundu
szu odpraw. Świadczenia z niego mogły uzyskać osoby zwolnione ze stanowiska nota
riusza przed dniem wejścia w życie ustawy, jednak tylko gdy osiągnęły przed tym 
dniem wiek emerytalny lub były trwale niezdolne do pracy. Fundusz odpraw w pierw
szej kolejności służyć miał jednak pokryciu wszelkich kosztów związanych z likwida
cją. Na rzecz Skarbu Państwa przejęto nieruchomość Złoty Róg w Zakopanem, własno
ścią państwową stały się także wszystkie ruchomości należące do izb notarialnych. 
Stanowiły one z reguły ich wyposażenie biurowe, biblioteki, niekiedy portrety preze
sów przedwojennych rad, które udało się ocalić przed wojennymi zniszczeniami. Ru
chomości te miały być przekazane do używania biurom notarialnym, jednak część 
z nich uległa rozproszeniu i zwykłej grabieży przy dokonywanych likwidacjach140 141.

140 Por. R. Sztyk, Upaństwowienie majątku izb notarialnych, „Rejent”, 1996, nr 10, s. 207.
141 J. Grzybczyk, Notariat śląski w okresie po 11 wojnie światowej, „Rejent”, 1997, nr 9, s. 174.
142 R. Sztyk, op.cit., s. 209.
143 J. Szczerski, op.cit., s. 5.
144 W. Berutowicz, J. Mokry, op.cit., s. 303.
145 W. Berutowicz, J. Mokry, op.cit., s. 302.

W ramach likwidacji majątków izb Skarb Państwa przejął także prawo do wkładu 
budowlanego i udziału członkowskiego Izby Notarialnej w Gdańsku. W rozporządze
niu nie wspomniano natomiast o prawie własności do budynku warszawskiej Hipoteki, 
który w 1948 r. został odnowiony i ponownie otwarty. Podzielił on los wszystkich 
warszawskich nieruchomości, przejmowanych na podstawie ówczesnych przepisów142. 
Majątek izb, tworzony przez wiele lat, uległ ostatecznie likwidacji.

W 1971 r., po 20 latach istnienia państwowego notariatu, działało w Polsce 280 biur 
notarialnych, zatrudniających ponad 400 notariuszy, kilkudziesięciu asesorów notarial
nych i aplikantów oraz około 1200 pracowników administracyjnych143. W drugiej po
łowie lat osiemdziesiątych XX w. było ich ponad 460144.

2.2. Państwowe biura notarialne. Notariusze

Prawo o notariacie z 1951 r. w art. 1 nie wymieniało notariuszy, a jedynie pań
stwowe biura notarialne jako powołane do sporządzania aktów, którym strony musiały 
bądź chciały nadać formę notarialną, do uwierzytelniania i poświadczania dokumentów 
oraz dokonywania innych czynności zleconych przez prawo. Także art. 21, określający 
ustawowy zakres czynności, mówił jedynie o czynnościach państwowych biur nota
rialnych. Czynności notarialnych mógł wprawdzie dokonywać tylko notariusz, jednak 
na zewnątrz uznawane były one za czynności państwowego biura notarialnego jako 
szczególnego organu państwowego145.

Siedziby państwowych biur notarialnych wraz z planem ich rozmieszczenia określał 
minister sprawiedliwości. Zgodnie z jego zarządzeniem z 31 października 1951 r. (oraz 
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zarządzeniami z 1 grudnia 1952 r.) po roku obowiązywania nowego prawa o notariacie 
działało w Polsce 288 państwowych biur notarialnych146. W ówczesnym wojewódz
twie białostockim utworzono ich początkowo 12147, w województwie bydgoskim 20148, 
gdańskim 14149 150, katowickim 26, kieleckim 19151, koszalińskim 8152, krakowskim 
26153, lubelskim 18154, w Łodzi 1, w województwie łódzkim zaś 16155, olsztyńskim 
15156, opolskim ll157, poznańskim 31l58, rzeszowskim 20159, w szczecińskim zaledwie 
5160, w Warszawie 1, w województwie warszawskim zaś 28161, wrocławskim 19162 oraz 
w zielonogórskim 6163.

146 W. Natanson, op.cil., s. 15.
147 Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Elk, Grajewo, Kolno, Łomża, Olecko, Siemiatycze, Sokółka, 

Suwałki i Wysokie Mazowieckie, zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1951 r., Dz. 
Urz. MS nr 8, poz. 70, zmiana Dz. Urz. MS 1952, nr 7.

Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Bydgoszcz, Chełm, Chełmża, Chojnice, Grudziądz, Inowrocław, Lip
no, Mogilno, Nakło, Rypin, Sępolno Krajeńskie, Szubin, Toruń, Tuchola, Wąbrzeźno, Włocławek, Żnin, ibidem.

149 Elbląg, Gdańsk, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Sopot, Starogard, Sztum, 
Tczew, Wejherowo, Puck, ibidem.

150 Bielsko-Biała, Będzin, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Ka
towice, Kłobuck, Lubliniec, Mikołów, Mysłowice, Nowy Bytom, Pszczyna, Rybnik, Skoczów, Sosnowiec, 
Szopienice, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wodzisław, Zabrze, Zawiercie, Żarki, Żory, ibidem.

151 Busko-Zdrój, Chmielnik, Iłża, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie, Kozienice, Opatów, 
Opoczno, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Radom, Sandomierz, Skarżysko Kamienna, Starachowice, 
Staszów, Szczekociny, Włoszczowa, ibidem.

152 Białogard, Bytów, Drawsko, Koszalin, Słupsk, Szczecinek, Walcz, Złotowo, ibidem.
153 Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Kra

ków, Krościenko, Krzeszowice, Limanowa, Miechów, Milówka, Myślenice, Niepołomice, Nowy Sącz, 
Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Słomniki, Tarnów, Tuchów, Wadowice, Wolbrom, Zakopane, Żywiec, 
ibidem', w 1955 r. dołączyło do nich PBN dla Krakowa-Nowej Huty, utworzone przez ministra sprawiedli
wości zarządzeniem nr 42/55/Or z dnia 24 czerwca 1955 r., „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości”, 
1955, z. 7, s. 43.

154 Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Lu
blin, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Opole Lubelskie, Puławy, Radzyń, Szczebrzeszyn, Tomaszów Lubelski, 
Włodawa, Zamość, zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1951 r., op.cit.

155 Bełchatów, Brzeziny, Kutno, Łask, Łęczyca, Łowicz, Pabianice, Piotrków, Radomsko, Rawa Ma
zowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz, ibidem.

156 Braniewo, Działdowo, Giżycko, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe 
Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostróda, Pasłęk, Pisz, Susz, Szczytno, ibidem.

157 Brzeg, Głubczyce, Kluczbork, Koźle, Namysłów, Nysa, Olesno, Opole, Prudnik, Racibórz, Strzelce 
Opolskie, ibidem.

151 Chodzież, Czarnków, Gniezno, Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Kalisz, Kępno, Kolo, Ko
nin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Międzychód, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Ostrze
szów, Piła, Pleszew, Poznań, Rawicz, Słupca, Śrem, Środa, Szamotuły, Trzcianka, Turek, Wągrowiec, 
Wolsztyn, Września, ibidem.

159 Brzozów, Dębica, Gorlice, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Łań
cut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Rozwadów, Rzeszów, Sanok, Tarnobrzeg, ibidem.

160 Gryfice, Myślibórz, Stargard, Szczecin, Świnoujście, ibidem.
161 Błonie, Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Maków Mazowiecki, 

Mińsk, Mława, Nowy Dwór, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Piaseczno, Płock, Płońsk, Prusz
ków, Przasnysz, Pułtusk, Radzymin, Siedlce, Sierpc, Sobolew, Sochaczew, Sokołów, Węgrów, Wyszków, 
Żyrardów, ibidem.

162 Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań Śląski, Lwówek Ślą
ski, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Strzelin, Świdnica, Trzebnica, Wałbrzych, Wołów, Wroclaw, Ząbkowice 
Śląskie, Zgorzelec, ibidem.

163 Głogów, Gorzów, Międzyrzecz, Świebodzin, Zielona Góra, Żary, ibidem.
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Sieć państwowych biur notarialnych odpowiadała w podstawowym zarysie dotych
czasowemu rozmieszczeniu kancelarii notarialnych na terenie kraju. Z czasem doko
nywano na niej zmian, związanych ze zmianami podziału administracyjnego, okręgów 
sądowych lub rozrastaniem się nowych ośrodków, jak np. w Krakowie, gdzie utworzo
no osobne Państwowe Biuro Notarialne dla Krakowa-Nowej Huty w 1955 r.

W skład państwowych biur notarialnych wchodzili notariusze oraz pracownicy no
tarialni (art. 3 ustawy z 1951 r.). Kierownikiem biura był notariusz mianowany przez 
ministra sprawiedliwości. Kierownik biura reprezentował je na zewnątrz i kierował 
nim, będąc w tym zakresie organem ministra (§ 9 Regulaminu urzędowania PBN164). 
Do obowiązków kierownika biura należała dbałość o równomierny podział pracy, 
a także czuwanie nad zabezpieczeniem socjalistycznej dyscypliny pracy i ochroną ta
jemnicy służbowej i państwowej (§ 10 a. Regulaminu). Szczegóły obowiązków w tym 
zakresie uregulowane były w osobnych aktach, m.in. w ustawie z 1950 r. o zabezpie
czeniu socjalistycznej dyscypliny pracy i dekrecie z 1949 r. o ochronie tajemnicy pań
stwowej i służbowej. Kierownik biura miał ponadto dążyć do usprawnienia metod 
pracy, przygotowywać plan urlopów notariuszy i pracowników biura, dbać o zaopa
trzenie go w materiały biurowe, zarządzać mieniem biura i chronić je, a także sporzą
dzać okresowe sprawozdania (§ 10 c-g Regulaminu).

IM Regulamin z dnia 22 września 1952 r., op.cit.-, regulamin zmieniono w 1963, 1970 i 1974 r., a osta
tecznie uchylono dopiero w 1989 r.

165 B. Tymecki, op.cit., s. 49.
166 W. Berutowicz, J. Mokry, op.cit., s. 311.
167 W. Natanson, op.cit., s. 18.

Odrębnym obowiązkiem kierownika biura była merytoryczna kontrola zgodności 
z prawem czynności notarialnych. W razie stwierdzenia rozbieżności uprawniony był 
(§ 14 Regulaminu) do wydania stosownych zarządzeń, w razie zaś gdy notariusz nie 
podzielał jego opinii, mógł zwrócić się do ministra sprawiedliwości. To uprawnienie 
notariusza traktowane było następnie w literaturze jako przyznanie mu namiastki nie
zawisłości w zakresie czynności merytorycznych165. Uznawano jednak na ogół, że 
niezawisłość notariusza jest zbędna, gdyż jego czynności nie miały w zasadzie cha
rakteru decyzji ani stanowczych rozstrzygnięć konfliktów zabezpieczonych środkami 
przymusu państwowego166.

Decyzje kierownika biura, dotyczące czynności administracyjnych, właściwie nie 
podlegały kontroli, z wyjątkiem urlopów i zwolnień od pracy, w których przysługiwała 
możliwość skargi do prezesa sądu wojewódzkiego (§ 20 Regulaminu).

Biura zatrudniające więcej niż trzech notariuszy mogły być podzielone przez kie
rownika na sekcje. W wydzieleniu sekcji kierownik rnusiał zawiadomić Ministerstwo 
Sprawiedliwości i prezesa sądu wojewódzkiego (§ 12 Regulaminu).

Zgodnie z ustawą, czynności notarialnych mógł dokonywać notariusz, a w razie jego 
nieobecności lub innej przeszkody zastępca, wyznaczony przez ministra sprawiedliwości 
(art. 5 § 1 ustawy z 1951 r.). Przepisy o zastępstwie najczęściej mogły wchodzić w grę 
tylko w biurach, zatrudniających jednego notariusza, w pozostałych zastępowali go 
w ramach podziału obowiązków pracy inni167. Zgodnie z przepisami przejściowymi 
i końcowymi ustawy z 1951 r. czynności zastępcy notariusza mógł wykonywać 
w okresie do 31 grudnia 1953 r. także sędzia wyznaczony przez ministra sprawiedliwości 
(art. 60). Braki kadrowe zmusiły resort do przedłużania także w następnych latach prze
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pisów wyjątkowych o zastępstwie, m.in. dekretem z 1956 r. upoważniono do powie
rzania go także pracownikom biur notarialnych, zatrudnionym na etacie radcy, referen
darza i podreferendarza w terminie do 31 grudnia 1959 r. W rezultacie kolejnych roz
porządzeń Rady Ministrów przepis ten obowiązywał ostatecznie aż do końca 1968 r.168

168 Po raz ostatni przedłużono go rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 1966 r. na kolejne dwa lata, Dz. U. 
nr 52, poz. 320.

169 W. Mróz, op.cit., cz. II, s. 209.
170 J. Grzybczyk, op.cit., s. 174.
171 T. Rek, Państwowe biura notarialne wobec nowych zadań, „Nowe Prawo”, 1956, nr 8-9, s. 20.
172 T. Rek, Sprawy reformy..., s. 14.
173 G. Jakubowski, op.cit., s. 65 i n.
174 W. Berutowicz, J. Mokry, op.cit., s. 299.; R. Młynkiewicz, W. Michalski, O kształtowaniu się kadry 

sędziowskiej w Polsce Ludowej, „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości”, 1965, Numer specjalny z okazji 
XX-lecia ludowego wymiaru sprawiedliwości, s. 18-19.

Notariuszy mianował, a w razie potrzeby przenosił na inne miejsce minister spra
wiedliwości (art. 10 ustawy z 1951 r.). Jednocześnie, zgodnie z art. 58 § 1, osoby wpi
sane na listę notariuszy w chwili wejścia ustawy w życie stawały się z mocy prawa 
notariuszami w rozumieniu nowych przepisów, a zatem notariuszami w odpowiednich 
państwowych biurach notarialnych. Wbrew tym zapowiedziom dokonano licznych 
zwolnień, a liczba zatrudnianych w biurach notarialnych nie zawsze odpowiadała do
tychczasowej liczbie notariuszy w poszczególnych ośrodkach. W Łodzi do końca 
1951 r. prowadziło kancelarie 14 notariuszy, natomiast w utworzonym tam Państwo
wym Biurze Notarialnym zatrudniono ich tylko 10169. W katowickim biurze pracowało 
początkowo 3 notariuszy170. W roku 1956 zaledwie około 1/4 notariuszy posiadała 
doświadczenie zdobyte pod rządami poprzednio obowiązującego prawa, resztę zaś 
stanowili ludzie nowi, często przechodzący ze stanowisk sędziowskich171.

Asesorzy i aplikanci notarialni, wpisani na odpowiednie listy w chwili wejścia 
wżycie ustawy z 1951 r., nie uzyskali żadnych szczególnych uprawnień w zakresie 
nominacji poza zwolnieniem z obowiązku zdawania egzaminu notarialnego (art. 58 § 2 
ustawy z 1951 r.). To złagodzenie wymogów było jednak pozorne, oznaczało bowiem 
jednocześnie pewne wotum nieufności do osób wykształconych na starych zasadach. 
Notariat miał być przebudowany także personalnie, trafić miały do niego osoby nowe, 
co wyraźnie zaznaczył w 1950 r. wiceminister T. Rek172.

Na stanowisko notariusza mógł być mianowany kandydat, który dawał rękojmię 
należytego wykonywania obowiązków notariusza w Polsce Ludowej, posiadał obywa
telstwo polskie, korzystał w pełni z praw publicznych, honorowych i miał pełną zdol
ność do czynności prawnych oraz był nieskazitelnego charakteru (art. 11 § 1, pkt 1-3). 
Ustawa wprowadzała także formalny wymóg ukończenia studiów prawniczych z prze
pisanymi egzaminami oraz zdania egzaminu notarialnego (art. 11 § 1 pkt 4-5).

Minister sprawiedliwości mógł jednak zwolnić poszczególne osoby od obowiązku 
spełnienia wymogu ukończenia studiów i zdania egzaminu (art. 12). Stworzono zatem 
bardzo dogodne warunki do swobodnego kształtowania polityki kadrowej wobec nota
riatu i wprowadzania do niego nowej krwi, o co zabiegano dla całego wymiaru spra
wiedliwości i organów ochrony prawnej173. Obecność przepisu tłumaczono oficjalnie 
brakami kadrowymi, które wymuszały na władzach wprowadzenie przyspieszonego 
trybu awansowania, umożliwiały także wprowadzanie do organów sądowych i ochrony 
prawa absolwentów średnich szkół prawniczych174.
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Niezależnie od powyższej możliwości ustawa zwalniała od obowiązku zdania eg
zaminu notarialnego profesorów i docentów nauk prawnych w polskich państwowych 
szkołach wyższych, osoby posiadające kwalifikacje wymagane do wpisu na listę ad
wokatów oraz pozostających w służbie referendarskiej pracowników organów zastęp
stwa prawnego 7 . Od egzaminu notarialnego zwolnione zostały również osoby, które 
zajmowały stanowiska sędziowskie lub prokuratorskie w powszechnym lub wojsko
wym wymiarze sprawiedliwości i w sądach ubezpieczeń społecznych (art. 13).

175 W roku 1951 zlikwidowana została Prokuratoria Generalna, a w jej miejsce utworzono Urząd Za
stępstwa Prawnego oraz odpowiednie wydziały prawne wojewódzkich i powiatowych rad narodowych, 
upoważnione do zastępstwa prawnego jednostek i organów Skarbu Państwa, A. Lityński, op.cit, s. 89-90.

176 J. Cyrankiewicz, Przemówienie na otwarcie Szkoły Prawniczej w Łodzi, „Demokratyczny Przegląd 
Prawniczy”, 1946, nr 5/6, s. 59.

177 A. Lityński, Oprawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999, s. 139 i n.
I7* A. Lityński, Oprawie i sądach..., s. 143.
179 A. Lityński, Historia prawa..., s. 25.
1,0 A. Lityński, Oprawie i sądach..., s. 140-141.
1.1 S. Włodyka, op.cit., s. 1613.
1.2 Ibidem, s. 166.

Wobec polityki kadrowej resortu sprawiedliwości wśród osób, które pełniły wy
mienione funkcje sędziowskie, znaleźli się także absolwenci średnich szkół prawniczych, 
których utworzenie miało usunąć bezpowrotnie okres, gdy ludzie wyłącznie z tytułu swe
go wykształcenia mogliby nadawać ton naszemu życiu prawniczemu . W latach 1946— 
-1953 działało w Polsce 6 takich średnich szkół prawniczych, kształcących w ramach 
cyklu trwającego od 6 do 15 miesięcy175 176 177. Utworzono także w 1948 r. Centralną Szkołę 
Prawniczą im. Teodora Duracza, kształcącą kadry kierownicze sądów178. Średnie szkoły 
ukończyło 1130 słuchaczy, spośród których aż 1081 podjęło pracę w wymiarze sprawied
liwości, w połowie na stanowiskach sędziowskich, w połowie na prokuratorskich179 *. 
Warunki przyjęcia do szkoły nie były sformalizowane, kandydat rnusiał mieć ukończony 
24. rok życia, przyjmowano tylko osoby z rekomendacją partyjną, związków zawodo
wych lub organizacji społecznych, często ich wykształcenie nie wychodziło poza szkołę 
podstawową . Zwolnienie tej grupy od obowiązku złożenia egzaminu notarialnego było 
w istocie poszerzeniem możliwości wprowadzenia do notariatu osób bez formalnego 
wyższego wykształcenia prawniczego.

Od egzaminu z mocy prawa były także zwolnione osoby, które posiadając kwalifi
kacje sędziowskie, zajmowały stanowiska prezesa, wiceprezesa lub radcy do spraw 
orzecznictwa w państwowych komisjach arbitrażowych (art. 13 § 5). Państwowy Ar
bitraż Gospodarczy, jak wyżej wspomniano, utworzony został w 1949 r. Tworzyły go 
okręgowe komisje arbitrażowe w województwach oraz Główna Komisja Arbitrażowa 
w Warszawie (przy ministrze finansów)181. Kwalifikacje sędziowskie powinni mieć 
w nich prezesi i wiceprezes, natomiast w stosunku do pozostałych członków komisji 
nie wymagano spełnienia formalnych warunków wykształcenia prawniczego, choć 
w praktyce często je posiadali, zwłaszcza od lat sześćdziesiątych182.

Od egzaminu notarialnego zwolniono także osoby, które pozostawały w służbie re
ferendarskiej na stanowiskach związanych z pracami ustawodawczymi w biurach (de
partamentach, wydziałach) prawnych państwowych władz naczelnych (art. 13 § 6). 
Osobno, na mocy przepisów przejściowych i końcowych, zwolniono od obowiązku 
złożenia egzaminu dawnych sędziów Najwyższego Trybunału Administracyjnego oraz 
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referendarzy Prokuratorii Generalnej, o ile spełniali ogólne warunki kwalifikacyjne, 
łącznie z wymogiem ukończenia studiów wyższych (art. 59).

W określeniu grupy osób, którym ustawodawca ułatwił nieco drogę do notariatu, 
znaleźli się zatem zarówno fachowcy, osoby z doświadczeniem na różnych stanowi
skach w organach sądowych bądź posiadające aplikację notarialną, odbywaną na sta
rych zasadach. Z drugiej strony stworzono możliwości wprowadzania do instytucji 
innych osób, w czym wyraźnie odbijało się echo przedwojennej polityki resortu, trak
tującego notariat jako rodzaj beneficjum za wierną służbę.

Ustawa z 1951 r. nie wprowadzała aplikacji notarialnej, nie znała także zakorzenio
nej od lat w tradycji polskiego notariatu instytucji asesora notarialnego. Wymogi kwa
lifikacyjne określone zostały znacznie niżej niż w poprzednio obowiązującym prawie 
o notariacie z 1933 r., a dodatkowo na obniżenie poziomu wykształcenia kadr notarial
nych wpływała możliwość niekontrolowanego mianowania przez ministra także osób 
nieposiadających wykształcenia prawniczego.

Zasady egzaminu notarialnego, przewidzianego przez ustawę z 1951 r., określone 
zostały w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1951 r.183 Do 
egzaminu przystąpić mogły osoby, które spełniały ogólne warunki kwalifikacyjne, 
przewidziane w art. 11 § 1 pkt 1-4 prawa o notariacie. O dopuszczeniu do niego decy
dował minister sprawiedliwości. Przedmiotem egzaminu był ogół przepisów z zakresu 
obowiązującego prawa ze specjalnym uwzględnieniem tych jego dziedzin, których 
znajomość była niezbędna do należytego wykonywania obowiązków notariusza. Roz
porządzenie wprowadzało także wymóg wykazania się przez zdającego egzamin zna
jomością podstaw marksizmu i leninizmu oraz wiedzy o Polsce Ludowej i świecie 
współczesnym (§ 2 rozporządzenia z 1951 r.). Kandydaci mieli składać egzamin przed 
komisją egzaminacyjną przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W jej skład mieli wcho
dzić mianowani przez ministra sprawiedliwości egzaminatorzy w liczbie dwóch spo
śród sędziów i dwóch spośród notariuszy. Komisji przewodniczył sędzia sądu woje
wódzkiego (§ 3, 8). Za udział w komisji jej członkowie otrzymywali wynagrodzenie 
w wysokości ustalanej przez ministra sprawiedliwości. O zapaści w notariacie dobitnie 
świadczył fakt, że do 1956 r. ani jedna osoba nie przystąpiła w skali całego kraju do 
egzaminu notarialnego184 185.

183 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie zakresu egzaminu 
notarialnego, trybu jego przeprowadzania i składu komisji egzaminacyjnej, Dz. U. nr 65, poz. 449.

I8J T. Rek, Nowe zadania państwowego notariatu, „Nowe Prawo”, 1956, nr 8-9, s. 16.
185 Dz. U. nr 16, poz. 88.

Egzamin notarialny składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny 
polegał na sporządzeniu aktu notarialnego lub testamentu. Po jego zaliczeniu kandydat 
mógł przystąpić do egzaminu ustnego. Rozporządzenie nakazywało komisjom egzami
nacyjnym uwzględniać przy wystawianiu oceny także wykazany przez kandydata sto
pień ogólnego wykształcenia prawniczego, zdolność do prawidłowego formułowania 
aktów i umiejętność stosowania właściwych przepisów (§ 5 rozporządzenia z 1951 r.). 
W razie uzyskania przez kandydata oceny niedostatecznej egzamin mógł być powtó
rzony tylko raz, po upływie terminu wyznaczonego przez komisję egzaminacyjną(§ 7).

Dekretem z 16 maja 1956 r. o zmianie prawa o notariacie18 przywrócona została 
-jako warunek do nominacji na notariusza - dwuletnia aplikacja notarialna. Powrót do 
niej uzasadniano koniecznością zachęcenia nowych kadr do zasilenia notariatu, do
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tychczasowy brak chętnych do przystąpienia do egzaminu notarialnego interpretowano 
jako obawę przed poddaniem się takiej próbie bez odpowiedniego przygotowania186. 
Oznaczało to pośrednio przyznanie się do porażki poprzedniej koncepcji. Nawiązanie 
do dawnej tradycji było jednak ideologicznie niemożliwe, toteż pomysł powrotu do 
aplikacji i asesury uzasadniano wzorcami radzieckimi, na które zawsze można było 
bezpiecznie się powołać, bez względu na to, czy je rzeczywiście wykorzystano187. 
Przebieg aplikacji szczegółowo regulowały poza wymienionym dekretem także przepi
sy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1956 r.188 Po raz pierwszy 
wyraźnie stwierdzono, że naturalnym źródłem kompletowania przyszłych aplikantów 
mają być uniwersyteckie wydziały prawa189. Aplikantów mianował, przenosił i zwal
niał minister sprawiedliwości, jednak ślubowanie służbowe składali przed prezesem 
sądu wojewódzkiego. Bezpośredni nadzór nad aplikacją sprawował kierownik biura, 
aplikant zaś przez 6 miesięcy powinien odbywać praktykę w wydziale cywilnym 
i ksiąg wieczystych sądu powiatowego. Po zdanym egzaminie prezes sądu wojewódz
kiego przedstawiał ministrowi sprawiedliwości akta osobowe aplikanta wraz ze swoją 
opinią a minister mógł, w razie wolnych miejsc, mianować aplikanta notariuszem. 
Kolejna nowelizacja prawa o notariacie w 1962 r.190 oddała uprawnienie do mianowa
nia, zwalniania i przenoszenia aplikantów prezesowi sądu wojewódzkiego, a tylko 
w razie przeniesienia do innego okręgu sądowego ministrowi sprawiedliwości191. Ta 
decentralizacja uprawnień miała służyć celom właściwej obsady notariatów, zgodnej 
z lokalnymi potrzebami, jednak nie poszły w ślad za nią większe uprawnienia w zakre
sie zwiększania liczby etatów aplikanckich192. Skróceniu do 6 miesięcy uległ okres 
ewentualnego zaliczenia na poczet aplikacji notarialnej zatrudnienia w charakterze 
aplikanta sądowego i pracownika biura notarialnego z wyższymi studiami prawniczy
mi. Ponownie przedłużono ów termin do roku nowelizacją z 1974 r.193

1.6 T. Rek, op.cit., s. 16.
1.7 Ibidem, s. 17.
I, 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1956 r. w sprawie aplikacji notarialnej 

i egzaminu notarialnego, Dz. U. nr 33, poz. 156.
II, 9 T. Rek, op.cit, s. 16.
190 Ustawa z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie prawa o notariacie, Dz. U. nr 66, poz. 328.
191 Art. 20 prawa o notariacie, tekst jednolity, Dz. U. nr 19, poz. 106.
192 Wystąpienie posła sprawozdawcy T. Makowskiego, Sprawozdanie stenograficzne z 16 posiedzenia 

Sejmu PRL w dniu 21 grudnia 1962 r., 1. 24.
193 Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie prawa o notariacie, Dz. U. nr 50, poz. 317.
194 A. Lityński, Historia prawa..., s. 27; idem, Oprawie i sądach, s. 145.
195 T. Rek, op.cit, s. 17.

Dekret z 1956 r. likwidował także możliwość mianowania na notariusza osoby, któ
ra nie ukończyła wyższych studiów prawniczych. Przepisy te pozostawały w związku 
z ogólną tendencją przywracania normalnych zasad kwalifikacyjnych w wymiarze 
sprawiedliwości, nowelizacje prawa o ustroju sądów powszechnych wykluczyły moż
liwość powoływania na stanowiska sędziowskie osób bez studiów prawniczych, za
częto także żądać od uprzednio zatrudnionych uzupełnienia wykształcenia194. W wy
padku notariatu dodatkowym argumentem, poza koniecznością zapewnienia odpo
wiednio wykwalifikowanych kadr, była potrzeba zabezpieczenia odpowiedniej liczby 
etatów dla aplikantów, by zwiększyć atrakcyjność przywróconej właśnie aplikacji195.
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Omówione przepisy dotyczące aplikacji i egzaminu notarialnego obowiązywały do 
1984 r., gdy weszło w życie kolejne rozporządzenie ministra sprawiedliwości196. Apli
kacja miała być odbywana pod opieką patrona-notariusza, wyznaczonego przez prezesa 
sądu wojewódzkiego, krócej niż poprzednio, bo tylko 3 miesiące w sądzie rejonowym 
(§31 i n.) W pierwszym roku szkolenia aplikanci uczestniczyli w seminarium z zakre
su prawa cywilnego, zakończonym kolokwium z prawa cywilnego, pracy i ubezpie
czeń społecznych oraz prawa rodzinnego, w drugim roku zaś w szkoleniu z zakresu 
problematyki notarialnej. Skład komisji egzaminacyjnej nie uległ zmianie, wchodzili 
do niej dwaj notariusze oraz przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości jako prze
wodniczący. Egzamin pisemny ograniczony został do sporządzenia aktu notarialnego. 
Termin ponownego egzaminu w razie niepowodzenia wyznaczony mógł być po 3 mie
siącach. Władze dostrzegały braki w przebiegu szkolenia zawodowego aplikantów, 
zwracano m.in. uwagę, że niekiedy przebieg praktyki nie pozwalał na zapoznanie się 
ze wszystkimi czynnościami notarialnymi, a aplikanci zatrudniani byli przy wykony
waniu czynności, w których istniały największe zaległości197 *.

196 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 o aplikantach sądowych i nota
rialnych, Dz. U. nr 37, poz. 195.

197 B. Bartosik, Aktualne zadania biur notarialnych, Zeszyty Problemowo-Analityczne, nr 23. 1973, 
s. 10.

I9“ Wystąpienie posła sprawozdawcy T. Makowskiego podczas nowelizacji prawa o notariacie 
w 1962 r., Sprawozdanie stenograficzne z 16 posiedzenia Sejmu PRL w dniu 21 grudnia 1962 r., I. 24.

199 Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r., op.cit.
2011 E. Janeczko, Kształtowanie się notariatu w PRL, Zeszyty Problcmowo-Analitycznc, nr 23, 1972, 

s. 18-19.

W roku 1962 przywrócone zostało także pominięte w ustawie z 1951 r. stanowisko 
asesora notarialnego. Powrót do dawnej, wypróbowanej w praktyce ubiegłych lat insty
tucji okazał się konieczny wobec ujawnionych w ciągu dziesięciolecia obowiązywania 
prawa o notariacie braków w przygotowaniu zawodowym nowych notariuszy . Na 
stanowisko asesora mógł być mianowany przez ministra sprawiedliwości aplikant nota
rialny po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu notarialnego. W nominacji określano jed
nocześnie okręg sądu wojewódzkiego, w którym asesor miał wykonywać obowiązki 
(art. 26 § 2 prawa o notariacie). Wraz z przywróceniem asesury notarialnej zmieniono 
wymogi kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nominację, dodając do nich wymóg 
zatrudnienia na stanowisku asesora przez okres co najmniej jednego roku. Zwolnienie od 
obowiązku odbycia aplikacji notarialnej i zdania egzaminu ograniczone zostało do profe
sorów i docentów prawa cywilnego i postępowania cywilnego; do byłych sędziów orze
kających w sprawach cywilnych jednak pod warunkiem, że od pełnienia czynności sę
dziowskich nie upłynęło więcej niż 3 lata. Kolejna nowelizacja z 1974 r. poszerzyła 
możliwość nominacji dla wszystkich sędziów. Warto zwrócić uwagę, że od egzaminu 
zwolniono również osoby z ukończonymi studiami prawniczymi, zatrudnione w ciągu co 
najmniej 3 lat na stanowiskach związanych z pracą nadzorczą nad państwowymi biura
mi notarialnymi. Możliwość tę uchylono dopiero w 1974 r.199

Zmiany przeprowadzone w latach 1956-1962 doprowadziły do zbliżenia wymagań 
wobec przyszłych notariuszy i sędziów200. Wraz z końcem 1968 r. przestały obowią
zywać przepisy zezwalające na powierzenie w określonych wypadkach obowiązków 
notariusza osobom zatrudnionym od co najmniej 5 lat w zawodzie notarialnym, w tym 
ostatnio w państwowym biurze notarialnym w charakterze radcy, referendarza lub 
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podreferendarza (a następnie starszego referenta i referenta). Kolejne nowelizacje pra
wa o notariacie ograniczyły możliwość zlecania zastępstwa do asesorów. Jednak 
w wyjątkowych wypadkach prezes sądu wojewódzkiego lub kierownik państwowego 
biura notarialnego mógł powierzyć zastępstwo aplikantowi notarialnemu bądź osobie 
posiadającej kwalifikacje wymagane do objęcia stanowiska notariusza, np. sędziom, 
którzy co najmniej 3 lata orzekali w sprawach cywilnych i od daty takiego orzekania 
nie minęło więcej niż 3 lata201. Możliwość powierzania zastępstwa i pełnienia obo
wiązków notariusza aplikantom i związana z tym podwyżka uposażenia miała nie tylko 
dopomóc w przyspieszeniu pracy i likwidacji zaległości, lecz także przyspieszyć drogę 
awansu zawodowego i tym samym zwiększyć atrakcyjność aplikacji notarialnej202.

201 Ibidem., s. 19.
202 Por. m.in. wystąpienie T. Makowskiego, op.cit., ł. 25.
203 W. Bcrutowicz, J. Mokry, op.cit., s. 302.
2M Por. B. Tymecki, op.cit., s. 61.
205 Dz. U. Nr 21, poz. 164; w dniu wejścia w życie prawa o notariacie tekst jednolity Dz. U., 1949, 

nr 11, poz. 72.

Zgodnie z art. 18 ustawy z 1951 r. notariusz był pracownikiem państwowym, sto
sowano do niego przepisy o państwowej służbie cywilnej, o ile prawo nie stanowiło 
inaczej. Szczególne umiejscowienie notariusza w systemie organów pomocy prawnej 
powodowało, że wprawdzie dokonywał on zgodnie z prawem o notariacie jednooso
bowo czynności notarialnych, jednak na zewnątrz czynności te uznawane były za 
czynności państwowego biura notarialnego jako szczególnego organu państwowego203. 
W rezultacie można było zaskarżyć czynność biura, a nie poszczególnych notariuszy 
zatrudnionych w nim. Dekretem o zmianie prawa o notariacie z 1974 r. usunięty został 
wprawdzie art. 18 w swym dotychczasowym brzmieniu, jednak nie wydaje się, by 
z tego można było wyciągać wniosek o ewolucji podejścia do problemu statusu praw
nego notariusza w Polsce Ludowej, skoro taki właśnie status przewidywały inne, nie- 
ulegające zmianie przepisy prawa o notariacie i innych aktach prawnych204.

W chwili wejścia w życie prawa o notariacie przepisy o państwowej służbie cywil
nej zawarte były w wielokrotnie nowelizowanej ustawie z 17 lutego 1922 r.205 Regu
lowała ona sprawy związane ze stanowiskiem pracowników państwowych (zawiązanie 
stosunku pracy, mianowanie, objęcie i pełnienie służby, obowiązki pracownicze, prawa 
pracownika, zmiany w stosunku pracy i jego rozwiązanie oraz odpowiedzialność służ
bową). Prawo o notariacie osobno, a niekiedy odmiennie od przepisów ustawy o pań
stwowej służbie cywilnej określało tryb mianowania przez ministra sprawiedliwości 
(art. 10 prawa o notariacie), kwalifikacje wymagane do objęcia służby (art. 11 prawa 
o notariacie), treść i zasady składania ślubowania służbowego (art. 14 prawa o notaria
cie), podstawowe obowiązki pracownicze (art. 15 i 16 prawa o notariacie), obowiązek 
zachowania tajemnicy (art. 15 i art. 54 § 1 prawa o notariacie), zasady zachowania się 
i strzeżenia powagi stanowiska (art. 15 i 16 prawa o notariacie), obowiązek termino
wego i szybkiego załatwiania spraw (art. 15 prawa o notariacie), zakaz podejmowania 
dodatkowego zatrudnienia (art. 17 prawa o notariacie), tryb przeniesienia służbowego 
(art. 10 prawa o notariacie), kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej i organizacji 
władz dyscyplinarnych (art. art. 19, 87 prawa o notariacie). Co do pozostałych kwestii 
związanych ze stosunkiem pracy notariusz był zrównany z pozostałymi pracownikami 
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państwowymi206. Od roku 1982 wymienione kwestie uregulowane były przepisami 
ustawy o pracownikach urzędów państwowych207 208.

206 Por. szczegółowe wyliczenie i analizę W. Natanson, op.cit., s. 21-23.
207 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Dz. U. nr 31, poz. 214 

z późniejszymi zmianami.
208 Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r., op.cit.
209 Dz. U., 1949 nr 7, poz. 39; nr 14, poz. 82 i 94, Dz. U., 1953, nr 5, poz. 8.
210 T. Rek, Państwowe biura notarialne..., s. 14.

Szczegóły dotyczące nawiazania, rozwiązania i zmiany stosunku pracy notariusza 
określono dopiero w 1974 r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 stosunek pracy 
z notariuszem nawiązywał się na podstawie mianowania z dniem określonym w akcie 
nominacji lub, gdy go nie oznaczono, w dniu doręczenia aktu zainteresowanemu. Do
piero wówczas wprowadzono do ustawy przepis o przyczynach rozwiązania przez 
ministra sprawiedliwości stosunku pracy. Były nimi: zrzeczenie się stanowiska, brak 
rękojmi należytego wykonywania zawodu, niezgłoszenie się bez usprawiedliwionej 
przyczyny do pracy po nawiązaniu stosunku pracy. Stosunek pracy ulegał rozwiązaniu 
także w razie uznania przez komisję lekarską za niezdolnego do pełnienia obowiąz
ków; gdy z powodu choroby lub urlopu zdrowotnego nie pełnił obowiązków dłużej niż 
rok, a także w razie osiągnięcia wieku 65 lat. W tym ostatnim przypadku na wniosek 
notariusza minister mógł wyrazić zgodę na jego dalsze zatrudnienie, jednak nie dłużej 
niż do ukończenia 70 lat. Minister mógł także rozwiązać stosunek pracy z notariuszem 
w razie nieuzasadnionej odmowy poddania się badaniu lekarskiemu przed właściwą 
komisją. W razie skazania notariusza na bezwarunkową karę pozbawienia wolności za 
przestępstwo umyślne minister wydalał notariusza z pracy. Określono także warunki 
przenoszenia notariusza do innego biura. Bez zgody zainteresowanego mogło to nastą
pić, gdy wymagały tego potrzeby organizacyjne, utrzymanie powagi stanowiska oraz 
gdy orzeczono przeniesienie jako karę dyscyplinarną. Unormowano także niektóre 
kwestie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej, które przedstawione zostaną 
osobno. Wprowadzone w 1974 r. zmiany odpowiadały odpowiednim unormowaniom 
zawartym w prawie o ustroju sądów powszechnych.

Notariusz jako urzędnik państwowy pobierał stałe miesięczne wynagrodzenie. Jego 
wysokość wynikała w chwili wejścia w życie prawa o notariacie z 1951 r. z ustawy 
z dnia 4 lutego 1949 r. i wydanych do niej rozporządzeń określających stawki uposa
żenia zasadniczego, dodatków lokalowych, funkcyjnych i służbowych209. Zgodnie 
z zarządzeniem ministra sprawiedliwości z 8 grudnia 1951 r. określona została tymcza
sowa tabela stanowisk oraz dodatków funkcyjnych dla pracowników resortu. Według 
jego przepisów w biurach zlokalizowanych w miastach wojewódzkich notariusz mógł 
zostać zaszeregowany od III do V grupy uposażenia miesięcznego, z ewentualnym 
dodatkiem funkcyjnym według trzeciej stawki, w innych biurach od IV do V grupy, 
z dodatkiem według trzeciej lub czwartej stawki. Stawki te nie były wysokie, jakby 
w odwecie za dawne, niemal mitycznie wysokie dochody notariuszy z czasów przed
wojennych. Nawet sam autor reformy, T. Rek, nazwał je bardzo skromnymi i uznał za 
konieczne przeanalizowanie możliwości ich zwiększenia210. Jednocześnie władze 
w pełni uświadamiały sobie, jak dochodową instytucją są państwowe biura notarialne. 
Nawet w okresie ich stosunkowo niewielkiej aktywności w pierwszych latach po 
wprowadzeniu państwowego notariatu przynosiły rocznie czysty zysk w wysokości 
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wielu milionów złotych211 Zasady wynagradzania zostały na nowo określone w rozpo
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie uposażenia pracowni
ków państwowych biur notarialnych. Stale wynagrodzenie zasadnicze zostało określo
ne w sposób zbliżony do pracowników sądowych, wprowadzono także kwartalne na
grody uzależnione od stopnia wykonywania zadań rzeczowych i finansowych. 
Pozwoliło to w opinii władz resortu ustabilizować finansową sytuację notariatu212. 
W latach osiemdziesiątych podjęto działania w celu wprowadzenia dodatkowych do
datków i nagród motywacyjnych dla notariuszy wykonujących dodatkowe zadania213. 
Ostatecznie dopiero w 1988 r. określono zasady gospodarowania dodatkowym fundu
szem nagród i zasady wynagrodzenia prowizyjnego dla pracowników państwowych 
biur notarialnych214.

211 Do roku 1956 około 15 milionów rocznie, T. Rek, op.cit.
212 J. Szczerski, op.cit., s. 6.
213 L. Domeracki, op.cit., s. 20-21.
2N Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1988 r., Dz. Urz. MS nr 6, poz. 31.
215 B. Bartosik, op.cit., s. 10.
216 Ibidem.

Sprawy osobowe notariuszy i pracowników notarialnych oddane zostały w pań
stwowych biurach notarialnych do kompetencji ich kierowników, w granicach upo
ważnienia udzielonego przez ministra sprawiedliwości (§ 16 Regulaminu z 1952 r.). 
Kierownik udzielał notariuszom urlopów w wyznaczonym przez siebie terminie, jako 
kierownik zakładu pracy w rozumieniu ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscy
pliny pracy udzielał także zwolnień od zajęć (§ 18, 19). Od decyzji kierownika 
w sprawach urlopów i zajęć przysługiwało notariuszom odwołanie do prezesa sądu 
wojewódzkiego (§ 20). Kierownikowi biura udzielał urlopu minister sprawiedliwości, 
wyznaczając jednocześnie zastępcę notariusza, w sytuacji gdy biuro zatrudniało tylko 
jednego notariusza (§ 21).

Akta osobowe notariuszy prowadził prezes sądu wojewódzkiego (§ 15 Regulaminu 
z 1951 r.). On też przyjmował do pracy na wniosek kierownika biura pracowników 
notarialnych, awansował ich, przyznawał nagrody, a także przedstawiał do nagród 
i dodatków specjalnych notariuszy i pracowników notarialnych (§ 17). Do obowiązków 
kierowników biur należało organizowanie szkoleń i seminariów dla dokształcania nota
riuszy i pracowników notarialnych. Wizytatorzy notarialni niejednokrotnie opracowy
wali programy szkoleń dla kadry biur, dostrzegając w nich szansę na ujednolicenie 
praktyki notarialnej215. Na potrzebę organizowania szkoleń zwracała w następnych 
latach Ministerstwu Sprawiedliwości uwagę także Najwyższa Izba Kontroli216.

Podstawowe obowiązki notariusza zostały określone w sposób odpowiadający ide
ologicznym założeniom zmian w notariacie i całym wymiarze sprawiedliwości, prze
prowadzonych w latach 1950-1951. Na pierwszym miejscu wśród jego powinności 
wymieniono obowiązek wiernej służby Polsce Ludowej (art. 15 ustawy z 1951 r.). 
Dopiero w dalszej kolejności wymienione zostały: obowiązek czuwania nad zgodno
ścią z prawem dokonywanych czynności, gorliwe i sumienne pełnienie obowiązków, 
dochowywanie tajemnicy służbowej, kierowanie się w działalności zasadami godności, 
uczciwości i sprawiedliwości społecznej. W treści art. 16, nakładającego powinność 
dbania o interesy stron, wyliczono w kolejności należyte zabezpieczenie praw i intere
sów instytucji i przedsiębiorstw państwowych oraz innych podmiotów gospodarki 
uspołecznionej, organizacji społecznych i dopiero na ostatnim miejscu także osób fi
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zycznych. Jednocześnie nałożono na notariuszy obowiązek udzielania stronom potrzeb
nych objaśnień w zakresie dokonywanej czynności prawnej (art. 16 § 2 ustawy 
z 1951 r.). Praktyka poszczególnych biur notarialnych w tym zakresie różniła się 
w następnych latach, toteż Departament Nadzoru Sądowego Ministerstwa Sprawiedli
wości zwracał uwagę, że notariusz nie ma obowiązku wyjaśniania stronom przepisów 
niezwiązanych z istotą dokonywanej czynności217.

217 B. Bartosik, op.cit., s. 12.
2I" W. Natanson, op.cit., s. 24-25.
w Ibidem, s. 23-24.
220 B. Bartosik, op.cit., s. 12.
221 Bliżej na ten temat B. Tymecki, op.cit., s. 64.

Prawo o notariacie z 1951 r. utrzymywało jako zasadę wyłączność zawodu notariu
sza (art. 17). Nie mógł on podejmować dodatkowego zatrudnienia jako pracownik 
państwowy, z wyjątkiem nauczyciela i pracownika nauki. Do ich podjęcia nie była 
potrzebna zgoda, podobnie jak na uboczną działalność naukową, pedagogiczną lite
racką artystyczną i publicystyczną. W wypadku podjęcia takich zajęć wystarczało 
powiadomienie prezesa właściwego sądu wojewódzkiego, w razie innych prezes mógł 
nie wyrazić zgody218.

Ustawa z 1951 r. i regulamin nakładały na notariuszy i pracowników notarialnych 
obowiązek działania nie tylko zgodnego z przepisami i dokładnego, lecz także spraw
nego i terminowego. Akcentowano, że obowiązek taki wynika również z mającej za
stosowanie do notariatu ustawy z 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny 
pracy219. W kolejnych latach funkcjonowania państwowego notariatu odwoływano się 
w tym zakresie wprost do dyrektyw wynikających z uchwał zjazdów PZPR., zobowią
zujących organy państwowe do podnoszenia poziomu i sprawności działania. Minister
stwo Sprawiedliwości zalecało w związku z tym, by czynności załatwiane były w dniu 
zgłoszenia się do biura zainteresowanej osoby, dotyczyć miało to - o ile możliwości 
i dostarczone dokumenty na to pozwalały - także sporządzania aktów notarialnych220.

Państwowe biura notarialne zatrudniały oprócz notariuszy, a później także aplikan
tów i asesorów, również pracowników biurowych, nazywanych w ustawie z 1951 r. 
pracownikami notarialnymi. Ustawa nakazywała stosować do nich, podobnie jak do 
notariuszy, przepisy dotyczące pracowników państwowych (art. 20 § 1 w brzmieniu 
z 1951 r.). Jednocześnie upoważniała ministra sprawiedliwości do określenia w drodze 
rozporządzenia warunków przyjmowania ich do pracy (art. 20 § 2 w brzmieniu 
z 1951 r.), jednak delegacja ta nie została zrealizowana. Zgodnie z regulaminem do 
pracy przyjmował ich na wniosek kierownika biura prezes sądu apelacyjnego, do któ
rego należały sprawy związane z ich stosunkiem pracy, z wyjątkiem urlopów. Po ko
lejnych nowelizacjach ustawy od 1974 r. pracownicy notarialni podzieleni zostali na 
dwie grupy: pracowników administracyjnych i pozostałych. Stosunek pracy dotychcza
sowych, mianowanych pracowników notarialnych przekształcił się z mocy prawa 
w umowę zawartą na czas nieokreślony, z wyjątkiem tych, dla których kodeks pracy 
przewidywał z uwagi na zajmowane stanowisko nawiązanie stosunku pracy na pod
stawie powołania. Odesłanie do przepisów określających prawa i obowiązki pracowni
ków urzędów państwowych zostało całkowicie uchylone w 1982 r.221

Nowe określenie pozycji notariusza i włączenie go do struktury państwowego 
biura notarialnego spowodowało także odmienne uregulowanie kwestii pieczęci nota- 
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rialnęj, stanowiącej niemal od początku istnienia notariatu istotny atrybut notariusza. 
Prawo o notariacie odebrało notariuszom prawo używania indywidualnej pieczęci, 
wprowadzając w jej miejsce urzędową pieczęć państwowego biura notarialnego. Jej 
wzór określony został w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 1951 r. . Za
mówienia na pieczęcie realizowała wyłącznie mennica państwowa za pośrednictwem 
ministra sprawiedliwości (§ 5 rozporządzenia). W razie używania w jednym biurze 
kilku pieczęci tej samej treści należało zaopatrzyć je w kolejne numery, umieszczane 
na otoku. W chwili wejścia w życie prawa o notariacie z 1951 r. bardziej szczegóło
we kwestie, m.in. rozmiarów pieczęci, regulowało przedwojenne rozporządzenie 
z 1929 r.

Określenie notariusza jako urzędnika państwowego usuwało wszystkie wątpliwości 
co do jego pozycji, tak istotne i szeroko dyskutowane w okresie międzywojennym. 
Notariusz został usunięty w cień państwowych biur notarialnych, rozumianych jako 
notariat. Dyskusja przeniosła się na inną płaszczyznę: istoty rozumienia samej instytu
cji. Najczęściej określano notariat jako jeden z organów ochrony prawnej. Niekiedy, 
zwłaszcza po zwiększeniu jego kompetencji w zakresie postępowania nakazowego 
i upominawczego, wieczystoksięgowego oraz spadkowego, nazywano go organem 
o cechach organu wymiaru sprawiedliwości. Definiowano notariat jako państwowy 
organ obsługi prawnej w zakresie niektórych czynności cywilnoprawnych, działający 
na żądanie stron pozostających wobec niego w stosunku cywilnoprawnym222 223 224 225. Mimo 
zmienionego statusu notariusz nadal uznawany był za osobę zaufania publicznego22,1. 
Od strony struktury organizacyjnej określano notariat jako organ państwowy, działają
cy poprzez państwowe biura notarialne i pozostający pod nadzorem ministra sprawied
liwości, posiadający szczególne obowiązki wobec państwa, jednostek gospodarki 
uspołecznionej i osób fizycznych w zakresie przestrzegania prawa i zasad współżycia 
społecznego22 . Nazywano notariat także organem powszechnej obsługi prawnej 
w zakresie czynności cywilnoprawnych226. Definicje te nie różniły się między sobą 
w sposób istotny ani też nie prowadziły do większych dyskusji i sporów w doktrynie 
na temat określonej przez państwo funkcji notariatu227. Podkreślano w doktrynie, że 
mimo traktowania notariatu jako organu lub urzędu państwowego zachowywał on 
istotne cechy odrębne wobec faktu, że o charakterze notariatu decydował głównie cha
rakter dokonywanych czynności, a nie struktura organizacyjna228.

222 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1951 r. w sprawie pieczęci pań
stwowych biur notarialnych, Dz. Urz. MS nr 7, poz. 64.

223 S. Wlodyka, op.cit., s. 278.
224 Ibidem-, W. Bcrutowicz, J. Mokry, op.cit., s. 302 i n.
225 E. Janeczko, op.cit., s. 23 i n.
226 Por. m.in. poglądy i definicje wymieniane przez B. Tymeckiego, op. cit, s. 41-43.
222 A. Oleszko, op.cit., s. 50.
22S B. Tymecki, op.cit., s. 60, 71.
229 Zagadnienia wynikające na tle przejęcia przez państwowe biura notarialne prowadzenia ksiąg wie

czystych, „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości”, 1965, nr 4, s. 10.

Upaństwowienie notariatu spowodowało wyraźną deprecjację zawodu notariusza 
i niezamierzony przez władze efekt w postaci istotnych braków kadrowych. Po przy
wróceniu aplikacji przyjęcia na nią dotyczyły zaledwie paru osób rocznie w skali kra
ju229. Liczba aplikantów etatowych wynosiła w poszczególnych latach od co najmniej 
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38 i około 50 na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, do maksymalnie 
180 w wyjątkowym pod tym względem 1988 r.230 Wzrost liczby etatów dostrzegalny 
był w okresach, gdy po zwiększeniu kompetencji biur notarialnych następował istotny 
wzrost czynności, a jednocześnie zaległości w pracy. Miał on wpływ także na nie
znaczne powiększenie liczby etatów asesorów notarialnych. Uderza fakt, że do 1963 r. 
włącznie w polskich biurach notarialnych nie zatrudniano ani jednego asesora231. Do
piero w 1964 r. pojawili się w liczbie 30 w skali kraju i taka wielkość utrzymała się aż 
do połowy lat osiemdziesiątych XX w.232 W roku 1987 zatrudniano już 79 asesorów 
i w następnym roku liczba ta jeszcze wzrosła233.

230 W wybranych latach po reaktywowaniu aplikacji liczba aplikantów wynosiła: w 1958 i 1959 r. 140 
osób; w 1963 - 75 osób; 1964 - 38 osób; w 1968 - 60 osób; w 1969 - 55 osób; w 1970 - 52 osoby; w 1971 
- 49 osób; w 1972 - 56 osób; w 1973 - 75 osób; w 1974 - 83 osoby; w 1985 - 98 osób; w 1988 - 180 osób, 
dane na podstawie statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rocznika Statystycznego, Warszawa 1955— 
-1990.

231 Dane na podstawie statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rocznika Statystycznego, Warsza
wa 1955-1990.

232 W roku 1968 20 osób; w 1969 - 25 osób; w 1970 - 29 osób, w 1971 - 34 osoby, w 1972 - 32 osoby, 
w 1973 - 27 osób, w 1974 - 26 osób, ibidem.

233 L. Domeracki, op.cit., s. 20.
234 Dane na podstawie statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rocznika Statystycznego, Warsza

wa 1955-1990.
235 Wystąpienie posła sprawozdawcy T. Makowskiego w związku z nowelizacją prawa o notariacie 

w 1962 r., Sprawozdanie stenograficzne z 16posiedzenia Sejmu PRL w dniu 21 grudnia 1962 r., 1. 25.
236 L. Domeracki, op.cit., s. 20.
237 W latach 1951-1958 istniało 288 biur, w 1959 - 292 biura; 1963 - 298 biur; 1964 - 291 biur; 1968- 

-1969 - 277 biur; 1970 - 278 biur; w 1971-1974 - 281 biur; 1985 - 289 biur, w 1987 - 290 biur; w 1988

Względnie stała była też przez wiele lat liczba notariuszy w Polsce. W latach pięć
dziesiątych było od 372 etatów w 1956 r., a następnie od 410 do 420 etatów, w latach 
sześćdziesiątych od 420 do 457 w 1964 r., gdy sądom przekazano prowadzenie ksiąg 
wieczystych, w latach siedemdziesiątych od 413 do 478 i dopiero w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych liczba notariuszy przekroczyła 500 osób i wyniosła np. w 1987 r. 527 
osób234. Lata nieznacznego wzrostu liczby etatów nakładały się na okresy zmian kom
petencji państwowych biur notarialnych, widoczna była jednak w całym okresie 
oszczędność Ministerstwa i próba utrzymania notariatu na dotychczasowym poziomie 
liczebności kadr. Do połowy lat sześćdziesiątych zdarzały się wypadki odchodzenia 
z zawodu, a młodzi adepci studiów prawniczych nie garnęli się zbyt chętnie do nota
riatu, widząc dla siebie przyszłość w innych zawodach, dających lepsze zarobki bądź 
prestiż społeczny. Mimo niewielkiej liczby etatów i tak nie wszystkie były obsadzone: 
w 1963 r. było aż 40 wakatów235.

Niewielkie zarobki w połączeniu z obniżonym statusem zawodu doprowadziły do 
jego znacznej feminizacji. Jeszcze do końca 1939 r., pod rządami poprzednio obowią
zującego prawa o notariacie nie mianowano ani jednej kobiety notariusza. Pół wieku 
później kobiety stanowiły blisko 65% polskich notariuszy, zatrudnionych w państwo
wych biurach notarialnych. Jednocześnie jednak od połowy lat siedemdziesiątych nie
mal nie zdarzały się wypadki rezygnacji i odejścia z zawodu236.

Liczba państwowych biur notarialnych, ustalona po raz pierwszy w 1951 r., nie ule
gała większym zmianom i wynosiła od minimalnie 277 w latach 1968-1969 do mak
symalnie 300 w 1989 r.237 W roku 1987 działało w Polsce 290 państwowych biur nota
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rialnych zatrudniających 527 notariuszy, 79 asesorów notarialnych, 178 aplikantów 
i 1521 pracowników. Aż 140 biur zatrudniało zaledwie jednego notariusza238.

- 298 biur; w 1989 - 300 biur, dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości i Rocznik Statystyczny 
1955-1990.

23H L. Domeracki, op.cit., s. 20.
239 Ibidem, s. 21.
240 Ibidem.
241 Zarządzenie nr 31/52 Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1952 r. Instrukcja w sprawie 

nadzoru nad państwowymi biurami notarialnymi, Dz. Urz. Wymiaru Spraw, nr 2, poz. 12.
242 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 32/56 z dnia 14 listopada 1956 r., „Biuletyn Ministerstwa 

Sprawiedliwości” nr 12.
243 Por. także A. Oleszko, op.cit., s. 309.

W listopadzie 1982 r. opracowano w Ministerstwie Sprawiedliwości Raport o sta
nie notariatu, który stał się podstawą do przygotowania wniosków dla usprawnienia 
jego pracy239. W 1984 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę działalności 
biur notarialnych w kilku okręgach sądowych, a na podstawie jej wyników Sejmowa 
Komisja Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości wydała w 1985 r. opinię 
nr 32, w której zawarto ocenę ich funkcjonowania240. Dostrzeżone braki w działaniu 
biur dotyczyły m.in. zbyt wolnego załatwiania interesantów, co ministerstwo wzięło 
pod uwagę, rozważając dalsze zmiany.

2.3. Nadzór nad notariatem i zasady odpowiedzialności

Zgodnie z art. 7 ustawy z 1951 r. w pierwotnym brzmieniu (art. 8 ustawy 
w brzmieniu tekstu jednolitego z 1963 r.) zwierzchni nadzór nad państwowymi biurami 
notarialnymi sprawował minister sprawiedliwości, działając poprzez organy powołane 
do nadzoru nad sądami powszechnymi oraz poprzez prezesów sądów wojewódzkich. 
Zasady ustawy zostały rozwinięte w instrukcji, zawartej w zarządzeniu ministra spraw
iedliwości z dnia 10 września 1952 r.241 Celem nadzoru miało być osiągnięcie prawi
dłowego i jednolitego stosowania przepisów zgodnie z zasadami ustroju i celami pań
stwa ludowego, a także stworzenie warunków do planowej, efektywnej pracy w biu
rach (§ 1 instrukcji). Sprawy nadzoru nad notariatem powierzone zostały na szczeblu 
ministerstwa Departamentowi Organizacyjno-Administracyjnemu (Wydział Notariatu), 
przekształconemu następnie w Departament Organizacyjny i Statystyki Sądowej. 
W roku 1956 Wydział Notariatu został przeniesiony do Departamentu Nadzoru Sądo
wego242. Minister sprawiedliwości wyznaczał spośród notariuszy stałych wizytatorów 
dla poszczególnych okręgów sądów wojewódzkich, a w razie potrzeby zlecał przepro
wadzenie wizytacji innej osobie. W odróżnieniu od zwierzchniego nadzoru ministra, 
zakres nadzoru sprawowanego przez prezesów określony został w instrukcji243. 
W ramach nadzoru odbywały się wizytacje, lustracje, konferencje oraz badanie aktów 
notarialnych (§ 3 instrukcji). Wizytacje winny odbywać się przynajmniej raz na dwa 
lata, a prezes sądu wojewódzkiego rnusiał w ciągu 10 dni przesiać dwa egzemplarze 
sprawozdania do ministerstwa. Poza planowymi wizytacjami odbywać się miały do
raźne lustracje biura, w sprawach gospodarczych przeprowadzane przez inspektorów 
wydziałów prezydialnych sądów wojewódzkich. Co najmniej raz w roku prezesi sądu 
obowiązani byli zwołać konferencję kierowników biur notarialnych, mogli w nich 
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uczestniczyć także pracownicy notarialni (§ 15). Celem konferencji miało być ujedno
licanie praktyki, podnoszenie jakości pracy, a także rozważanie spornych zagadnień 
i naświetlenie ich ze stanowiska politycznego, społecznego i gospodarczego (§ 16). Na 
żądanie ministerstwa kierownicy państwowych biur obowiązani byli przesłać odpisy 
aktów notarialnych do zbadania (§ 23).

Niezależnie od nadzoru zewnętrznego działalność biur podlegała również we
wnętrznemu nadzorowi ich kierowników w sprawach porządkowo-administracyj- 
nych244 * 246. Kierownik miał prawo wydawania zarządzeń w razie dostrzeżenia rozbieżno
ści w stosowaniu przepisów lub uchybień w urzędowaniu. Tylko w sytuacji, gdy za
rządzenie dotyczyło aktu notarialnego, notariusz mógł zwrócić się o wyjaśnienie do 
ministra sprawiedliwości (§ 14 Regulaminu z 1952 r.) .

244 W. Natanson, op.cit., s. 37.
243 Ibidem, s. 38.
246 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 1963 r., Dz. Urz. MS nr 2, poz. 22.
247 Utworzono je przy sądach wojewódzkich w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krako

wie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu, powierzając im jednocze
śnie przeprowadzanie wizytacji i lustracji w innych, określonych w zarządzeniu sądach, zarządzenie Mini
stra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1963 r., Dz. Urz. MS nr 2, poz. 24.

248 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1983 r., Dz. Urz. MS nr 7, poz. 39.
249 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad 

wykonywania nadzoru nad sądami i sędziami oraz nad państwowymi biurami notarialnymi, Dz. U. nr 59, 
poz. 303.

W roku 1963 r. wydana została nowa, znacznie obszerniejsza od poprzedniej in
strukcja w sprawie nadzoru nad państwowymi biurami notarialnymi. Do środków 
działania organów nadzoru dodano wyraźnie także badanie sprawozdawczości i oma
wianie na wspólnych naradach sędziów i notariuszy problemów istotnych dla praktyki 
notarialnej (§ 4 instrukcji z 1963 r.). Szczegółowo określono obowiązki notariusza- 
-wizytatora, delegowanego od tej pory przez prezesa sądu wojewódzkiego w porozu
mieniu z Departamentem Kadr i Szkolenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Obowiązki 
mogły być powierzone także sędziemu sądu wojewódzkiego (§ 5 instrukcji z 1963 r.). 
Znacznie dokładniej niż w poprzedniej instrukcji określono zakres i cele wizytacji, 
lustracji, konferencji. Novum wprowadzonym w 1963 r. były wspólne konferencje 
notariuszy i sędziów, zwłaszcza orzekających w sprawach wieczystoksiegowych (§ 27 
instrukcji z 1963 r.). W instrukcji wyraźnie określono także tryb opiniowania przez 
prezesa sądu wojewódzkiego nominacji i zwolnień notariuszy oraz innych pracowni
ków, co do których decyzje w tym zakresie podejmował minister sprawiedliwości 
(§ 29). Osobnym zarządzeniem z 1963 r. określono okręgi sądowe, w których utwo
rzone zostały stanowiska notariuszy-wizytatorów247. W roku 1983 zarządzenie zostało 
zastąpione kolejnym, w sprawie wykonywania nadzoru nad sądami i państwowymi 
biurami notarialnymi248. Nowa regulacja zasad nadzoru, tym razem wspólnie dla są
dów i sędziów oraz państwowych biur notarialnych, wydana została w 1985 r.249 Prze
widywała ona sprawowanie nadzoru nad wymienionymi jednostkami prezesowi sądu 
wojewódzkiego, który odpowiadał przed ministrem za całokształt działalności podleg
łych mu jednostek. Minister sprawował nadzór osobiście, za pośrednictwem właści
wych jednostek organizacyjnych ministerstwa oraz prezesów sądów. W sądach woje
wódzkich zatrudniających powyżej 15 sędziów mogły być tworzone referaty wizyta
cyjne, powyżej zaś 40 sędziów wydziały wizytacyjne, w których skład wchodzili także 
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notariusze-wizytatorzy (§ 9, 10). Wizytatorzy mieli realizować swe zadania poprzez 
wizytacje i lustracje, analizy praktyki na podstawie badania akt, dokonywać oceny 
osób awansowanych na wyższe stanowisko, przedstawiać notariuszom wnioski z wi
zytacji (§ 15). Wizytatorzy uczestniczyć mieli także w szkoleniach przedegzaminacyj
nych notariuszy.

Zadania i cele nadzoru nad państwowymi biurami notarialnymi, mimo dokonywa
nych zmian i coraz większej precyzji sformułowań kolejnych zarządzeń i rozporządzeń 
ministerialnych, były wyrazem silnie akcentowanego centralizmu, w praktyce pozo
stawiono je niemal pełnemu uznaniu administracyjnemu ministra250. Nadzór ten inge
rować mógł także w dokonywanie przez notariusza czynności, skoro do ministra mógł 
się on zwrócić o wyjaśnienie spornej kwestii wynikającej z zarządzenia kierownika 
państwowego biura notarialnego, wydanego w sprawie dotyczącej aktu notarialnego. 
Zakres upoważnienia do nadzoru sprawowanego przez ministra był systematycznie 
przekraczany, a notariusz jako urzędnik państwowy był podatny na polecenia służbo
we, nawet co do wykładni prawa dokonywanej przez organ nadzoru25 .

250 A. Oleszko, op.cit., s. 306.; B. Tymecki, op.cit., s. 51.
251 A. Oleszko, op. cit, s. 314.
252 W. Berutowicz, J. Mokry, op.cit., s. 313.
253 W. Natanson, op.cit., s. 25.
254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1932 r., Dz. U. nr 92, poz. 790.

Nadzór merytoryczny nad czynnościami notarialnymi sprawował sąd wojewódzki 
właściwy ze względu na siedzibę biura, rozpoznając w pierwszej i ostatniej instancji 
zażalenia na odmowę dokonania czynności (art. 25 w wersji pierwotnej, art. 33 według 
tekstu jednolitego z 1963 r.). Nadzór ten wykonywał również sąd rejonowy, rozpozna
jąc środki od nakazów i skarg w postępowaniu skargowym, bądź sąd wojewódzki 
(II instancji), rozpoznający środki w postępowaniu wieczystoksięgowym252.

Ustawa z 1951 r. w sposób lakoniczny i nieulegający zmianom w trakcie jej obo
wiązywania odnosiła się do kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy. 
Zgodnie z art. 19, niezależnie od odpowiedzialności karnej i cywilnej, notariusz pono
sił za naruszenie obowiązków służbowych odpowiedzialność według przepisów o pań
stwowej służbie cywilnej (art. 19 § 1). Odpowiedzialność ta mogła być porządkowa 
lub dyscyplinarna, a do kompletu orzekającego komisji dyscyplinarnej wchodzić miał 
jeden notariusz, powoływany przez ministra sprawiedliwości (art. 19 § 2).

Zgodnie z obowiązującymi do 1982 r. przepisami ustawy o państwowej służbie cy
wilnej z 1922 r. odpowiedzialność porządkowa groziła za wykroczenia służbowe, dys
cyplinarna zaś za występki służbowe. Występkiem było naruszenie obowiązków służ
bowych, powodujące naruszenie interesu publicznego lub narażenie dobra publicznego 
na szkodę, pozostałe naruszenia stanowiły wykroczenia służbowe253. Karami dyscypli
narnymi przewidzianymi przez ustawę były kary od nagany do wydalenia ze służby 
wymierzane przez komisje dyscyplinarne, za wykroczenia zaś kary upomnienia wy
mierzane przez władzę służbową lub przełożoną wyższą, w wypadku notariuszy przez 
prezesa sądu wojewódzkiego. Skład i tryb komisji dyscyplinarnych regulowały w po
czątkowym okresie obowiązywania prawa o notariacie przepisy rozporządzenia Rady 
Ministrów z 1932 r.254 Komisja dyscyplinarna składać się miała z osób powoływanych 
przez właściwą władzę naczelną (w tym wypadku ministra sprawiedliwości) z grona 
podległych jej osób, w tym jednego notariusza.
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Zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy uregulowano dokładnie 
dopiero w 1984 r., choć zapowiedź wydania odpowiednich przepisów odnaleźć można 
w dekrecie z 1974 r„ nowelizującym prawo o notariacie25 . Rozporządzenie ministra 
sprawiedliwości z 1984 r. było kolejnym dowodem na niewysoką pozycję i status nota
riuszy w ówczesnym systemie organów ochrony prawnej. Notariusze odpowiadali na 
tych samych zasadach co asesorzy sądowi, którym nie powierzono pełnienia obowiąz
ków sędziowskich, asesorzy notarialni i aplikanci sądowi oraz notarialni (§ 1 rozporzą
dzenia). Postępowanie dyscyplinarne było tajne, lecz sama rozprawa jawna dla sę
dziów, notariuszy, asesorów i aplikantów (§ 3 rozporządzenia). Rzecznika dyscypli
narnego, związanego poleceniami organu mianującego, wyznaczał minister sprawiedli
wości. Postępowanie dyscyplinarne było dwuinstancyjne. W I instancji orzekały woje
wódzkie komisje dyscyplinarne przy sądach wojewódzkich, w II Odwoławcza Komisja 
Dyscyplinarna przy Ministrze Sprawiedliwości (§ 6). W trzyosobowym składzie komi
sji orzekającej rnusiał się znajdować notariusz, a jeśli obwinionym był notariusz, asesor 
lub aplikant notarialny. Komisje powoływano na trzyletnie kadencje, rozpoczynające 
się 1 października (§ 9). Nadzór nad komisjami wojewódzkimi sprawował prezes sądu 
wojewódzkiego, nad komisją odwoławczą minister sprawiedliwości osobiście lub 
przez wyznaczoną osobę, jednak nadzór ten nie dotyczył sfery orzecznictwa (§ 12). 
Rozporządzenie szczegółowo regulowało przebieg postępowania dyscyplinarnego, 
zarówno w I, jak i II, odwoławczej instancji.

255 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postę
powania dyscyplinarnego oraz zawieszania w pełnieniu obowiązków notariuszy, asesorów sądowych i no
tarialnych oraz aplikantów sądowych i notarialnych, Dz. U. nr 28, poz. 146.

256 W. Berutowicz, J. Mokry, op.cit., s. 306.

W postępowaniu dyscyplinarnym można było orzec naganę, przeniesienie do innej 
miejscowości na koszt skazanego, usunięcie z kierowniczego stanowiska w państwo
wym biurze notarialnym oraz wydalenie z pracy, co wynikało z przepisów samego 
prawa o notariacie po nowelizacji z 1974 r. (art. 19)255 256. Orzeczenia o wydaleniu nota
riusza i asesora z pracy, o przeniesieniu notariusza do innej miejscowości na jego koszt 
lub o usunięciu z kierowniczego stanowiska w państwowym biurze notarialnym wyko
nywał minister sprawiedliwości, pozostałe zaś orzeczenia dyscyplinarne prezes sądu 
wojewódzkiego (§ 32, pkt 2). Zgodę na podanie orzeczenia dyscyplinarnego do pu
blicznej wiadomości wydawał minister. Uregulowano także kwestie związane z zawie
szeniem w pełnieniu obowiązków, należącym do kompetencji prezesa sądu wojewódz
kiego. Następowało ono z urzędu w wypadku tymczasowego aresztowania notariusza, 
asesora lub aplikanta notarialnego. Prezes mógł wymienione osoby zawiesić w pełnie
niu obowiązków także w razie wszczęcia przeciwko nim postępowania karnego lub 
dyscyplinarnego bądź postępowania o ubezwłasnowolnienie (§ 45). Zawieszenie usta
wało z chwilą zakończenia postępowania dyscyplinarnego, w innych wypadkach 
uchylał je prezes sądu wojewódzkiego w razie ustania przyczyn, które je spowodowały 
(§ 46). W okresie zawieszenia notariusz nie tracił prawa do wynagrodzenia, mogło ono 
jednak ulec ograniczeniu maksymalnie do połowy, w razie gdy zawieszenie spowodo
wane było postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym, z mocy prawa zaś wynosiło 
połowę dotychczasowej stawki w razie zawieszenia z powodu tymczasowego areszto
wania (§ 48).
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Odrębnym zagadnieniem była kwestia odpowiedzialności notariusza jako płatnika 
podatku od nabycia praw majątkowych. Jego obowiązki w tym zakresie bardzo mocno 
akcentowano, zwracając uwagę na konieczność ścisłej współpracy w wydziałami fi
nansowymi257. Orzecznictwo, zwłaszcza na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. 
o zobowiązaniach podatkowych, przyjmowało istnienie odpowiedzialności akcesoryj- 
nej, która nie zwalniała od odpowiedzialności podatnika258.

237 B. Bartosik, op.cit., s. 10.
23K Por. m.in. uchwalę Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1988 r., 111 AZP 16/87, cyt. za A. Oleszko, 

op.cit, s. 244.
239 W. Natanson, op.cit., s. 10.
260 B. Tymccki, op.cit., s. 79.
261 Por. m.in. A. Oleszko, op.cit., s. 137 i n.; W. Natanson, op.cit., s. 10-11, B. Tymecki, op.cit., s. 10.
262 B. Tymecki, op.cit., s. 84-85.
263 Uchwala składu 7 sędziów z dnia 29 marca 1952 r., C 1521/51, cyt. za W. Natanson, op.cit., s. 11.

2.4. Czynności notarialne. Zakres kompetencji notariatu państwowego

Zadaniem nowego notariatu było, jak określił to w komentarzu do nowej ustawy 
W. Natanson, dokumentowanie woli uczestników czynności prawnych oraz poświad
czanie okoliczności faktycznych, mających znaczenie prawne lub wywołujących skutki 
prawne259. Czynnością notarialną była w tym ujęciu każda czynność, dokonana przez 
państwowe biuro notarialne i ujęta w formę odpowiedniego dla niej dokumentu. Wo
bec postępującego od 1951 r. zjawiska przekazywania biurom notarialnym innych 
uprawnień (a także odwrotnego zjawiska - odbierania niektórych czynności i przeka
zywania ich np. organom administracji) definicja oparta na kryterium podmiotowym 
stopniowo traciła aktualność260.

Zgodnie z art. 1 ustawy z 1951 r. państwowe biura notarialne powołane były do 
sporządzania aktów, którym strony obowiązane były lub chciały nadać formę notarial
ną do uwierzytelniania i poświadczania dokumentów oraz do dokonywania innych 
czynności zleconych przez prawo. Podstawową przesłanką prawną istnienia notariatu 
było istnienie obowiązku dokonywania niektórych czynności w formie aktu notarialne
go261. Pojęcie przymusu notarialnego nie było w literaturze poświęconej notariatowi 
państwowemu rozważane zbyt często, a w analizach powracano, zwłaszcza w latach 
osiemdziesiątych, do wciąż aktualnych zasad przedwojennego notariatu. B. Tymecki 
uznał przymus notarialny za rezultat funkcji prewencyjnej notariatu, realizowanej 
w następstwie dokonanej czynności notarialnej262. Przymus notarialny, wynikający 
z całokształtu przepisów, oznaczał, że notariusz nie mógł odmówić dokonania czynno
ści w przewidzianej dla niej formie. Sąd Najwyższy stwierdzi! w 1952 r., odnosząc się 
do znaczenia umów przenoszących własność nieruchomości, że tylko forma aktu nota
rialnego może dać gwarancję, iż takie umowy będą zawierane rozważnie, a obowiązek 
zawierania ich w takiej formie dodatkowo ułatwi czynności ewidencyjne i kontrolne 
odpowiednich władz państwowych263.

W chwili wejścia w życie prawa o notariacie wymóg formy aktu notarialnego pod 
rygorem nieważności istniał m.in. na podstawie przepisów dekretu o prawie rzeczo
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wym264. W formie aktu sporządzone musiały być umowy o przeniesienie własności 
nieruchomości, oświadczenie zgody na przejście własności nieruchomości w wykona
niu umowy zawartej z zastrzeżeniem warunku lub terminu, zrzeczenie się własności 
nieruchomości, oświadczenie właściciela, ustanawiające na nieruchomości ograniczone 
prawo rzeczowe, umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości265. Z przepisów 
prawa spadkowego wynikał obowiązek zawarcia w tej formie umowy o dział spadku, 
jeśli dotyczył on nieruchomości, a także dla umów o zrzeczenie się spadku lub prawa 
do zachowku (i uchylających takie zrzeczenie), umów o zbycie spadku lub udziału 
w nim oraz testamentu osoby między 16. a 18. rokiem życia, osoby częściowo ubezwłas
nowolnionej (chyba że zachodziły warunki do sporządzenia testamentu szczególnego), 
osoby głuchej lub niemej (chyba że sporządziła testament własnoręczny lub szczegól
ny)2 6. Jeżeli zapewnienie w postępowaniu o stwierdzeniu praw do spadku co do krę
gów spadkobierców i testamentów spadkodawcy nie zostało złożone do protokołu 
sądowego, także powinno zyskać formę aktu notarialnego. Ówczesny kodeks rodzinny 
przewidywał formę aktu notarialnego dla umowy o podział majątku, majątkowej umo
wy małżeńskiej, zgodnych oświadczeń przysposabiającego i pełnoletniego przysposo
bionego o rozwiązaniu przysposobienia (jeśli nie nastąpiło to w formie sądowej). Ko
deks zobowiązań wprowadzał nakaz zawierania w tej formie umów darowizny, jeżeli 
przysporzenie majątkowe miało nastąpić w przyszłości, dla podstawienia w prawa 
wierzyciela, a kodeks handlowy, obowiązujący w warunkach socjalistycznej gospodar
ki tylko formalnie, dla umowy spółki komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialno
ścią. Formy aktu notarialnego wymagały zgodnie z jego przepisami także protokoły 
obejmujące uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o zmianie 
umowy spółki i rozwiązaniu spółki, a także uchwały walnego zgromadzenia akcjona
riuszy.

2M Dekret z dnia 11 października 1946 r. Prawo rzeczowe, Dz. U. nr 57, poz. 319.
265 Por. także E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa-Kraków 1974.
266 Dekret z dnia 8 października 1946 r. Prawo spadkowe, Dz. U. nr 60, poz. 328.
267 Tekst jednolity Dz. U., 1952, nr 4, poz. 31.
26* Szczegółowe wyliczenie tych wypadków W. Natanson, op.cit., s. 12-13.

Przymus formy aktu notarialnego nie odgrywał w socjalistycznej gospodarce więk
szej roli wobec przepisów umożliwiających pozanotarialny obrót nimi, m.in. na pod
stawie dekretu z 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości 
niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych267. W licznych wypad
kach, wynikających m.in. z przepisów prawa o księgach wieczystych z 1946 r., prawa 
górniczego, patentowego, spółdzielczego, wynikał ponadto obowiązek notarialnego 
podpisu na dokumentach268.

Prawo o notariacie powierzało państwowym biurom notarialnym w myśl art. 21 po
za sporządzaniem aktów notarialnych także sporządzanie poświadczeń, doręczanie 
oświadczeń, spisywanie protokołów w przewidzianych prawem wypadkach. Państwo
we biura notarialne miały także sporządzać protesty weksli, czeków, warrantów i in
nych dokumentów, przyjmować na przechowanie dokumenty, wykonywać przewidzia
ne prawem czynności w postępowaniu spadkowym. Należało do nich również sporzą
dzanie wypisów, odpisów i wyciągów, a także, na żądanie stron, projektów aktów, 
oświadczeń i dokumentów oraz dokonywanie innych czynności przewidzianych przez 
prawo. Choć zakres czynności wzorowano na rozwiązaniach radzieckich, to polskie 
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biura nie uzyskały uprawnień do m.in. wydawania świadectw o uznaniu za zaginionego 
lub zmarłego, nie mogły też nadawać dokumentom klauzul egzekucyjnych i zabezpie
czać dowodów269.

269 W. Natanson, op.cit., s. 14.
270 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym niektórych dotych

czasowych czynności sądowych, Dz. U. nr 9, poz. 56.
271 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r., Dz. U. nr 30, poz. 154.
272 T. Rek, op.cit., s. 18-19.
273 Ibidem, s. 19.
279 Ibidem, s. 19.
275 Dane na podstawie Rocznika Statystycznego, Warszawa 1955-1990; 1958 - 203 143 czynności 

w postępowaniu nakazowym i upominawczym; 1959 - 127 683; 1963 - 70 800; 1964 - 75 800; 1968 - 
161 100; 1969 - 176 900; 1970-1971 - 14 000; 1973-1974 - 8000; 1985 - 52 000; 1988 - 15 000; 
1989-4000.

W roku 1955 po raz pierwszy doszło do istotnych zmian w zakresie uprawnień no
tariatu270. Państwowym biurom notarialnym istniejącym w siedzibach sądów powiato
wych i ich wydziałów zamiejscowych przekazane zostały niektóre sprawy, należące 
dotychczas do właściwości sądów powiatowych: wydawanie nakazów w postępowaniu 
nakazowym i upominawczym oraz przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu bądź odrzu
ceniu spadku. Sądy zachowały prawo do przyjmowania wymienionych oświadczeń, 
jeśli w ich siedzibach nie było państwowego biura notarialnego lub gdy miało to zna
czenie dla toczących przed nimi spraw. Prawo wydania nakazu zapłaty ograniczone 
było do spraw należących do właściwości rzeczowej sądu powiatowego. Wymienione 
czynności pozostały w gestii państwowych biur notarialnych także po wejściu w życie 
kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r., który nawet poszerzył zakres postępowa
nia upominawczego do spraw o większej wartości przedmiotu sporu. Państwowym 
biurom notarialnym przekazano także sprawy o zabezpieczenie spadku i spis inwenta
rza, oświadczeń o gotowości do prowadzenia gospodarstwa rolnego i ogłaszanie testa
mentów. Wobec dużego wzrostu czynności biur, stopniowo, od 1986 r., zaczęto prze
kazywać sprawy w postępowaniu nakazowym i upominawczym sądom rejonowym271.

Przekazanie wymienionych wyżej postępowań w ręce biur notarialnych oceniano 
już po roku jako bardzo dobre rozwiązanie, które pozwoliło odciążyć sądy, przy jedno
czesnym bardziej starannym ich załatwianiu przez biura notarialne'72. Najwięcej spraw 
tego rodzaju w skali kraju, aż 10%, załatwiało początkowo Państwowe Biuro Notarial
ne w Warszawie273. Podkreślano, że sprawne załatwianie spraw, z reguły w ciągu 3 dni 
od daty wpływu pozwu, zachęciło przedsiębiorstwa i jednostki państwowe oraz spół
dzielcze do wnoszenia spraw. Podawano przykłady, gdy radcowie prawni wnosili jed
norazowo po kilkaset, a nawet kilka tysięcy spraw, m.in. w Kielcach i Sandomierzu274. 
Liczba spraw rozpoznawanych przez państwowe biura notarialne była bardzo duża, 
wynosiła niemal do końca lat pięćdziesiątych ok. 200 tysięcy rocznie. W roku 1959 
spadła do około 127 tysięcy, tendencja spadkowa utrzymała się w następnych latach, 
jednak już w 1968 r. ponownie uległa powiększeniu do 161 tysięcy, a w 1969 r. do 176 
tysięcy. Następne lata przyniosły sukcesywny spadek tego rodzaju spraw w działalno
ści biur notarialnych do poziomu 8 tysięcy w latach 1973-1974, tylko w 1985 r. nastą
pił wzrost do liczby 52 tysięcy275.
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Kolejne zmiany nastąpiły w 1964 r., wraz z przekazaniem biurom notarialnym pro
wadzenia ksiąg wieczystych276. Zgodnie z przepisami prawa o księgach wieczystych 
z 1946 r., prowadzenie ksiąg wieczystych należało uprzednio (od dnia wejścia dekretu 
w życie, tj. od 1 stycznia 1947 r.) do sądów grodzkich, a następnie powiatowych. 
Przejmowanie nowych kompetencji przez państwowe biura notarialne odbywało się 
sukcesywnie, w drodze rozporządzeń ministra sprawiedliwości określających biura 
przejmujące prowadzenie ksiąg oraz obszary ich właściwości rzeczowej2 7’. Biura pro
wadzące księgi wieczyste zostały także upoważnione do ich zakładania i prowadzenia 
zbiorów dokumentów dla nieruchomości nieposiadających urządzonej księgi, bądź 
których księgi zaginęły lub uległy zniszczeniu (art. 1.2 ustawy z 1964 r.).

276 Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia 
ksiąg wieczystych, Dz. U. nr 41, poz. 278.

277 Por. m.in. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie ustalenia ob
szarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste, Dz. U. 
nr 19, poz. 103; rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1978 r. w sprawie powierzenia 
prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miej
scowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste, Dz. U. nr 16, poz. 73.

278 Biura przejęły około 200 000 niezalatwionych spraw wieczystoksiegowych.
279 Por. m.in. J. Wasilkowski, Prawo rzeczowe w zarysie, Warszawa 1957, s. 28-29; J. Ignatowicz, 

Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, s. 309; pojawiały się nawet koncepcje rezygnacji z instytucji ksiąg wie
czystych, por. A. Stelmachowski, W kwestii ksiąg wieczystych, „Nowe Prawo” 1964, nr 3, s. 229 i n; por. 
także S. Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1975, s. 214 i n.

280 Por. m.in. J. Skąpski, Funkcje ksiąg wieczystych [w:] Prace z prawa cywilnego wydane dla uczcze
nia pracy naukowej Profesora Józefa S. Piątowskiego, Warszawa 1985, s. 117; J. Ignatowicz, Prawo rze
czowe, Warszawa 1979, s. 299.

281 Zagadnienia wynikające na tle przejęcia przez państwowe biura notarialne prowadzenia ksiąg wie
czystych, „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości”, 1965, nr 4, s. 10.

W krótkim czasie doszło zatem w Polsce do naprzemiennego stosowania odmien
nych systemów prowadzenia ksiąg wieczystych. Na ziemiach Polski centralnej, gdzie 
obowiązywało uprzednio prawo hipoteczne Królestwa Polskiego, prowadzenie ksiąg 
oddane było pisarzom hipotecznym, którzy czynili to pod nadzorem sądów (zmodyfi
kowany system francuski) na pozostałych terenach, a od 1 stycznia 1947 r. w całym 
kraju prowadziły je organy sądowe (system niemiecki). Oddanie prowadzenia ksiąg 
wieczystych notariatowi spowodowane było z jednej strony dużymi zaległościami 
sądów278, z drugiej zaś także stopniową deprecjacją znaczenia ksiąg, zepchniętych 
w systemie prawa i gospodarki socjalistycznej do roli rejestrów ewidencyjnych i ułat
wiających kontrolowanie przez państwo obrotu ziemią279. Zasada powszechności ksiąg 
doznawała istotnego ograniczenia, m.in. nie prowadzono ich dla nieruchomości pań
stwowych280. Po oddaniu ksiąg wieczystych państwowym biurom notarialnym oddele
gowano do nich około 90 sędziów, zachowując na czas delegacji ich prawo do orzeka
nia. Nowy system prowadzenia ksiąg wspomóc miało także 400 urzędników, zatrud
nionych poprzednio w wydziałach ksiąg wieczystych281. Ustawa z 1964 r. zezwalała 
ministrowi na delegowanie każdego sędziego do państwowego biura notarialnego 
w celu prowadzenia ksiąg wieczystych na zasadach ogólnych prawa o ustroju sądów 
powszechnych, zaś sędziów z wydziałów ksiąg wieczystych mógł delegować bez ich 
zgody nawet na okres do 5 lat od dnia wejścia ustawy w życie, co w praktyce wykorzy
stano. Duża liczba zaległości, które biura przejęły, spowodowała jednocześnie spadek 
czynności stricte notarialnych. Początkowo, w 1965 r., biura nie radziły sobie zbyt 



247

sprawnie z nowymi obowiązkami, co doprowadziło do wzmożenia nadzoru nad tą 
działalnością poprzez częstsze lustracje282.

282 Ibidem.
283 Dane na podstawie Rocznika Statystycznego, Warszawa 1965-1990.
284 Dz. U. nr 19, poz. 147 z póżn. zmianami.
285 A. Oleszko, op.cit., s. 50; B. Tymecki, Główne zasady postępowania notarialnego, „Nowe Prawo” 

1983, nr 2, s. 33^13.
286 A. Oleszko, op.cit., s. 50; B. Tymccki, Notariat i czynności..., s. 157 i n.
287 Por. m.in. krytykę tego rozwiązania na konferencji Ustrojowoprawna pozycja notariatu w PRL,

K. Krzekotowska, op.cit., s. 189.

Od postanowień i zarządzeń wydawanych przez biura w sprawach związanych 
z prowadzeniem ksiąg wieczystych i od dokonywanych wpisów służyły środki odwo
ławcze, rozpoznawane przez sąd wojewódzki, natomiast od orzeczeń prawomocnych - 
rewizja nadzwyczajna, stosownie do postanowień kodeksu postępowania cywilnego.

Czynności w zakresie postępowania wieczystoksięgowego stały się już od 1965 r. 
znaczącą pozycją w działalności państwowych biur notarialnych. W roku 1968 po 
ustabilizowaniu się sytuacji i usunięciu największych zaległości czynności te stanowiły 
blisko 1/5 wszystkich spraw załatwianych w biurach, podobnie w następnych latach, 
po wejściu zaś w życie nowego prawa o księgach wieczystych i hipotece w 1982 r. 
liczba ich jeszcze wzrosła do blisko 70% od 1985 r.283 Nowe prawo o księgach wieczy
stych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. utrzymało dotychczasową kompetencję pań
stwowych biur notarialnych w tym zakresie284. Prowadziły one księgi wieczyste do 
czasu przekazania uprawnień w tej dziedzinie sądom rejonowym, co nastąpiło wraz 
z wprowadzaniem nowego prawa o notariacie z 1991 r. oraz dokonanymi wówczas 
nowelizacjami kodeksu postępowania cywilnego, prawa o księgach wieczystych 
i hipotece oraz innych ustaw, które ostatecznie zakończyły ponad dwudziestoletni 
okres prowadzenia ksiąg przez państwowy notariat.

Przyznanie państwowym biurom notarialnym w szerokim zakresie nowych upraw
nień doprowadziło do konieczności odróżnienia dwóch odmiennych rodzajów czynno
ści podejmowanych przez notariusza285 286. Oprócz czynności tradycyjnych wykonywał 
także czynności z zakresu postępowania cywilnego. Na gruncie postępowania notarial
nego prowadziło to do wyróżnienia dwóch jego zakresów: postępowania wynikającego 
z zakresu czynności określonych prawem o notariacie z 1951 r. oraz postępowania 
o charakterze quasi-sądowym . Spowodowało to wiele problemów praktycznych, 
m.in. w postępowaniu wieczystoksięgowym notariusz w praktyce często sporządzał 
akt, będący następnie podstawą dokonywanego przez niego wpisu. W obu wypadkach 
działał jako urzędnik państwowy, a czynności przedsiębrane przez niego miały na ze
wnątrz walor pochodzących od państwowych biur notarialnych. Przepisy starały się co 
prawda rozgraniczyć funkcje stricte notarialne od wieczystoksięgowych, nie zawsze 
było to jednak możliwe. Pod rządami prawa o księgach wieczystych notariusz jako 
przedstawiciel ustawowy stron aktu miał prawo do składania w ich imieniu wniosku 
o wpis i dokonywania wszelkich czynności związanych z uzyskaniem wpisu, w tym 
wnoszenia środków odwoławczych. Po oddaniu prowadzenia ksiąg państwowym biu
rom notarialnym oznaczało to skupienie większości funkcji w ręku notariusza. Oddanie 
notariatowi funkcji orzeczniczej oznaczało powierzenie części wymiaru sprawiedliwo
ści w ręce organu niesądowego287 *. Notariusz jako urzędnik państwowy nie korzystał 
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z uprawnień sędziego, m.in. co do niezawisłości, a jednocześnie powierzono mu 
orzecznictwo i poddano nadzorowi judykacyjnemu288.

2” K. Krzekolowska, op.cit., s. 189.
2,9 Dz. U. nr 39, poz. 172.
290 E. Janeczko, op.cit., s. 21.
291 W roku 1963 58 700; 1964 - 47 500; 1968 - 40 200; 1970 - 45 000, w następnych latach powyżej 

50 000, a w latach 1988-1989 - 64 000-66 000; dane na podstawie Rocznika Staty stycznego, 1955-1990; 
por. także szczegółowe dane z lat 1970-1980 z rozbiciem na poszczególne kategorie, B. Tyniecki, Organi
zacyjno-prawne aspekty czynności z zakresu obrotu nieruchomościami, Lublin 1995.

292 Dz. U. nr 27, poz. 250, 252; ustawa została uchylona ustawą z dnia 26 marca 1982 r., Dz. U. Nr 11, 
poz. 81.

293 Dz. U. nr 37, poz. 334; por. także E. Gniewek, Podstawowe zagadnienia ustawy o uregulowaniu 
własności gospodarstw rolnych, Wrocław 1978; J. Paliwoda, Podstawowe zagadnienia ustawy o uregulo
waniu własności gospodarstw rolnych, Wroclaw-Kraków-Gdańsk 1976; J. Pietrzykowski, Praktyka nota
rialna w świetle przepisów zmieniających kodeks cywilny oraz regulujących własność gospodarstw rolnych, 
Zeszyty Problemowo-Analityczne, nr 23, 1972, s. 24 i n.

294 Por. także A. Oleszko, Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej, Zakamy- 
cze 2003, s. 98-99.

W zakresie właściwej działalności notarialnej ważne znaczenie miały sprawy ob
rotu nieruchomościami rolnymi, stanowiące także przedmiot dużego zainteresowania 
władz. Nieudane próby kolektywizacji i celowe ograniczanie obrotu tymi nieruchomo
ściami pogłębiły występujący już wcześniej na znaczną skalę obrót nieformalny. Część 
ograniczeń zniesiono ustawą z 13 lipca 1957 r. o obrocie nieruchomościami rolnymi , 
co dało już w następnym roku podwojenie odpowiednich czynności notarialnych* 290 291 292. 
Liczba umów sprzedaży nieruchomości wiejskich wyniosła w 1958 r. około 64 tysięcy, 
w następnym roku około 73,5 tysiąca, jednak w następnych latach zaczęła stopniowo 
maleć29 . Ustawa z 1957 r. nie rozwiązała problemu, podobnie jak podejmowane 
w następnych latach kroki (m.in. zwolnienie od podatku od nabycia praw majątko
wych, w zakresie opłat sądowych i notarialnych w 1969 r.). 26 października 1971 r. 
wydana została ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych i o zmianie 
kodeksu cywilnego, nazywana ustawą uwłaszczeniową , a zgodnie z rozporządze
niem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. określony został skład komisji uwłasz
czeniowych293. O stwierdzeniu nabycia w drodze ustawy własności nieruchomości 
orzekał w 1 instancji organ prezydium powiatowej rady narodowej, natomiast woje
wódzkie komisje uwłaszczeniowe pełniły funkcje odwoławcze294. Dopiero na tym 
szczeblu przewidziano udział notariusza w postępowaniu uwłaszczeniowym.

Niezależnie od powyższych przemian w okresie PRL dochodziło także do zjawiska 
odwrotnego i odbierania państwowym biurom notarialnym pewnych uprawnień. Już 
w samej ustawie z 1951 r. upoważniono prezydia odpowiednich rad narodowych do 
dokonywania pewnych czynności notarialnych i poświadczania zgodności odpisu 
z dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania przy życiu lub w określonym 
miejscu osoby mieszkającej na terenie miasta lub gminy (art. 41 ustawy w pierwotnym 
brzmieniu). Wobec licznych przypadków niewłaściwego wykonywania tych funkcji 
i sporządzania poświadczeń fałszywych, następnie niszczenia dokumentów, w 1956 r. 
nastąpiło zawężenie uprawnień biur gromadzkich rad i właściwych organów admini
stracji osiedli i miast, w których nie było biur notarialnych, tylko do poświadczania 
własnoręczności podpisu i zgodności odpisów na określonych dokumentach i poda
niach (art. 49 według tekstu jednolitego z 1963 r.), jednak minister sprawiedliwości 
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zachował prawo do rozszerzenia zakresu ich kompetencji w drodze rozporządzenia295. 
Przyznanie wymienionym organom, a następnie naczelnikowi gminy prawa dokony
wania czynności notarialnych miało ułatwić sporządzanie czynności prawnych miesz
kańcom małych miejscowości296. Ustawa z 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin przyznawała naczel
nikowi gminy prawo do sporządzania w formie pisemnej umowy przekazania gospo
darstw, upoważniała go także do przekazywania własności gospodarstwa państwowego 
w drodze decyzji administracyjnej297.

295 O genezie przepisu por. T. Rek, op.cit., s. 17-18; por. także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo
ści z dnia 25 maja 1965 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności notarialnych dokonywanych przez 
organy prezydiów rad narodowych, Dz. U. nr 24, poz. 160.

296 Uchwala SN z dnia 9 lutego 1974 r., II1CPZ 64/73, zasada prawna, cyt. za J. Stobienia, Naczelnik 
gminy w roli notariusza, ZN 1BPS, 29, 1988, s. 103.

297 Z realizacją ustawy i prawidłowym sporządzaniem umów były duże problemy, znaczna ich część 
okazywała się nieważna, co zmusiło ustawodawcę do interwencji poprzez ustawę z dnia 3 grudnia 1984 r. 
o uznaniu ważności umów o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy, Dz. U. nr 55, poz. 282; por. także 
J. Stobienia, op.cit., s. 105-108; A. Oleszko, op.cit., s. 98.

29" M.in. w 1970 r. 2 120 000; 1971 - 2 182 000; 1972 - 2 417 000; 1973 - 2 534 000; 1974 
- 2 536 000.

299 E. Janeczko, op. cit, s. 19.
31X1 L. Domeracki, op.cit., s. 21.
301 L. Domeracki, op.cit., s. 21.
302 Por. dyskusję podczas konferencji Ustrojowoprawna pozycja notariatu, K. Krzekotowska, op.cit., 

s. 182.
303 13. Bartosik, op.cit.,, s. 12; J. Szczerski, op.cit., s. 7.

Liczba czynności dokonywanych w państwowych biurach notarialnych stale wzras
tała wobec zwiększania ich kompetencji. Najgorszy dla instytucji był pierwszy rok ich 
działania, dokonano wówczas zaledwie 763 000 czynności w całym kraju. Liczba ta 
uległa podwojeniu dopiero po kilku latach i w 1958 r. osiągnęła 1 593 000 czynności 
i na zbliżonym poziomie utrzymywała się do końca lat sześćdziesiątych. W roku 1968 
liczba czynności zbliżyła się do 2 000 000 i przekroczyła ją w 1969 r. Także w następ
nych latach sukcesywnie rosła298. W latach 1965-1970 aż o 100 000 wzrosła liczba 
spraw załatwionych w postępowaniu wieczystoksięgowym299. W ciągu lat 1981-1986 
wzrost liczby wszystkich czynności wyniósł 35%. W postępowaniu wieczystoksiego- 
wym załatwiono w 1981 r. 627 565 wniosków, w 1986 r. zaś 835 96O300. Wzrosła także 
liczba spraw spadkowych: z 11 345 w 1981 r. do 14 730 w 1986 r. Po przekazaniu 
sądom rejonowym postępowań nakazowych i upominawczych spadla liczba takich 
spraw ze 110 600 do 62 368 w 1986 r. Biura notarialne dokonywały w latach osiem
dziesiątych także około 2 500 000 poświadczeń. Wzrost liczby czynności powodował 
jednocześnie zwiększone wpływy z tego tytułu do Skarbu Państwa301.

Ustawa z 1951 r. spowodowała zawężenie właściwej funkcji notariatu, krytykowa
ne dopiero w latach osiemdziesiątych XX w.302 Jednocześnie jednak sukcesywnie 
przekazywano państwowym biurom notarialnym szereg funkcji nietypowych dla nota
riatu. Notariat stopniowo tracił swoje charakterystyczne dla okresu przedwojennego 
oblicze. Władze resortu nie dostrzegały w tym początkowo niebezpieczeństwa, oce
niając pozytywnie tylko niektóre skutki przeprowadzonych zmian, np. usunięcie zaleg
łości w sprawach wieczystoksięgowych i uporządkowanie stanu prawnego (m.in. go
spodarstw rolnych)303. Za sukces uznawano rozpoznawanie w postępowaniu nakazo
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wym i upominawczym spraw z powództwa podmiotów gospodarki uspołecznionej, co 
służyło wzmocnieniu ochrony i windykacji mienia społecznego304. Dopiero w latach 
osiemdziesiątych dostrzeżono potrzebę wzmocnienia organizacyjnego notariatu, a tak
że - jako działanie doraźne - ograniczenie zadań niezwiązanych bezpośrednio 
z funkcją notarialną305. W rezultacie, jak wspomniano, w 1986 r. przekazano część 
kompetencji orzeczniczych sądom rejonowym, a w pracach prowadzonych ówcześnie 
nad projektem prawa o notariacie zakładano również przekazanie spraw spadko
wych306. Podczas konferencji w 1984 r. zaakcentowano potrzebę istnienia notariatu 
jako specjalnej instytucji powołanej do zabezpieczenia pewności obrotu prawnego, 
posiadającej charakter instytucji zaufania publicznego307. Na konferencji w 1984 r. 
przedstawiono także po raz pierwszy publicznie wniosek w sprawie reaktywowania 
samorządu notarialnego. Na realizację tego postulatu trzeba było jednak poczekać.

304 K. Krzekotowska, op.cit.,s. 182.
305 Ibidem.
306 L. Domeracki, op.cit., s. 20.
307 Por. m.in. dyskusję w związku z referatem P. Sarneckiego Miejsce notariatu w systemie organów 

ochrony prawnej (tekst nie został opublikowany), K. Krzekotowska, op.cit., s. 182.
308 O prawie o notariacie z 1989 r. niewiele pisano, por. A. Oleszko, Nowe prawo o notariacie, „Pań

stwo i Prawo”, 1989, nr 12, s. 49-58; idem, Ustrój polskiego..., s. 51-52; B. Tyniecki, Nowe prawo o nota
riacie, „Przegląd Sądowy”, 1991, nr 5, s. 12-22; por. także D. Malec, Polski notariat w okresie PRL, NPN, 
2005, nr 3, s. 83.

309 A. Oleszko, op.cit., s. 50-51.
™ Ibidem, s. 51.
311 Por. dyskusję podczas konferencji w 1984 r. i postawiony wówczas wniosek o reaktywację samo

rządu notarialnego, K. Krzekotowska, op.cit., s. 183.

3. PRAWO O NOTARIACIE Z 1989 R.

Już na początku lat osiemdziesiątych w środowisku notariuszy zaczęły się pojawiać 
postulaty prywatyzacji zawodu. Powstawały zespoły dyskusyjno-inicjatywne, w któ
rych omawiano projekty nowego prawa o notariacie. Szczególnie aktywnie działały 
środowiska notariuszy regionu wielkopolskiego i krakowskiego. Stan wojenny prze
rwał te działania i dopiero przemiany gospodarcze, społeczne i zmiany prawa w drugiej 
połowie lat osiemdziesiątych XX w. oraz zbliżające się zmiany systemu politycznego 
umożliwiły pełniejszą dyskusję na temat koniecznych przemian w notariacie, które 
umożliwiłyby jego usprawnienie i podniesienie rangi zawodu notariusza308 309. Jeszcze 
w listopadzie 1982 r. przygotowany został w Ministerstwie Sprawiedliwości Raport 
o stanie notariatu09. Zawarte w nim wnioski postulowały konieczne zmiany, które 
określałyby ustrojowoprawny charakter notariatu przy jednoczesnej reformie struktur 
i merytorycznego funkcjonowania, w tym zwłaszcza wprowadzenie samorządu zawo
dowego notariuszy310. Przedstawiciele praktyki i doktryny prawa coraz częściej opo
wiadali się za przyspieszeniem zmian, czego przykładem była m.in. dyskusja podczas 
konferencji pt. Ustrojowoprawna pozycja notariatu w PRL, zorganizowanej w 1984 r. 
przez Instytut Badania Prawa Sądowego oraz Departament Nadzoru Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Przy omawianiu możliwości wprowadzenia choćby ograniczonych 
form samorządu zawodowego powoływano się na wzorce płonące z rozwiązań wpro
wadzonych wobec radców prawnych ustawą z 6 lipca 1982 r.311 Koncepcje te rozwija
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ne były następnie w literaturze312. W roku 1988 ukazało się pierwsze od czasów Zarysu 
prawa o notariacie W. Natansona szersze, monograficzne opracowanie B. Tynieckiego 
Notariat i czynności notarialne, świadczące o dostrzeganiu coraz większej wagi instytu
cji i potrzeby koniecznych zmian. Nawiązując do koncepcji utworzenia samorządu za
wodowego notariuszy, B. Tymecki zwracał uwagę na jego zadania w sferze doskonalenia 
zawodowego i przestrzegania prawa przez notariuszy jako osoby zaufania publicznego, 
opiniowanie projektów aktów prawnych i sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego313. 
Możliwość reaktywowania samorządu uzasadniano wzorami samorządu radców praw
nych, którzy także podlegali nadzorowi ze strony pracodawcy, zwracano uwagę na nie- 
aktualność łączenia możliwości jego tworzenia wyłącznie w wypadku wolnych zawo
dów314. Potrzeba jego stworzenia była bardzo duża, nie tylko ze względów moralnych. B. 
Tymecki, który wprawdzie opowiedział się za kontynuowaniem dotychczasowych form 
działania notariatu, akcentował potrzebę stworzenia samorządu bez względu na sposób 
przyszłego działania w państwowych biurach notarialnych, spółkach lub indywidualnych 
kancelariach315. W sposób naturalny wszelkie racjonalne propozycje reformy musiały 
nawiązywać do przedwojennego prawa o notariacie i bogatej literatury oraz orzecznictwa 
z czasów jego obowiązywania.

312 B. Tymecki, op.cit., s. 61 i n.
313 Ibidem, s. 61-62.
314 Ibidem, s. 62-63.
315 Ibidem, s. 63.
316 Sprawozdanie stenograficzne z 49. posiedzenia Sejmu z dnia 24 maja 1989 r., 1. 85.
317 Wystąpienie E. Ochendowskiego, Sprawozdanie stenograficzne z 49. posiedzenia..., ł. 85-88.
311 Sprawozdanie stenograficzne z 49. posiedzenia..., ł. 89; ustawa z dnia 24 maja 1989 r. Prawo o nota

riacie, Dz. U. nr 33, poz. 176.

Postulaty zmian zrealizowane zostały dopiero kilka lat później. W roku 1989 trafił 
do sejmu rządowy projekt prawa o notariacie, przekazany następnie do zaopiniowania 
Radzie Społeczno-Gospodarczej, która przedstawiła opinię swego zespołu roboczego 
w dniu 4 maja 1989 r.316 Projekt trafił później do Komisji Administracji, Spraw We
wnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości oraz Komisji Prac Ustawodawczych Sejmu, 
które zapoznały się z nim na posiedzeniu w dniu 9 maja 1989 r. W imieniu komisji na 
posiedzeniu sejmu w dniu 24 maja 1989 r. projekt zreferował poseł profesor Eugeniusz 
Ochendowski317 *. Na tym samym posiedzeniu projekt uchwalony został jednomyślnie 
wraz z poprawkami komisji oraz autopoprawką jako nowe Prawo o notariacie, które 
weszło w życie w dniu 1 lipca 1989 r.31

Zaproponowane w projekcie, a następnie zrealizowane w ustawie zmiany szły 
w dwóch podstawowych kierunkach: z jednej strony miały zreformować i usprawnić 
dotychczasowe struktury, z drugiej zaś wprowadzały do notariatu nowe elementy, nie
co „łamiące” oblicze państwowej instytucji. Zmiany odpowiadały w zasadzie postula
tom zgłaszanym w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, jak się jednak wydaje 
wprowadzono je zbyt późno. W warunkach zachodzących równolegle zmian ustrojo
wo-politycznych w państwie notariat wymagał już wówczas dalszej, głębszej reformy. 
Ustawa z 1989 r. była zatem rozwiązaniem pośrednim, etapem na drodze do pełnego 
uwolnienia notariatu w 1991 r. Spośród wszystkich ustaw regulujących ustrój notariatu 
na ziemiach polskich obowiązywała też najkrócej, zaledwie dwa lata, stanowiąc tym 
samym krótki epizod w dziejach instytucji.
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Po raz pierwszy w warunkach PRL, choć u schyłku jego formalnego istnienia, 
wprowadzony został samorząd zawodowy notariuszy. Ich pozycja została wyraźnie 
wzmocniona poprzez wyraźne nadanie im statusu osoby zaufania publicznego. Jedno
cześnie dopuszczono, po raz pierwszy od wielu lat, możliwość wykonywania zawodu 
nie tylko w państwowym biurze notarialnym, lecz także w indywidualnej kancelarii 
notarialnej.

Notariuszy nadal mianował minister sprawiedliwości (art. 10 ustawy z 1989 r.). Do 
wymogów kwalifikacyjnych dodano, wzorem prawa o ustroju sądów powszechnych, 
nieznany poprzedniej ustawie z 1951 r. wymóg ukończenia 26. roku życia (art. 11 
ustawy z 1989 r.). Z obowiązku odbycia aplikacji notarialnej, złożenia egzaminu nota
rialnego oraz co najmniej rocznego zatrudnienia w charakterze asesora notarialnego 
zwolniono profesorów i docentów nauk prawnych posiadających stopień doktora habi
litowanego w polskich szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostkach 
badawczo-rozwojowych (bez poprzedniego ograniczenia do specjalizacji z zakresu pra
wa cywilnego i postępowania cywilnego). Zwolniono od nich także wszystkich sę
dziów i prokuratorów, w wypadku asesorów sądowych tylko tych, którzy co najmniej 
rok orzekali w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Wymogów tych nie stosowano 
także wobec adwokatów i radców prawnych, wykonujących zawód od przynajmniej 
3 lat (art. 12), co nie miało miejsca pod rządami poprzedniego prawa o notariacie319.

319 Por. uzasadnienie projektu. Druk Sejmowy nr 494, sprawozdanie E. Ochendowskiego, Sprawozda
nie stenograficzne z 49 posiedzenia..., ł. 86.

320 Uzasadnienie projektu, Druk Sejmowy nr 494.
321 Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1990 r., Monitor Polski nr 36, poz. 293.

Nadrzędnym celem usprawnienia pracy państwowych biur notarialnych uzasadniano 
wprowadzoną w art. 27 ustawy możliwością powierzenia w określonych warunkach 
przez prezesa sądu wojewódzkiego (bądź dyrektora państwowego biura notarialnego) 
obowiązków notariusza emerytowanemu notariuszowi bądź innej osobie spełniającej 
warunki kwalifikacyjne stawiane notariuszom320. W zasadzie bez ograniczeń (poza obo
wiązkiem zawiadomienia prezesa sądu wojewódzkiego) dyrektor biura mógł powierzać 
dokonywanie poświadczeń emerytowanemu notariuszowi lub sędziemu (art. 26).

Analogicznie do ustawy z 1951 r. (po nowelizacji z 1974 r.) określono przyczyny 
i tryb rozwiązywania z notariuszem stosunku pracy i przenoszenia do innego państwo
wego biura notarialnego (lub jego oddziału). Uregulowano także zasady delegowania 
do pełnienia obowiązków w innym biurze lub Ministerstwie Sprawiedliwości (art. 18). 
W sposób odpowiadający dotychczasowym regułom określono zasady ograniczeń 
w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia i zajęcia (art. 21). Nowością był 
obowiązek zasięgania opinii kolegium notariuszy przy rozstrzyganiu przez ministra 
odwołania od odmownej decyzji prezesa sądu wojewódzkiego w tych sprawach. Czas 
pracy notariusza został określony wymiarem jego zadań, co także stanowiło nowe roz
wiązanie (art. 23). Zasady wynagradzania notariuszy określała Rada Ministrów, zobo
wiązana do corocznego zapewniania środków finansowych na zagwarantowany wzrost 
wynagrodzeń (art. 23). Uchwałą Rady Ministrów z 1990 r. określone zostały zasady 
ustalania wynagrodzenia zasadniczego notariuszy prowadzących indywidualne kance
larie321. Wynagrodzenie to wynosić miało połowę wynagrodzenia zasadniczego nota
riusza zatrudnionego w państwowym biurze notarialnym i otrzymywać je miał nieza-
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leżnie od dochodu pieniężnego z opłat notarialnych, który służyć miał na pokrycie 
kosztów utrzymania kancelarii.

Ustawodawca dostosował w większym niż dotychczas stopniu regulacje dotyczące 
stosunku służbowego notariuszy do przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych, 
zwłaszcza w zakresie mianowania, zwalniania, odpowiedzialności dyscyplinarnej322.

322 Sprawozdanie E. Ochendowskiego, Sprawozdanie stenograficzne z 49 posiedzenia..., ł. 86-87.
323 Uzasadnienie projektu, Druk Sejmowy nr 494.
324 Sprawozdanie E. Ochendowskiego, Sprawozdanie stenograficzne z 49 posiedzenia..., ł. 86.
325 W krótkim okresie obowiązywania ustawy były to zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia: 

19 grudnia 1989 r., Monitor Polski nr 44, poz. 359; 28 września 1990 r., Monitor Polski nr 36, poz. 293; 
19 grudnia 1990 r., Monitor Polski nr 49, poz. 381.

326 Szczegółowo kwestie wewnętrznego urzędowania państwowych biur notarialnych określał regula
min zawarty w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r., Monitor Polski 1990, nr 2, 
poz. 18.

327 Por. B. Tymecki, op.cit., s. 213.
328 Sprawozdanie E. Ochendowskiego, Sprawozdanie stenograficzne z 49 posiedzenia..., ł. 86.
329 Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z nielicznych orzeczeń wydanych na podsta

wie ustawy z 1989 r„ 1ISA 1703/93, OSP 1994/11/03.

Twórcy ustawy uzasadniali konieczność przeprowadzanych zmian potrzebą 
usprawnienia prac państwowych biur notarialnych oraz uwzględnienia interesów oby
wateli323. Realizacji tego celu służyć miało tworzenie oddziałów zamiejscowych pań
stwowych biur notarialnych oraz umożliwienie tworzenia indywidualnych kancelarii 
notarialnych, które uzupełniać miały sieć państwowych biur, zwłaszcza w większych 
miastach324. Podstawową formą organizacyjną pozostały zatem nadal państwowe biura 
notarialne tworzone przez ministra sprawiedliwości, który określał ich właściwość 
miejscową (art. 2 ustawy z 1989 r.)325 326. Biurami notarialnymi kierować mieli dyrekto
rzy, mianowani i odwoływani przez ministra na wniosek prezesa właściwego sądu 
wojewódzkiego (art. 2). Kierowników oddziałów zamiejscowych powoływał na wnio
sek dyrektora biura prezes sądu wojewódzkiego (art. 4). Wzmocnieniu organizacyj
nemu biur służyć miał zaproponowany w projekcie ich skład w postaci co najmniej 
dwóch notariuszy, niewprowadzony jednak do ustawy327.

Indywidualne kancelarie notarialne tworzył i znosił minister sprawiedliwości. Na 
wniosek Rady Społeczno-Gospodarczej do projektu wprowadzono poprawkę, zobo
wiązującą ministra do zasięgania opinii kolegium notariuszy w razie likwidacji kance
larii indywidualnej328. Miało to służyć ochronie trwałości tworzonych kancelarii 
i ograniczyć podejmowanie decyzji do wypadków w pełni uzasadnionych. Opinia ko
legium notariuszy nie wiązała jednak ministra, który mógł znieść kancelarię także 
w razie negatywnego stanowiska kolegium.

Do kancelarii miały odpowiednie zastosowanie przepisy o państwowych biurach 
notarialnych, jednak kancelarie te działały na zasadach pełnej samodzielności finanso
wej. Notariusz samodzielnie zatrudniał personel, zobowiązany był do zapewnienia jego 
utrzymania, stworzenia odpowiednich warunków lokalowych, przeznaczając na ten cel 
środki z pobieranych opłat notarialnych. Funkcję kierownika zakładu pracy dla nota
riusza prowadzącego indywidualną kancelarię pełnił prezes właściwego miejscowo 
sądu wojewódzkiego (art. 5 § 4). Bezpodstawne rozwiązanie stosunku pracy z notariu
szem prowadzącym indywidualną kancelarię wyłączało dopuszczalność zniesienia jego 
kancelarii329.
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Zakres czynności notariuszy różnił się zależnie od formy wykonywania przez nich 
zawodu330. W indywidualnych kancelariach notarialnych nie można było przyjmować 
dokumentów na przechowanie, notariusz prowadzący kancelarię nie mógł także doko
nywać czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym (art. 49 § 3). Notariusz pro
wadzący indywidualną kancelarię przestawał być pracownikiem w rozumieniu kodek
su pracy, gdyż odpowiadał jako płatnik całym majątkiem za podatek niepobrany lub 
pobrany w mniejszej od należnej wysokości, chyba że nastąpiło to z winy podatnika331.

330 A. Oleszko, op.cil., s. 51.
331 Por. uzasadnienie projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 494, art. 79 ustawy o notariacie z 1989 r., bli

żej na ten temat także A. Oleszko, op.cit., s. 51.
332 Wprowadzenie takich uprawnień sygnalizowano w nauce już wcześniej, B. Tymecki, Notariat 

i czynności..., s. 213.
333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1989 r., Dz. Urz. MS nr 5, poz. 31 

wymieniło okręgi Sądów Wojewódzkich w: Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

334 Sprawozdanie E. Ochendowskiego, Sprawozdanie stenograficzne z 49 posiedzenia..., I. 87, Druk 
Sejmowy nr 540.

Istotną nowością było wprowadzenie możliwości wstrzymania się z dokonaniem 
czynności notarialnej w wypadku, gdy decyzja administracyjna lub zaświadczenie 
organu administracji państwowej budziły wątpliwości co do ich zgodności z prawem 
(art. 52 ustawy z 1989 r.), a tym samym przyznanie w pewnym stopniu uprawnień 
w zakresie kontroli legalności decyzji administracyjnych332. Na notariusza nałożony 
został obowiązek sygnalizacji takiego zdarzenia do prokuratury i powiadomienia orga
nu administracji państwowej, który wydał taką decyzję lub zaświadczenie.

Ustawa z 1989 r. wprowadzała ograniczone formy samorządu notarialnego. Zgod
nie z art. 41 organami samorządu stały się okręgowe zgromadzenia notariuszy oraz 
Rada do Spraw Notariuszy przy Ministrze Sprawiedliwości i kolegium notariuszy. Nie 
mogły jednak stanowić form reprezentacji całego środowiska, skoro w skład zgroma
dzeń notariuszy wchodzili tylko ci, którzy wykonywali zawód w państwowych biurach 
notarialnych (art. 42).

Także nie wszyscy notariusze pracujący w państwowych biurach notarialnych mog
li uczestniczyć w tej namiastce samorządu. Na terenie obszarów jurysdykcyjnych są
dów wojewódzkich, na których było do 10 notariuszy zatrudnionych w państwowych 
biurach notarialnych, mogli oni tylko wybrać męża zaufania, którego zadania odpo
wiadały zadaniom kolegium notariuszy (art. 46).

Okręgowe zgromadzenia tworzyli notariusze działający w biurach w jednym lub 
większej liczbie okręgów sądowych. W drodze osobnego zarządzenia ministra spra
wiedliwości okręgi sądów wojewódzkich, w których działać miały zgromadzenia, 
określono dopiero po kilku miesiącach obowiązywania nowego prawa333. Zgodnie 
z projektem rządowym przewodniczącym okręgowego zgromadzenia miał być z urzę
du prezes sądu wojewódzkiego, jednak komisje sejmowe zaproponowały poprawkę, by 
przewodniczącego wybierało okręgowe zgromadzenie spośród notariuszy działających 
na jego terenie, która ostatecznie znalazła się w ustawie334. W obradach zgromadzenia 
mogli brać udział, jednak bez prawa głosu, asesorzy notarialni, co było nawiązaniem 
do rozwiązań zawartych w rozporządzeniu z 1933 r.

Uprawnienia zgromadzenia określone zostały wąsko i ograniczać miały się do po
dejmowania działań służących wykonywaniu zadań i ujednolicaniu praktyki notarial
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nej, form szkolenia, doskonalenia kwalifikacji. Należeć miał do nich wybór notariuszy 
do wojewódzkich sądów dyscyplinarnych, członków kolegium notariuszy oraz kandy
datów na członków (a nie samych członków) Rady do Spraw Notariatu.

Kolegium, składające się z przewodniczącego oraz dwóch członków, w trakcie 
dwuletniej kadencji miało się zbierać w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
raz na kwartał (art. 44 ustawy z 1989 r.). Kompetencje kolegium były bardzo skromne 
i ograniczały się do opiniowania pracy notariuszy, asesorów i aplikantów w oparciu 
o wnioski powizytacyjne i polustracyjne w państwowych biurach notarialnych, miało 
też zajmować stanowisko w sprawach płacowych wymienionych grup osób, przepro
wadzać rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na aplikację oraz zajmować stanowi
sko w innych wskazanych przez ustawy sprawach (art. 45).

Rada do Spraw Notariuszy zaliczona została przez ustawodawcę do organów samo
rządu, choć w istocie nie miała charakteru organu samorządowego i pełniła jedynie 
funkcje opiniodawczo-doradcze. W jej skład wchodziło 9 członków mianowanych 
przez ministra sprawiedliwości, a udział notariuszy w obsadzie tego organu ograniczał 
się jedynie do wskazania kandydatów, spośród których minister dokonywał wyboru. 
Minister sprawiedliwości był też z urzędu przewodniczącym Rady, co dodatkowo pod
ważało jej samorządowy charakter. Rada upoważniona była jedynie do przedkładania 
ministrowi swoich opinii i propozycji w ściśle określonych kategoriach spraw. Nale
żały do nich oceny pracy zawodowej notariuszy, asesorów i aplikantów, sprawy zasad 
wynagradzania w państwowych biurach notarialnych, warunków socjalno-bytowych 
(także notariuszy emerytów i rencistów), szkoleń zawodowych, ocen i opinii uchwał 
podejmowanych przez zgromadzenia notariuszy w sprawach praktyki notarialnej, 
sprawach współpracy międzynarodowej oraz innych, wynikających z ustawy lub zle
conych przez ministra (art. 47 § 5).

Notariusze, asesorzy i aplikanci mogli uczestniczyć także w radach pracowniczych 
przy sądach rejonowych łącznie z sędziami i pracownikami tych sądów, natomiast 
w państwowych biurach notarialnych zatrudniających powyżej 25 pracowników mogły 
być tworzone odrębne rady pracownicze.





ZAKOŃCZENIE

PRAWO O NOTARIACIE Z 1991 R.

Ustawa z 1989 r. obowiązywała zbyt krótko, by przewidziane w niej rozwiązania 
miały szansę na pełną realizację i skrystalizowanie się form, zwłaszcza praktyki orga
nów samorządowych1.

1 A. Oleszko, op.cit., s. 52.
2 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o notariacie oraz o zmianie 

Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych, Dz. U. nr 22, poz. 92.
3 Por. bliżej na ten temat A. Oleszko, op.cit., s. 53-54.

Już bowiem w dniu 14 lutego 1991 r. uchwalone zostało kolejne prawo o notariacie, 
które weszło w życie po miesiącu od jego ogłoszenia, w dniu 22 kwietnia 1991 r., na
wiązujące w swych przepisach bardzo wyraźnie do zasad zawartych w przedwojennym 
rozporządzeniu prezydenta Rzeczypospolitej z 1933 r. Wraz z nowym prawem o nota
riacie uchwalono ustawę z tego samego dnia, zawierającą przepisy wprowadzające2. 
Nowe prawo o notariacie wprowadziło w szerokim zakresie dwuszczeblowy samorząd 
korporacyjny, notariusze jako osoby zaufania publicznego uzyskali ochronę prawną 
przysługującą funkcjonariuszom publicznym, dokonano jednocześnie zmian w zakresie 
kompetencji notariatu, m.in. poprzez przekazanie sądom obowiązku prowadzenia ksiąg 
wieczystych.

Pełne wejście w życie nowej ustawy poprzedzał przewidziany przez ustawodawcę 
dwuletni okres przejściowy, w którym nadal działać mogły państwowe biura notarialne 
oraz notariusze prowadzący na dotychczasowych zasadach kancelarie indywidualne. 
Każdy z notariuszy upoważniony został do złożenia w ciągu 3 miesięcy od wejścia 
ustawy w życie wniosku o wyznaczenie im siedziby kancelarii notarialnej lub powoła
nie na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Wraz z sukcesywnym tworzeniem kan
celarii minister sprawiedliwości znosił istniejące państwowe biura notarialne, ogłasza
jąc ich wykaz co 6 miesięcy, i przekazywał prowadzenie ksiąg wieczystych właściwym 
sądom. W sposób szczególny określone zostały reguły powierzania obowiązków nota
riusza sędziemu, w wypadku prowadzenia ksiąg wieczystych w istniejących jeszcze 
państwowych biurach notarialnych3.

W dniu 6 marca 1992 r. minister sprawiedliwości ogłosił pierwszy wykaz zareje
strowanych kancelarii, według stanu na dzień 16 lutego 1992 r., obejmujący 528 kan
celarii. W krótkim czasie niespełna roku od wejścia w życie ustawy i po niespełna 
połowie okresu przejściowego zorganizowana została większość kancelarii. Do połowy 
1992 r. uległa likwidacji większość działających dotychczas państwowych biur nota
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rialnych4, w drugiej zaś połowie 1992 r. przestały istnieć ostatnie z nich5. Zgodnie 
z przepisami wprowadzającymi prawo o notariacie w 1991 r. odbyły się zgromadzenia 
notariuszy poszczególnych izb, które dokonały wyboru rad, ich prezesów, wicepreze
sów i członków Krajowej Rady Notarialnej, a organy samorządu aktywnie uczestni
czyły w przeprowadzanym procesie zmiany oblicza polskiego notariatu. Mimo trudno
ści udało się proces ten zakończyć przed upływem terminu przewidzianego przez 
ustawodawcę.

4 Por. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1992 r., Monitor Polski nr 28, 
poz. 199.

5 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 
zniesionych państwowych biur notarialnych, Monitor Polski nr 6, poz. 22.; obwieszczenie obejmowało 
zaledwie 9 biur, pozostałe przestały istnieć wcześniej.

Notariat polski rozpoczął nowy etap swego rozwoju, świadomie nawiązując do 
najlepszych tradycji z przeszłości, w tym zwłaszcza do przedwojennego, a zarazem 
pierwszego polskiego prawa o notariacie z 1933 r. Na współczesny obraz instytucji 
złożyły się także doświadczenia wynikające z jej wielowiekowej obecności w systemie 
prawnym ziem polskich. Ewolucja, którą przeszedł notariat w Polsce, ukazuje, jak dużą 
rolę w kształtowaniu się kultury prawnej odgrywa świadomość korzeni instytucji 
i rozwiązań prawnych, a zarazem jak dużą rolę poznawczą w kształtowaniu postaw 
moralnych i prawnych spełnia historia prawa.
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Akta notariuszy w zasobach archiwów państwowych w Polsce 
(opracowano na podstawie bazy danych Archiwów Państwowych Sezam 
(http://baza.archiwa.gov.pl) według stanu na dzień 20 grudnia 2006 r.)

Archiwum Państwowe w Białymstoku (akta notariuszy z Białegostoku, Bielska Podlaskiego 
Grodna, Krynek, Sokółki, Tykocina):

Anisimow Aleksander w Białymstoku 1883- 
-1884

Baranowski Stefan w Sokółce 1890-1904
Bednarski Stefan w Białymstoku 1921-1931
Bolewicki Bolesław w Białymstoku 1949— 

-1951
Choromański Bolesław w Tykocinie 1928-1937 
Choynowski Piotr w Grodnie 1938
Czarnocki Witold w Sokółce 1919-1933
Dobrzyński Wacław Michał w Białymstoku 

1919
Dworakowski Józef w Białymstoku 1945—1947 
Dziedzicki Antoni w Sokółce 1936
Dziekońska Matylda w Białymstoku 1947-1951 
Falin Mikołaj w Białymstoku 1890-1894 
Falbaum Aleksander w Białymstoku 1883-1885 
Gąsiorowski Zygmunt w Białymstoku 1931— 

-1939
Jankowski Stanisław w Białymstoku 1923— 

-1936
Janowski Bazyli w Białymstoku 1899-1909 
Kleczkowski Andrzej A. w Bielsku 1899-1900 
Kłobuków Piotr w Białymstoku 1893-1910 
Koldrasiński Ignacy w Białymstoku 1936— 

-1939, 1944-1946
Krynicki Jakub w Sokółce 1889
Krzyżanowski Wacław w Krynkach 1933
Kudeli Ksawery w Bielsku Podlaskim 1945— 

-1951
Kurelski Jan w Brańsku 1924, 1932

Kurmanowicz Józef w Białymstoku 1925-1933 
Letczenko Konstanty w Białymstoku 1883-1895 
Martynow Mikołaj w Białymstoku 1885-1888 
Nowicki Tadeusz w Krynkach 1934-1938 
Ostaszewski Roman w Sokółce 1947-1950 
Pawski Czesław w Białymstoku 1946-1948 
Popow Mikołaj w Sokółce 1907-1912 
Popowski Michał A. w Bielsku 1888-1894 
Popowski Michał w Białymstoku 1896-1912 
Popowski Michał w Sokółce 1884 
Reszetniew Iwan w Sokółce 1904 
Rostowski Wasyl D. w Bielsku 1902-1903 
Rutkiewicz Aleksander P. w Bielsku 1903-1908 
Serapin Piotr w Białymstoku 1889-1893 
Siergiej K. Aleksiejew w Bielsku 1883-1887 
Smogorzewski Chryzant J. w Bielsku 1885- 

-1895
Smogorzewski Chryzant w Białymstoku 1896- 

-1897
Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie 

1883-1914
Stepan O. Baranowski w Bielsku 1906-1909 
Szczepiński Walery w Białymstoku 1934-1939 
Szczepiński Wincenty Walery w Sokółce 1931 

1933
Szlompka Ludwik w Białymstoku 1944-1946 
Szlompka Ludwik w Tykocinie 1938-1939 
Tobolczyk Stefan w Białymstoku 1946-1951 
Urbanowicz Bolesław w Białymstoku 1919- 

-1939

http://baza.archiwa.gov.pl
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Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży (akta notariuszy z Czyżewa, Grajewa. 
Łomży, Kolna, Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa):

Bogucki Wacław w Łomży 1903
Borusiewicz Piotr Damian w Wysokiem Mazo

wieckiem 1946-1951
Borusiewicz Piotr Damian w Zambrowie 1945- 

-1946
Cetnarowicz Mieczysław w Czyżewie 1905-1936 
Czyżewski Jan w Grajewie 1946-1951 
Filipkowski Władysław w Czyżewie 1901-1903 
Gąsowski Paweł w Czyżewie 1869-1896 
Glaczkowski Czesław w Łomży 1938 
Jałbrzykowski Wacław w Zambrowie 1933-1937 
Jeziorowski Julian w Czyżewie 1897-1905 
Łaś Tynowski Wiktor w Łomży 1947-1950 
Majewski Jan w Kolnie 1892-1895 
Mościcki Stanisław w Zambrowie 1933-1939 
Orzechowski Bolesław w Kolnie 1950-1951

Płoński Stanisław w Kolnie 1918-1932, 1946
Rafalski Stanislaw w Kolnie 1898-1912
Rupinn w Grajewie 1938
Saryusz-Wolski Jerzy w Łomży 1945-1951 
Tyszko Wincenty w Czyżewie 1936-1939 
Wnorowski Jan w Łomży 1946-1947 
Zachwatowicz Stanislaw w Wysokiem Mazo

wieckiem 1909-1915
Żyznowski Hipolit w Kolnie 1935-1939

Państwowe Biuro Notarialne w Kolnie 1952— 
-1954

Państwowe Biuro Notarialne w Łomży 1952— 
-1954

Państwowe Biuro Notarialne w Wysokiem Ma
zowieckiem 1952

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (akta notariuszy z Bydgoszczy, Chojnic, Czerska, Kcyni, 
Koronowa, Łabiszyna, Łobżenicy, Nakla, Nowego, Sępólna, Szubina, Świecia, Tucholi, Więc
borka):

Anspach Bruno w Więcborku 1920 
Apel Filip w Świeciu 1868-1908 
Aronsohn Georg w Bydgoszczy 1914-1929 
Artymowski Włodzimierz w Sępólnie 1926-1929 
Auerbach Siegbert w Bydgoszczy 1919-1920 
Backoff Albert w Tucholi 1861-1874 
Baerwald Moritz w Bydgoszczy 1908-1919 
Becker Ernst w Bydgoszczy 1847-1857 
Behnke Mieczysław w Chojnicach 1922-1923 
Biernacki Zbigniew w Łabiszynie 1891-1900 
Boie Reinhold w Bydgoszczy 1868-1869 
Brachvogel Albert w Bydgoszczy 1852-1862 
Braun Hugo Albert w Świeciu 1843-1843 
Breitkopf Alfred w Bydgoszczy 1943 
Brix Christian w Bydgoszczy 1831-1846 
Bry Samuel w Chojnicach 1884-1887 
Brzeski Adam w Świeciu 1934-1939
Bucholc Franciszek w Łabiszynie 1907-1912 
Buczkowski Adam w Świeciu 1931-1938 
Budzyński Witold w Łabiszynie 1928-1933 
Burdecki Tadeusz w Czersku 1927-1933 
Cohn Moritz w Bydgoszczy 1908-1920 
Dammerau Maksymilian w Nowem 1908-1921 
Dąbrowski Zygmunt w Łabiszynie 1950

de Morze-Czernic Bronisław w Chojnicach 
1934-1939

Dedek Paul w Bydgoszczy 1905-1920
Dorien Bernhard w Koronowie 1906-1920
Drwięga Michał w Czersku 1925-1927 
Ecker Ernst Eduard w Bydgoszczy 1843-1867
Eichbaum Alfred w Świeciu 1888-1916
Entz Jan w Nowem 1893-1920
Ewald Hermann w Bydgoszczy 1838-1840 
Filipowski Stanislaw w Tucholi 1925-1926 
Ficek Karol w Chojnicach 1868-1883 
Friedländer Hermann w Bydgoszczy 1919— 

-1920
Fröhner Theodor w Bydgoszczy 1867-1872 
Fuchs Bernhard w Bydgoszczy 1908-1920 
Furbach Hans w Chojnicach 1888-1893
Gaertig Stanislaw w Świeciu 1885-1918 
Gantkowski Adam w Szubinie 1932-1933
Gauza Czesław w Nowem 1927-1938
Gebauer Karol w Chojnicach 1884-1895 
Gessler August w Bydgoszczy 1857-1883 
Gierszewski Wiktor w Chojnicach 1923-1934 
Gierszewski Wiktor w Tucholi 1919-1923
Giessing Karl w Bydgoszczy 1864-1872
Giessing Karl w Nakle 1861-1864
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Gliński Jan w Sępólnie 1893
Gościcki Franciszek w Bydgoszczy 1809-1916 
Gracz Alfons w Sępólnie 1929-1939
Grodeck Karl Heindrich v. w Bydgoszczy 1862— 

-1876
Grodeck Karol Henryk w Świeciu 1850-1862 
Guderian Mathias w Bydgoszczy 1827-1846 
Haenschke Johann Wilhelm w Bydgoszczy 1864— 

-1877
Haenschke Johann Wilhelm w Koronowie 

1861-1864
Halbe Albert w Bydgoszczy 1880-1910 
Halbe Albert w Szubinie 1878-1879 
Hansel Karol w Łabiszynie 1949-1950 
Hasse Rudolf w Chojnicach 1897-1919 
Hasse Rudolf w Tucholi 1866-1891 
Hecht Georg w Bydgoszczy 1914-1920 
Hermann Heymann w Szubinie 1901-1905 
Heyer Artur w Chojnicach 1897-1906 
Heymann Hermann w Bydgoszczy 1919-1920 
Hiller Johann Gottfried w Koronowie 1867-1872 
Hirsch Aleksander w Świeciu 1899-1919 
Holst Hermann w Bydgoszczy 1857-1861 
Hummel August w Chojnicach 1863-1869 
Hunrath Otto w Chojnicach 1896-1903 
Iglatowski Stanisław w Szubinie 1927-1933 
Jacobsohn Emil w Bydgoszczy 1919-1920 
Jezierski Franciszek w Nowem 1924-1929 
Joel Hermann w Bydgoszczy 1869-1880 
Juliusz Schmidt w Łobżenicy 1861-1873 
Kabiliński Hermann w Świeciu 1877-1880 
Kabiliński Walter z Czerska 1909-1920 
Kallenbach Emil w Chojnicach 1880-1887 
Kautc Kurt w Czersku 1908-1920
Kempner Alfons w Bydgoszczy 1873-1892 
Klein Teodor w Chojnicach 1862-1867 
Kolwitz Otto w Bydgoszczy 1892-1899 
Kopicki Feliks w Chojnicach 1919-1933 
Kóppen Eugen w Bydgoszczy 1899-1920 
Krauthofer w Szubinie 1869-1888 
Krieger Ludwik w Chojnicach 1841-1856 
Krumteich Ferdynand w Chojnicach 1843-1862 
Kuhn Bernhard w Bydgoszczy 1919-1920 
Kurowski Edmund w Nowem 1930-1933 
Kutz Karl w Łabiszynie 1916-1920 
Lange Max w Sępólnie 1909-1918 
Lau Ryszard w Nowem 1883-1900 
Lichoniewicz Ludwik w Szubinie 1934-1939 
Liman Christian w Koronowie 1863-1870 
Lipkę Gustaw Adolf w Świeciu 1856 
Loeck Rudolf w Tucholi 1889-1920

Loewy Eliasz w Kcyni 1855-1919
Łangowski Stefan w Chojnicach 1925-1926 
Maik Leon w Kcyni 1946-1950
Manstein Henner Gabriel w Kcyni 1925-1929 
Maschke Georg w Chojnicach 1909-1919 
Meibauer Gustaw w Chojnicach 1869-1897 
Merten Alfred w Bydgoszczy 1919-1920 
Moczyński Stanislaw w Bydgoszczy 1891-1908 
Morże-Czemic Bronisław w Tucholi 1927-1933 
Müller Hermann w Świeciu 1868-1874 
Müller Paul Emil w Koronowie 1869-1872 
Nosal Jan w Szubinie 1946-1949 
Ofierzyński Kazimierz w Świeciu 1930-1933 
Ostrowski Jan Wincenty w Bydgoszczy 1812 
Ottmann Johann Friedrich w Bydgoszczy 1872— 

-1874
Otto Kuweit w Bydgoszczy 1899-1920 
Paliński Roman w Świeciu 1925-1933 
Paul Jan w Świeciu 1843-1865
Peterson Emst Emil w Bydgoszczy 1847-1867 
Pflegel Otto w Świeciu 1919-1920
Piskozub Zygmunt w Tucholi 1927-1939 
Poeppel Gustav w Bydgoszczy 1902-1907 
Porsch Udo Friedrich w Bydgoszczy 1893-1920 
Pottien Johannes w Bydgoszczy 1876-1887 
Pretzel Alfred w Nowem 1902-1905 
Pruszkowski Kurt w Świeciu 1919-1933 
Pytel Franciszek w Łabiszynie 1934-1939 
Questendt Mathias w Bydgoszczy 1867-1872 
Radwański Mieczysław w Chojnicach 1931— 

-1938
Rafalski Simon w Bydgoszczy 1829-1844 
Reichert Klemens w Świeciu 1867-1874 
Roquette Louis w Bydgoszczy 1835-1857 
Rosenkranz Emil w Bydgoszczy 1860-1876 
Różalski Józef w Kcyni 1930-1939 
Sallbach Emil w Chojnicach 1857-1879 
Schassler Coralii w Bydgoszczy 1861-1879 
Schmidt Julius w Bydgoszczy 1874-1891 
Schoepke Johann Benjamin w Bydgoszczy 1814— 

-1875
Schüler Jan w Świeciu 1853
Schultz Georg w Bydgoszczy 1835-1873 
Schultz Peter w Bydgoszczy 1817-1863 
Schultz Völcker w Bydgoszczy 1857-1867 
Schurich Siegesmund w Bydgoszczy 1880-1880 
Selcke Gustav w Bydgoszczy 1875-1881 
Senff Emil w Bydgoszczy 1850-1857 
Silberstein Leopold w Bydgoszczy 1919-1920 
Smólski Wawrzyniec w Czersku 1934—1938 
Spitzer Wilhelm w Bydgoszczy 1939
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Sussmann Julius w Bydgoszczy 1875-1908 
Sussmann Julius w Szubinie 1863-1877 
Syski Zygmunt w Czersku 1928-1933 
Szamotulski w Szubinie 1906,1913-1918 
Taube Ferdynand w Swieciu 1866 
Thiel Ferdinand w Koronowie 1870-1899 
Tschoeke Bruno w Tucholi 1869-1919 
Turski Teodor w Bydgoszczy 1808-1814 
Verch Albert w Więcborku 1909-1919 
Villnow Karl w Bydgoszczy 1877-1879 
Viola Bernard w Tucholi 1884-1888 
Vogel Julius w Bydgoszczy 1824-1847 
Vogel Maksymilian w Chojnicach 1891-1917 
Vogt Henryk w Świeciu 1868-1871

Wąsowski Wacław w Czersku 1939
Wąsowski Wacław w Nowem 1938
Wchr Walter w Tucholi 1908-1920
Werthem Henryk w Szubinie 1878-1900 
Węsierski Maksymilian w Tucholi 1891-1907
Wężyk Witold w Chojnicach 1939
Wolf Bruno w Bydgoszczy 1848-1852
Wolfen Salli w Bydgoszczy 1887-1916 
Wurmeling Bernard w Swieciu 1865
Zielewski Jan w Chojnicach 1896-1912

Zbiór szczątków zespołów 1834-1931
Państwowe Biuro Notarialne w Szubinie 1945- 

-1973

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu (akta notariuszy z Inowrocławia, 
Mogilna, Strzelna, Trzemeszna, Żnina):

Austen Max w Mogilnie 1910-1916 
Bandel Paul w Strzelnie 1905-1921 
Blum Wcmer w Trzemesznie 1911-1919 
Boltz Oskar w Mogilnie 1903-1913 
Brachvogel Emil w Inowrocławiu 1850-1855 
Deysing Arthur w Strzelnie 1910-1919 
Diense Bernard w Mogilnie 1913-1918 
Fellman Edward w Inowrocławiu 1861-1897 
Frocssewite Emil w Mogilnie 1916-1920 
Fromm Szymon w Inowrocławiu 1864-1894 
Gromadziński Maksymilian w Trzemesznie 1883— 

-1893
Grünberg Adolf w Inowrocławiu 1906-1919 
Hantelniann Otto w Inowrocławiu 1855-1877 
Holst Herman w Trzemesznie 1854- 1854 
Höniger Sammuel w Inowrocławiu 1863-1901 
Janisch Johann w Inowrocławiu 1861-1874 
Jerzykiewicz Roman w Mogilnie 1928-1933 
Karczewski Paweł w Inowrocławiu 1849-1851 
Kessler Heinrich w Inowrocławiu 1842-1872 
Kleine Heinrich w Inowrocławiu 1869-1905 
Koehler Zygmunt w Strzelnie 1925-1933 
Korytowski Edward w Mogilnie 1938-1939 
Kwieciński Johann w Strzelnie 1885-1905

Latte Max w Inowrocławiu 1895-1913
Lengsfeld Paul w Żninie 1909-1920
Lewin Albert w Mogilnie 1886-1890
Miernicki Wiktor w Inowrocławiu 1891-1902 
Musiał Piotr w Trzemesznie 1925-1933
Panieński Joseph w Inowrocławiu 1901-1906
Platz Achilles w Inowrocławiu 1848-1856; 

1907-1918
Reintzch Fryderyk w Trzemesznie 1865-1872 
Reymann Wilhelm w Trzemesznie 1846-1867 
Rosada Stefan w Mogilnie 1925-1936 
Scharlach Paul w Żninie 1909-1919
Sławik Karol w Mogilnie 1936-1938
Stiege Emil w Inowrocławiu 1904-1914
Szymański Kazimierz w Trzemesznie 1930— 

-1939
Tonn Johann w Mogilnie, Trzemesznie 1878— 

-1918
Triepke Oscar w Inowrocławiu 1867-1888 
von Werthem Heinrich w Żninie 1899-1909 
Warschauer Theodor w Trzemesznie 1897-1919 
Wolf Edward K. w Inowrocławiu 1841-1862 
Żółtowski Ludwig W.A. w Trzemesznie 1864— 

-1878

Archiwum Państwowe w Częstochowie (akta notariuszy z Częstochowy, Dobrodzienia, Kłobuc
ka, Lublińca, Pajęczna, Żarek):

Bernard Franz w Lublińcu 1908-1921 Brodowski Paweł w Częstochowie 1916-1925
Biernacki Leopold S. w Częstochowie 1898- Budrewicz Ignacy w Częstochowie 1823-1865

-1914
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Bugajski Lucjusz w Kłobucku 1917-1933, 1945— 
-1951

Chrzanowski Józef w Częstochowie 1922-1926 
Czuba Stanisław w Lublińcu 1925-1933 
Friedlander Siegfried w Lublińcu 1899-1922 
Gawęcki Stefan w Żarkach 1901-1902 
Glówczewski Ignacy w Żarkach [1808] 1811— 

-1820 [1822]
Górski Serafin w Częstochowie 1875-1876 
Grabowski Władysław w Lublińcu 1934—1948 
Grzędziński Józef w Częstochowie 1926-1933 
Herasimowicz Jerzyw Częstochowie 1950-1951 
Jarczewski Zygmunt w Częstochowie 1933-1946 
Jasieński Tomasz w Częstochowie 1924—1933 
Jeżewski Władysław w Częstochowie 1915-1918 
Jungman Adolf w Lublińcu 1892-1898 
Karolczyk Jan w Kłobucku 1933-1940, 1945 
Kędzierski Antoni w Żarkach 1903-1930 
Kirst Edward w Kłobucku 1913
Kitzel Józef w Lublińcu 1882-1892 
Kłosowski Antoni w Lublińcu 1949-1950 
Koss Tadeusz w Częstochowie 1927-1948 
Krok Kazimierz w Lublińcu 1935-1939 
Kurpiers Paul w Dobrodzieniu 1911-1932 
Leśniewski Józef w Częstochowie 1809-1819 
Makarowski Adam w Częstochowie 1860-1868 
Małkowski Władysław w Częstochowie 1897—

-1911
Mansfeld Jan Wacław w Żarkach 1951 [1952] 
Mazurkiewicz Adam w Częstochowie 1855-1859 
Molski Aleksander w Żarkach [1814] 1821— 

-1826
Osten Georg w Dobrodzieniu 1933-1944

Owsiany Antoni w Częstochowie 1865-1878
Piątkowski Władysław w Częstochowie 1878— 

-1898
Plebanek Adam w Częstochowie 1917-1919
Płowecki Henryk w Częstochowie 1936-1951
Rakowiecki Bronisław w Żarkach 1934-1950 

[1953]
Roessler August w Częstochowie 1911-1924 
Rola Różycki Jan w Żarkach [1808] 1826-1865 
Różycki Wacław w Kłobucku 1913-1914 
Różycki Władysław w Żarkach [1865] 1866— 

-1885
Skalski Włodzimierz w Częstochowie 1934-1951
Stephan Joseph w Lublińcu 1921
Szewieczek Franciszek w Lublińcu 1939
Szmidt Bolesław w Żarkach 1886-1887 
Teicher Reinhold w Lublińcu 1939-1944
Trojanowski Eugeniusz w Żarkach 1892-1900
Truszkowski Antoni w Częstochowie [1808] 

1818-1828
Tyszka Wincenty w Częstochowie 1948-1951
Wędrychowicz Stanisław w Lublińcu 1929-1933 
Wielecki Wacław w Żarkach 1930
Wolbeck Stanisław w Żarkach 1930-1933
Zborowski Józef w Częstochowie 1866-1897 
Ziemann Johann w Lublińcu 1893-1908
Zlasnowski Stefan w Żarkach 1887-1892
Żyżniewski Józef w Będzinie 1879

Państwowe Biuro Notarialne w Częstochowie 
1952-1970

Państwowe Biuro Notarialne w Pajęcznie 1960- 
-1970

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku (akta notariuszy z Elbląga, Kwidzynia, 
Nowego Dworu Gdańskiego, Sztumu):

Baumann Wilhelm w Kwidzynie 1847-1850
Bunn Otto w obwodzie sądu w Kwidzynie 1909— 

-1926
Dechend Theodor w Kwidzynie 1849-1864
Dubyna Stefan w Elblągu 1951-1951
Eck Rudolph Leopold w Sztumie 1846-1858
Foerster Friedrick w Kwidzynie 1863-1869
Graeber Reinhold w obwodzie sądu w Kwidzy

nie 1860-1889
Jehne Traugott w obwodzie sądu w Kwidzynie, 

zam. w Sztumie 1861-1876
Kassner Paul w obwodzie sądu w Kwidzynie 

1931-1936

Kranz Julius Ferdinand w Kwidzynie 1854-1869
Krause Alfred w obwodzie sądu w Kwidzynie 

1922-1930
Lewald Heinrich w Kwidzynie 1862-1862
Łangowski Johannes w obwodzie sądu w Kwi

dzynie, zam. w Sztumie 1901-1927
Łaparewicz Jan w Elblągu 1949-1950
Markfeld Leo w Nowym Dworze Gdańskim 

1921-1942
Muller Walter w obwodzie sądu w Kwidzynie, 

zam. w Sztumie 1898-1909
Nadrowski Artur w obwodzie sądu w Kwidzynie 

1910-1914



286

Nawrocki Emilian w Elblągu 1947-1951
Niesswandt Anton w obwodzie sądu w Kwidzy

nie, zam. w Sztumie 1886-1887
Oppenauer Kalikst w Elblągu 1947-1948
Radtke Peter w Kwidzynie 1887-1890
Rosenow August w obwodzie sądu w Kwidzy

nie, zam. w Sztumie 1867-1898
Rósslcr Hermann w obwodzie sądu w Kwidzy

nie 1858-1862
Schreck Johann Emil w obwodzie sądu w Kwi

dzynie 1890-1890
Schwarz Georg w Kwidzynie 1937-1943

Sieg Paul w obwodzie sądu w Kwidzynie, zam. 
w Sztumie 1921-1936

Stefaniuk Eugeniusz w Elblągu 1946-1947
Thamm Theodor w obwodzie sądu w Kwidzynie 

1921-1921
Ulrich Friedrich w Kwidzynie 1894-1908
Wetzel Eduard w obwodzie sądu w Kwidzynie, 

zam. w Sztumie 1864-1867

Państwowe Biuro Notarialne w Elblągu 1956— 
-1969

Państwowe Biuro Notarialne w Nowym Dworze 
Gdańskim 1958-1963

Archiwum Państwowe w Gdańsku (akta notariuszy z Gdańska, Gniewu, Kościerzyny, Kwidzy
na, Oliwy, Pucka, Starogardu, Tczewa):

Abraham H. 1928-1935
AdamS. 1908-1933
Ankiewicz Karol w Tczewie 1946
Asemissen W. 1919-1929
Baumann B. 1919-1936
Bensch W. w Kościerzynie 1913-1922 
Bielewicz M. 1911-1939
Bloebaum F.W. w Kościerzynie 1856-1866 
BronitzH. 1919-1938
Bronk J. w Kościerzynie 1892-1920 
Buliński W. 1930-1933
CitronG. 1895-1914
Cohn W. w Tczewie 1921-1923
Conrad z Kwidzyna 1822-1830
Ćwikliński J. w Tczewie 1930-1933 
Dereziński M. w Tczewie 1931-1933 
Dittrich J. w Starogardzie 1849-1855 
DobeJ. w Gdańsku 1904-1914 
Dobę S. 1928-1936
Drostego R. w Starogardzie 1860-1875 
EisenstädtM. 1927-1939
Fabian F. 1919-1937
Fröhlich A. w Gdańsku 1919-1938
Frydrychowicz T. w Tczewie 1924-1930 
Fürstenberg A. 1919-1937
Gauza Cz. w Tczewie 1933-1939
Gerson W. 1923-1937
Glogaua F. w Starogardzie 1856-1862 
Haehne Eugen E. 1889-1930
HalpemL. 1933
Hammer J. w Gdańsku 1919-1939
Hegmann E. 1919-1937
Hehse R. w Starogardzie 1862-1872

Heise K. 1919-1940
Hellwig M. 1926-1936
Hermann B. 1925-1937
Hirsch E. 1926-1938
HunradtO. 1905-1915
Jacobson B. 1919-1933
Jakubiczek E. w Tczewie 1926-1930
Jankowski M. 1920-1927
Keruth R. 1900-1924
Kiewning E. w Tczewie 1919-1920
Kurowski B. 1919-1930
Kyser F. 1919-1931
Laun E. 1900-1926
Levysohn w Gdańsku 1900
Lewicki A. w Tczewie 1932-1933
Lewinsky H. 1898-1937
Lewy H. 1926-1939
Leyde F. w Starogardzie 1865-1883
Lichtenstein A. 1919-1939
Lichtenstein J.E. 1922-1938
Liste Klemens 1880-1899
Łangowski B. 1919-1938
Łukanowski E. w Tczewie 1934
Maase C. w Starogardzie 1891-1899 
Marczak J. 1934-1939
Martins w Kościerzynie 1837-1839
Mastyński J. w Tczewie 1938
Menzel K. 1921-1932
Menzel Karl 1899-1920
Meyer S. w Gdańsku 1896-1920
Michaelis P. w Kościerzynie 1919-1920 
Migge A. 1919-1937
Mordawski A. 1931-1933
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Müller W. w Oliwie 1910-1912
Neubauer E. w Kościerzynie 1898-1911 
Neumann H. 1919-1936
Partikel F. w Kościerzynie 1912-1919
Paszkiet S. w Starogardzie 1886-1899
Połtowicz F. w Tczewie 1934—1939, 1945-1946 
Popiel F. 1924-1939
Rebitzki A.A. 1928
Reimann M. 1897-1921
Reimann Max 1885-1887
ReutenerG. 1919-1932
Rosenbaum B. w Gdańsku 1919-1938
Rosenkranz Hermann w Gniewie 1887-1920
Rost R. w Kościerzynie 1891-1900
Rothenberg L. 1919-1927
Rozenthal K. 1928-1938
Ruhm H. w Gdańsku 1919-1938
Sachsenhaus H. 1925-1926
Sal lach P. 1918-1943
Salomonn R. 1912 1919-1931
Scheunemann H. 1932-1945
Schrader E. w Starogardzie 1846-1865
Schultz Oswald 1888-1889
Sellentin H. w Kościerzynie 1902-1911
Sellentin H. w Oliwie 1913-1935

Selly Adam w Gdańsku 1908-1930
Sieg P. 1911-1921
Skopnik L. w Kościerzynie 1906-1921
Stankiewicz L. 1926-1930
Stasiński B. w Tczewie 1934-1938
Stein S. 1929-1935
Steinhardt L. w Gdańsku 1898-1916
Sternberg W. 1923-1933
Sternberg G. w Gdańsku 1919-1939
Sternfeld J. 1919-1935
Suckau F. 1904-1936
Szymański J. 1919-1926
Tesmer Edward w Tczewie 1871
Thurau A. w Starogardzie 1880-1891 
Tomaschke E. w Starogardzie 1883-1898
Tomczyk J. w Tczewie 1934-1938
Valois Friedrich 1847-1892
Weiss F. w Gdańsku 1897-1910; 1938-1939
Werner J. w Tczewie 1929-1930
Wessel A. w Gdańsku 1908-1932
Willers Helmuth w Gdańsku 1937-1938
Zagórowski A. w Pucku 1828-1939
Zander G. w Gdańsku 1919-1934
Zcterling w Kościerzynie 1841-1862

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni (akta notariuszy z Lęborka, Pucka, Sopo
tu, Wejherowa):

Bauck Theodor Heinrich w Lęborku 1853-1899 
Behrendt G. w Wejherowie 1910-1920 
Borowski Ernst w Sopocie 1919-1926
Cosack E. w Wejherowie 1887-1896 
Czarnecki Stefan w Wejherowie 1924-1946
Eick Wilhelm w Lęborku 1891-1930
Evert Paul w Pucku 1913-1920
Frankenberg Ferdinand Hans w Lęborku 1859— 

-1864
Frost Georg w Pucku 1888-1905
Furbach Ernest Theodor w Lęborku 1864-1874 
Gottschalk Herbert w Lęborku 1932-1935 
Gowiński A. w Wejherowie 1895-1910
Grolp K. w Wejherowie 1851-1893
Heise Rudolf w Wejherowie 1942-1944 
Kob Franz Ludwig w Lęborku 1849-1859 
Krygowski Kazimierz w Wejherowie 1947-1951 
Kunst Georg w Sopocie 1919-1920
MacDonald Paula w Pucku 1905-1915 
Manisselli Edward w Wejherowie 1919-1933 
Nawrocki Otto w Sopocie 1890-1909

Nemitz Helmuth Theobald w Lęborku 1877— 
-1919

Neumann Jan w Wejherowie 1919-1933
Nowoczyn G. w Wejherowie 1882-1919
Obuch Adolph Wilhelm Hermann Bruno w Lę

borku 1884-1886
Otto E. w Wejherowie 1866-1878
Romeyko Walter w Lęborku 1900-1911
Schiplak H. w Wejherowie 1878-1886
Schiplak H. w Wejherowie 1914-1920
Schultz Albert Ludwig Ferdinand w Lęborku 

1856-1877
Schweder Georg Gustaw w Lęborku 1851-1858 
Siewert F. w Wejherowie 1841-1872 
Skibowski Franz w Sopocie 1909-1918 
Smoliński Johannes w Sopocie 1919-1941 
Speck Otto w Lęborku 1912-1934
Wannow Richard w Sopocie 1906-1944
Weidemann Kurt w Sopocie 1919-1920 
Wenzel Paul w Pucku 1919-1920
Wiedemann E. w Wejherowie 1846-1863
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Wilhelm Adolph Theodor Boehn w Lęborku Państwowe Biuro Notarialne w Sopocie 1945- 
1848-1853 -1973

Willmow Erwin w Lęborku 1934-1944
Zappa Berthold w Lęborku 1940-1945

Archiwum Państwowe w Kaliszu (akta notariuszy z Kalisza, Kępna, Koźmina, Krotoszyna, 
Ostrowa, Ostrzeszowa, Pleszewa):

Arnold Emil Emst w Krotoszynie 1853-1890 
Asch Arnold w Pleszewie 1886-1903 
Bajer Franciszek w Kaliszu 1820-1846 
Basiński Mikołaj w Kaliszu 1832-1852 
Beinert Christian Friedrich Richard w Kępnie 

1882-1899
Białecki Władysław w Kępnie 1926-1930 
Białobrzeski Józef w Kaliszu [1802] 1822-1873 
Bialobrzeski Stanisław w Kaliszu 1874-1902 
Birkholz Hans w Kaliszu 1940
Bliziński Aleksander w Kaliszu 1921-1934 
Boehm Julius w Pleszewie 1911-1918 
Boelman Adolf w Pleszewie 1864-1867 
Boguslawski Andrzej w Kaliszu 1808-1818 
Bohowicz Władysław w Kaliszu 1897-1914 
Brachvogel Andreas w Krotoszynie 1830-1833 
Brock Simon w Kępnie 1849-1877 
Brocoff Aleksander w Kępnie 1889-1920 
Broekere Stanislaus w Pleszewie 1865-1899 
Brunsch August w Ostrowie 1868-1887 
Bruśnicki Feliks w Kaliszu 1903-1935 
Bzowski Stanislaw w Kaliszu 1902-1933 
Chełmicki Józef w Ostrowie 1902-1920 
Ciszak Heliodor w Ostrzeszowie 1929-1933 
Cybulski Wojciech w Kaliszu 1890-1929 
Czyński Stanislaw w Kaliszu 1878-1882 
Czypicki Czesław w Koźminie 1885-1920 
Dazur Włodzimierz w Ostrowie 1856-1862 
Dąbrowski Arkadiusz w Kaliszu 1938-1948 
Douglas Otto w Krotoszynie 1850-1856 
Dulęba Zbigniew w Kaliszu 1935-1939 
Dulęba Zbigniew w Koźminie 1934-1935 
Dzierzbicki Józef w Kaliszu 1898-1933 
Fabiankowski Arthur Ludwig w Kępnie 1872— 

-1875
Frycz Józef w Kaliszu 1934-1939 
Fuhs Adolf w Ostrzeszowie 1891-1907 
Gaebel Albert Johann Heinrich w Krotoszynie 

1867-1878
Gaertner Kurt w Ostrowie 1910-1918 
Gaertner Kurt w Pleszewie 1904-1910 
Gantkowski Adam w Kępnie 1934-1935

Giese Paul w Koźminie 1914-1920 
Głowacki Franciszek w Kaliszu 1929-1934 
Główczewski Ignacy w Kaliszu 1820-1835 
Godlewski Józef w Kaliszu 1808-1822 
Goldschmidt Martin w Ostrowie 1910-1920 
Grabowski Wilhelm w Kaliszu 1861-1889 
Grauer Heinrich Friedrich Theodor w Kępnie 

1861-1871
Hampel Bruno w Krotoszynie 1884-1924 
Hassert Bernhard w Pleszewie 1872-1874 
Hecht Karl August w Kępnie 1839-1862 
Horst Friedrich Albert Heinrich Leopold w Kro

toszynie 1840-1853
Horst Friedrich Albert Heinrich Leopold w Ple

szewie 1840-1841
Iwański Jan w Ostrzeszowie 1927-1935 
Jawornicki Władysław w Kaliszu 1874-1891 
Jezierski Józef w Kaliszu 1869-1875 
Kaczmarek Roman w Pleszewie 1932-1933 
Kaliński Zenon w Pleszewie 1945-1951 
Kamiński Roman w Kaliszu 1935-1939 
Kantorowicz Berendt w Koźminie 1891-1913 
Kędzierski Konrad w Kępnie 1945-1951 
Kędzierski Konrad w Pleszewie 1926-1928 
Kleindienst Ludwik w Kaliszu 1935-1939 
Kobyłecki Stanisław w Kaliszu 1820-1832 
Kowalski Teofil w Kaliszu 1865-1870 
Krzanowski Kazimierz w Kępnie 1931-1933 
Kubale Johann Karl Edward w Krotoszynie 

1841-1867
Kucharski Józef w Kaliszu 1879-1903 
Kuczyński Stefan w Kaliszu 1933-1934 
Kulesza Fabian w Kaliszu 1862-1873 
Ruszkowski Teodor w Kaliszu 1874-1879 
Kużdowicz Edmund w Krotoszynie 1927-1933 
Langiewicz Marceli w Krotoszynie 1920-1926 
Latanowicz Zygmunt w Koźminie 1935-1949 
Lehmann Wladislaus Georg w Pleszewie 1900— 

-1919
Leiber Max Rudolf w Pleszewie 1844-1864 
Leszczyński Jan w Kaliszu 1819-1820
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Łojek Władysław w Krotoszynie 1946-1951 
[1952]

Łopuski Zenon w Kaliszu 1866-1877
Machula Aleksander Franz w Krotoszynie 1841— 

-1873
Madelung Heinrich w Krotoszynie 1890-1920 
Markowitz Moritz w Ostrzeszowie 1907-1920 
Marschner Friedrich Gustaw w Krotoszynie 

1845-1850
Metelski Jerzy w Kaliszu 1934-1939
Meyer Aleksander Robert Gustaw w Ostrowie 

1870-1910
Miaskowski Bolesław w Kaliszu 1877-1897 
Michalski Theodor Joseph Nikolaus w Kroto

szynie 1881-1883
Miklaszewski Józef w Kaliszu 1853-1857 
Milewski Edward w Kaliszu 1857-1897 
Młynarski Wincenty w Kaliszu 1909-1911 
Nickel Eugen w Kępnie 1940-1944 
Niwiński Jan w Kaliszu 1846-1865 
Nowacki Stanislaus w Krotoszynie 1835-1844 
Nowosielski Franciszek w Kaliszu 1819-1854 
Ordon Emilian w Kaliszu 1857-1865 
Orzechowski Paweł w Koźminie 1925-1927 
Osten-Sacken Teodor w Kaliszu 1949-1950 
Paszkowski Alfons w Kaliszu 1868-1899 
Pawelitzki Paul w Ostrowic 1899-1920 
Pawłowski Jan w Krotoszynie 1931-1939 
Peik Antoni w Koźminie 1928-1933 
Perz Edward w Pleszewie 1925-1939 
Peters Otto w Pleszewie 1910-1918 
Pękoslawski Stanisław w Kaliszu 1898-1905 
Poetsch Friedrich August w Krotoszynie 1856— 

-1892
Polkowski Jan w Kaliszu 1935 
Potocki Eugeniusz w Kaliszu 1946 
Prusakiewicz Ignacy w Kaliszu 1931 
Pulvermacher Leopold w Kępnie 1888-1897 
Radke Antoni w Ostrzeszowie 1925-1927 
Radkowski Stanisław w Koźminie 1932

Radziszewski Stanislaw w Ostrzeszowie 1919— 
-1920

Rodwald Andreas w Kępnie 1820-1826 
Roli Emil Gustaw w Ostrowie 1863-1883 
Rościszewski Stanislaw w Kaliszu 1854-1865 
Rüdenburg Albert w Pleszewie 1835-1870 
Rudnicki Antoni w Kaliszu 1899-1901 
Rudzki Aleksander w Kaliszu 1919-1933 
Salomon Julius August w Kępnie 1838-1864 
Schacher Simon w Kępnie 1897-1914 
Siennicki Julian w Kaliszu 1918-1919 
Sikorski Edmund w Kaliszu 1919-1930 
Sikorski Stanislaw w Kaliszu 1876-1897 
Smoleński Zygmunt w Kaliszu 1873-1890 
Staniewicz Jerzy w Krotoszynie 1930 
Strempel Wilhelm w Krotoszynie 1849-1850 
Szewdowski Czeslaw w Kaliszu 1945-1951 
Szrubarski Piotr w Kaliszu 1834-1844 
Szurmiński Rochus w Ostrzeszowie 1882-1891 
Szweib Erwin w Koźminie 1930 
Świerczewski Zygmunt w Kaliszu 1919-1921 
Terlecki Józef w Krotoszynie 1925-1931 
Timling Georg w Ostrzeszowie 1907-1919 
Trzaska Anton w Pleszewie 1868-1879 
Tulecki Szymon w Kaliszu 1931-1933 
Vater Karl Friedrich Edward w Kępnie 1865— 

-1879
Voss Isidor w Ostrowie 1907-1916 
Weisbach Ernst w Krotoszynie 1941-1944 
Winczakiewicz Edmund w Kaliszu 1933-1934 
Wojciechowski Cezary w Kaliszu 1948-1950 
Wojciechowski Jan w Kaliszu 1875-1877 
Wojciechowski Nepomucen w Kaliszu 1844-1856 
Wyganowski Jan w Kaliszu 1904-1951 
Wyźnikiewicz Stanisław w Kaliszu 1946 
Zachwatowicz Stanisław w Kaliszu 1905-1908 
Zawadzki Boleslaw w Kaliszu 1934-1938 
Zawadzki Boleslaw w Kępnie 1923-1933 
Żardecki Aleksander w Kaliszu 1945-1951 
Żułkwa Mikołaj w Kaliszu 1934-1940

Archiwum Państwowe w Katowicach (akta notariuszy z Będzina, Bytomia, Chrzanowa, Cho
rzowa, Czeladzi, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Mikołowa, Olkusza, Pilicy, Pszczyny, Rudy 
Śląskiej, Sosnowca, Tarnowskich Gór, Zawiercia):

Antehs Karol w Tarnowskich Górach 1925-1926 
Bittner Alfons w Tarnowskich Górach 1931 — 

-1933
Bogucki Antoni w Sosnowcu 1936-1939
Borner Paul w Tarnowskich Górach 1921-1923

Cichoński Klemens w Dąbrowie Górniczej 1908— 
-1938

Cieszkowski Michał w Będzinie 1889-1914
Ćwikliński Tadeusz w Tarnowskich Górach 

1926-1933
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Dreszer Jan w Sosnowcu 1929-1931
Ettinger Roman w Sosnowcu 1909-1912 
Eydziatt-Zubowicz Piotr w Sosnowcu 1933-1936 
Gawędzki Stefan w Zawierciu 1903-1909 
Golański Kazimierz w Olkuszu 1911-1929 
Gregorczyk Władysław w Tarnowskich Górach 

1936-1939
Grzebielok Jerzy w Tarnowskich Górach 1928— 

-1933
Heudiger Edward w Olkuszu 1834-1863 1834— 

-1863 [1866]
Heudiger Edward w Olkuszu 1864-1870 
Hink Manfred z Rudy Śląskiej 1940-1942 
Jamrozik Jan w Tarnowskich Górach 1934 
Jasiński Aleksander w Sosnowcu 1919-1929 
Jewniewicz Kazimierz w Sosnowcu 1934-1939 
Kalczyński Teodor w Sosnowcu 1931-1933 
Kempka Paweł w Tarnowskich Górach 1923— 

-1929
Kokczyński Feliks w Czeladzi 1937-1938 
Koneczny Stanisław z Rudy Śląskiej 1925-1931 
Kowalczewski Wacław w Będzinie 1934-1938 
Kozłowski Wiktor w Tarnowskich Górach 1934 
Kurzweg Gustaw w Tarnowskich Górach 1919— 

-1921
Lermontow Mikołaj w Sosnowcu 1903-1914 
Malinowski Jan w Olkuszu 1907-1911 
Motyliński Juliusz w Olkuszu 1882-1889 
Motyliński Piotr w Olkuszu 1870-1881 
Ottawa Julius w Tarnowskich Górach 1913-1914 
Pachucki Michał w Olkuszu 1834-1863 
Piekalkiewicz Jan w Olkuszu 1834-1863 
Piekalkiewicz Jan w Olkuszu 1864-1870 
Pitra Edward z Rudy Śląskiej 1932-1939 
Plodowski Bolesław w Będzinie 1919-1920 
Polender Wacław w Będzinie 1932 
Preiss Karl w Tarnowskich Górach [1894] 1898— 

-1923
Pruszyński Roman w Sosnowcu 1934-1938 
Przesmycki Władysław w Będzinie 1870-1878 

Przesmycki Władysław w Olkuszu 1864-1870 
Przeździecki Antoni w Olkuszu 1889-1906 
Raczkiewicz Witold w Będzinie 1932-1934 
Raykowski Jan w Sosnowcu 1894—1933 
Różycki Władysław w Sosnowcu 1885-1900 
Salak Edmund w Będzinie 1934-1938 
Sandorski Bronisław w Siemianowicach Ślą

skich 1931-1933
Stelanicki Mikołaj w Tarnowskich Górach 1935— 

-1939
Stokowski Teodor w Będzinie 1915-1918 
Strawiński Adam w Sosnowcu 1932-1933 
Swolkień Witalis w Będzinie 1931-1933 
Szczepkowski Antoni w Sosnowcu 1928-1933 
Szrelter Teodor w Będzinie 1921-1932 
Tanncrt Engelbert w Tarnowskich Górach 1941— 

-1944
Tischbicrk Engelbert w Tarnowskich Górach

1939-1940
Werner Isidor w Tarnowskich Górach 1911-1922 
Wielecki Wacław w Będzinie 1933-1934 
Wilusz Juliusz w Tarnowskich Górach 1934— 

-1936
Winnicki Antoni w Zawierciu 1909-1914 
Wolski Aleksander w Sosnowcu 1901-1909 
Żyżniewski Józef w Będzinie 1879-1890

Kancelarie notariuszy w Katowicach 1872-1951 
Kancelarie notariuszy w Mysłowicach 1866-1922 
Kancelarie notariuszy w Mikołowie 1849-1951 
Kancelarie notariuszy w Pszczynie 1815-1939 
Kancelarie notariuszy w Bytomiu 1845-1944 
Kancelarie notariuszy w Chorzowie 1874-1951 
Kancelarie notariuszy w Pilicy 1808-1929 
Kancelarie notariuszy w Jaworznie 1902-1949 
Kancelarie notariuszy w Chrzanowie 1908-1950

Państwowe Biuro Notarialne w Olkuszu 1956— 
-1966

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej:

Florian August w Bielsku-Białej 1817 -1894
Michl Alfred w Bielsku-Białej 1894-1900
Schlosser Mathias w Bielsku-Białej 1851-1870
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Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie (akta notariuszy z Cieszyna, Sko
czowa, Strumienia):

Cinciala Andrzej w Cieszynie 1881-1898
Dyboski Antoni w Cieszynie 1892-1900
Farnik Ernest w Cieszynie 1857-1880
Garlik Franciszek w Strumieniu 1876-1892 
Gieldanowski Henryk w Strumieniu 1895-1898 
Kasprzak Antoni w Cieszynie 1898-1900

Kotula Andrzej w Cieszynie 1867-1892 
Kukucz Jerzy w Cieszynie 1852-1856 
Malinowski Józef w Strumieniu 1898-1899 
Michl Alfred w Strumieniu 1892-1895 
Michl Antoni w Skoczowie 1874-1899 
Ochrana Józef w Skoczowie 1858-1864

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach (akta notariuszy z Gliwic i Zabrza):

Berger Kurt w Zabrzu 1919-1937
Boehm Kurt w Zabrzu 1922-1937
Bomer Paul w Zabrzu 1927-1928
Czabainsky Georg w Zabrzu 1927-1930
Erlich Martin w Gliwicach 1933-1938
Guthamer Felix w Zabrzu 1910-1937
Hanke August w Zabrzu 1880-1898
Januschwitz Eugen w Zabrzu 1908-1939
Kobyliński von, Stanislaw w Zabrzu 1919-1922
Lentschuctz Martin w Zabrzu 1919-1937
Lichtenstein Max w Zabrzu 1924-1933

Makowitz Moritz w Zabrzu 1922-1923
Malorne Andreas w Zabrzu 1899-1915
Meller Louis w Zabrzu 1886-1908
Neumann-Wedekindt Werner w Zabrzu 1933- 

-1943
Sachs Salo w Zabrzu 1893-1921
Schaefer Josef w Zabrzu 1922-1937
Schindler Martin w Zabrzu 1921-1937
Spillmann Bernhard w Zabrzu 1927-1929 
Waldery Kurt w Zabrzu 1920-1945

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu:

Karpiński Kazimierz w Kalwarii Zebrzydowskiej 1910-1916

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w 
nika, Wodzisławia, Żor):

Bublatzky Gotlieb Eduard w Rybniku 1845-1867 
Langer Juliusz Anton w Rybniku 1850-1877 
Lewy Bruno w Żorach 1885-1894
Luedeck Ernst w Wodzisławiu 1895-1899
Müller Paul w Rybniku 1872-1972
Pieper Hugon Friderik August w Rybniku 1878— 

1898
Reudschmidt August w Rybniku 1868-1871

Raciborzu (akta notariuszy z Raciborza, Ryb-

Rubensohn Arthur w Rybniku 1898-1899 
Stanjeck Gustaw w Żorach 1838-1848 
Stille Wilhelm w Żorach 1843-1847
Wolff Carl w Rybniku 1861-1868
Ziemann Johann w Wodzisławiu 1887-1888

Kancelarie notariuszy w Raciborzu 1784-1944

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Żywcu:

Guzikowski Stefan w Suchej Beskidzkiej 1931-1937
Paszkowski Kazimierz w Makowie Podhalańskim 1934-1951
Pospóla Karol w Ślemieniu, Suchej, Makowie Podhalańskim 1900-1933
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Archiwum Państwowe w Kielcach (akta notariuszy z Kielc, Końskich, Olkusza, Opoczna):

Batogowski Tomasz w Kielcach 1876 
Biłowicki Bronisław 1916-1918 
Bończa-Tomaszewski Kajetan w Kielcach 1821-

-1829
Borkowski Julian 1930
Borkowski Piotr w Kielcach 1906-1915, 1918— 

-1947
Borzęcki Stanisław w Kielcach 1833-1858 
Chmielewski Michał 1947-1948, 1951 
Choynacki Florian w Kielcach 1811-1819 
Cichowski Roman 1916
Colonna Walewski Stanisław w Kielcach 1934— 

-1947
Długosz Edward 1948
Dygulski Mieczysław 1916-1925 
Faralisz Franciszek 1940-1945
Frycz Karol w Kielcach 1882-1910
Gidlewski Maksymilian w Kielcach 1877-1892 
Grochowski Aleksander w Końskich 1862-1873 
Halik Mieczysław w Kielcach 1879-1915 
Holewiński Konstanty w Kielcach 1872-1879 
Janiszowski Wacław w Kielcach 1909-1915, 

1918-1939, 1945-1946
Jaxa Maleszewski Lucjan 1930-1948 
Juszczyński Grzegorz w Kielcach 1869-1876 
Kawecki Feliks w Kielcach 1841-1850 
Kossowicz Andrzej w Kielcach 1812-1814 
Krassowski Michał w Końskich 1828-1844 
Krzyszkowski Ludwik w Kielcach 1876-1887 
Kudlicki Hilary w Kielcach 1854—1865 
Kutrzeba Ludwik 1946-1948
Lichocki Walenty w Kielcach 1810-1814 
Luński Eugeniusz 1940-1945

Makarowski Adam w Końskich 1845-1859 
Makowski Stanisław 1865-1879
Markiewicz Andrzej w Kielcach 1810-1836 
Markiewicz Stanisław 1946-1948
Mazurkiewicz Adam w Końskich 1860-1861 
Mieszkowski Wojciech w Kielcach 1827-1869 
Możdżeński Stanisław w Kielcach 1892-1905 
Nalęcz-Kraszkowski Antoni w Opocznie 1820- 

-1828
Olearski Wojciech w Kielcach 1811-1816 
Pachelski Stefan 1916-1918
Pachucki Michał w Olkuszu 1810-1860
Pawłowski Stanisław w Końskich [1903] 1906- 

-1914
Przedpełski Szymon w Kielcach 1825-1827 
Pyrkosz Władysław w Kielcach 1859-1865 
Rasiński Józef w Końskich 1874-1883
Redych Józef w Kielcach 1888-1909
Ryfiński Walery 1919-1930
Skalski Włodzimierz 1925-1933
Szalowicz Antoni w Kielcach 1814-1816 
Szczepanowski Adam w Kielcach 1830-1876 
Śląski Zygmunt w Kielcach 1910-1914 
Świerczewski Zygmunt 1916-1919
Tafiłowski Marian w Kielcach 1880-1882 
Wąsowicz Jan w Końskich 1884-1906 [1910] 
Wędrychowski Leonard 1938-1946
Wiślicki Józefat w Olkuszu 1810-1832
Zakrzowski Jan w Opocznie 1818-1820
Żeńczykowski Tadeusz 1942-1948
Żochowski Franciszek w Końskich 1811-1820 
Żochowski Franciszek w Końskich 1814-1818

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Jędrzejowie (akta notariuszy z Jędrzejowa, Mie 
chowa, Szczekocin, Wloszczowy):

Ankiewicz Władysław w Miechowie 1898-1912
Aydukiewicz Aleksander 1938-1947
Baraniecki Tomasz 1912-1929
Chodkiewicz Edward 1939
Czarnowski Jan Olgierd 1928-1933
Czekański Maurycy 1918-1939
Dobrowolski Franciszek 1934-1949
Gartkiewicz Konstanty 1948-1951 1953
Gawdzik Mieczysław 1948-1950
Kołtoński Bolesław 1916-1918

Kossecki Michał w Miechowie 1863-1876 
Kuc Franciszek 1936-1951
Kutrzepa Ludwik 1945-1946
Lewicka-Halatkowa Zofia 1947-1951 
Malinowski Alfred 1939
Moszczyński Wiktor 1946-1947
Motyliński Juliusz w Miechowie 1889-1897 
Omatowski Jan w Miechowie 1949
Omatowski Jan w Szczekocinach 1950-1951 
Piątkiewicz Stefan 1950-1951
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Poradowski Kazimierz 1908-1918 
Przeździecki Antoni w Miechowie 1873-1889 
Saniewski Karol we Wloszczowie 1877-1894 
Smolicz Henryk we Wloszczowie 1894-1907 
Stachnik Jan 1937-1947
Stasiński Bohdan 1940-1944
Stawarski Tadeusz 1947-1948
Strzębała Józef 1939-1945
Szczeniowski Władysław 1932-1935
Trętowski Stefan 1929-1949
Winnicki Antoni 1915-1928
Zembrzuski Bolesław w Jędrzejowie 1907-1914

Zembrzuski Mieczysław w Jędrzejowie 1876- 
-1914

Państwowe Biuro Notarialne w Jędrzejowie 1952— 
-1970

Państwowe Biuro Notarialne w Miechowie 
1952-1960

Państwowe Biuro Notarialne w Szczekocinach 
1952-1964

Państwowe Biuro Notarialne we Wloszczowie 
[1951] 1952-1991

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Pińczowie (akta notariuszy z Buska-Zdroju, 
Chmielnika, Działoszyc, Pińczowa, Skalbmierza, Stopnicy, Szydłowa, Wiślicy):

Basiński Modest Nikołajewicz w Pińczowie 
1883-1891

Frycz Karol Ostapowicz w Pińczowie 1876-1882 
Gallewicz Michał w Pińczowie 1945-1950 
Hetnarski Jan w Busku-Zdroju 1946-1951 
Jasieński Tomasz w Działoszycach 1938-1950 
Kawecki Antoni w Skalbmierzu 1814-1835 
Kinastowski Józef w Skalbmierzu 1936-1950 
Kinastowski Józef Iwanowicz w Działoszycach 

1911-1933
Kowal Józef w Pińczowie 1950-1951
Marek Joachim p.o. w Busku-Zdroju 1945-1945 
Nachtman Jan w Busku-Zdroju 1945-1946 
Przesmycki Adam w Skalbmierzu 1845-1855 
Redych Aleksander Ostapowicz w Działoszy

cach 1905-1910
Redych Aleksander w Pińczowie 1910-1933.
Sikorski Stanisław w Busku-Zdroju, w Chmiel

niku 1936-1945
Sikorski Stanisław w Pińczowie 1934-1936 
Skłodowski Zdzisław w Pińczowie 1881-1910 
Słupnicki Gustaw w Pińczowie 1939-1944 

Sobotowski Jan w Skalbmierzu 1836-1844 
Szałowicz Antoni w Skalbmierzul810-18l3 
Szlompke Ludwik w Działoszycach 1934-1938 
Szumiel Ignacy Wincentowicz w Pińczowie 

1892-1930
Świętochowski Tomasz w Pińczowie 1865-1881 
Włocki Józef w Skalbmierzu 1856-1864

Akta notariuszy miasta Chmielnika 1865-1951 
Akta notariuszy miasta Stopnicy 1908-1951 
Akta notariuszy powiatu hebdowskiego 1811— 

-1830
Akta notariuszy powiatu proszowskiego 1845— 

-1875
Akta notariuszy szydłowskich 1811-1864
Akta notariuszy w Stopnicy 1810-1876
Akta notariuszy w Wiślicy 1939-1951

Państwowe Biuro Notarialne w Busku-Zdroju 
1952-1962

Państwowe Biuro Notarialne w Chmielniku 
1952-1967

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu (akta notariuszy z Janowa Lubel
skiego, Sandomierza, Staszowa, Tarnobrzega):

Chrzanowski Witosław w Sandomierzu 1890— 
-1895

Cichomski Antoni w Sandomierzu 1824-1835 
Czerniak Jan w Janowie Lubelskim 1948-1949 
Daniłowicz Jan w Tarnobrzegu 1938-1941 
Dębski Zdzisław w Sandomierzu 1876-1890 
Ftulanicki Stanisław w Staszowie 1828-1853

Gudysz-Sierakowski Józef w Staszowie 1858— 
-1866

Horodyski Seweryn w Sandomierzu 1920-1933 
Horodyski Seweryn w Staszowie 1893-1895 
Jabłonowski Piotr w Sandomierzu 1816-1823 
Kamieński Zbigniew w Tarnobrzegu 1945-1951 
Klaczyński Jan w Staszowie 1948-1950



294

Kozłowski Wacław w Staszowie 1930
Kuśmierczyk Kazimierz w Janowie Lubelskim 

[1947] 1948-1949
Leniński Stefan w Tarnobrzegu 1937-1938
Listopad Józef w Staszowie 1854-1857
Luboński Jan w Staszowie 1895-1919
Łoziński Władysław w Tarnobrzegu 1938 
Malanowski Wacław w Sandomierzu 1934-1946 
Mierzejewski Paweł w Staszowie 1866-1875 
Moszczyński Wiktor w Janowie Lubelskim 

1946-1947 (1948]
Niemierko Stanisław w Staszowie 1945-1948
Piotrowski Edmund w Staszowie 1920-1930 
Podczaski Józef w Staszowie 1930
Przylęcki Stefan w Sandomierzu 1895-1920 
Rasiński Józef w Staszowie 1884-1893
Robak Józef w Janowie Lubelskim [1945] 1946— 

-1947
Rożenek Czesław w Janowie Lubelskim 1949— 

-1950 (1951-1952]

Serwin Jan w Tarnobrzegu 1942-1945
Sotowski Adam w Janowie Lubelskim 1933— 

-1943
Stasiniewicz Julian w Tarnobrzegu 1935-1951 
Stępowski Kazimierz w Sandomierzu 1850-1867 
Sykuła Jan w Janowie Lubelskim 1939-1946 
Tarlowski Wincenty w Staszowie 1810-1827 
Twardzicki Piotr w Staszowie 1876-1884 
Wąsowicz Protazy w Staszowie 1872-1876 
Wierusz-Kowalski Bronisław w Sandomierzu 

1938-1950
Wyszpolski Józef w Sandomierzu 1808-1847
Zdrodowski Franciszek w Sandomierzu 1836— 

-1849, 1868-1876
Żułkwa Mikołaj w Janowie Lubelskim 1944— 

-1946 (1947]

Państwowe Biuro Notarialne w Sandomierzu 
1951-1992

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach (akta notariuszy z Iłży, Skarży
ska-Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Wierzbnika):

Gaździński Władysław w Skarżysku-Kamiennej
1945- 1951

Kaleński Stefan w Iłży 1909-1933
Kotlińska Monika w Starachowicach 1949
Lutkiewicz Jan w Wierzbniku 1937-1948
Makarewicz Stanisław w Ostrowcu Świętokrzy

skim 1937-1946
Mońkowski Stanisław w Iłży 1933-1938
Neyman Antoni w Ostrowcu Świętokrzyskim 

1931-1934
Niemierko Stanisław w Ostrowcu Świętokrzy

skim 1930-1933
Nowakowski Jan w Iłży 1876-1894
Radwan Mieczysław w Ostrowcu Świętokrzy

skim 1934-1951
Rauszer Julian w Iłży 1890-1906
Reklewski Leon 1927-1943
Rogowski Feliks w Ostrowcu Świętokrzyskim

1946- 1946

Sawicki Bronisław w Ostrowcu Świętokrzyskim
1940-1951

Skowara Bolesław w Iłży 1934
Skowera Bronislaw w Ostrowcu Świętokrzy

skim 1934-1934
Szorszorjanc Jan w Ostrowcu Świętokrzyskim 

1949-1951
Wigura Jan w Ostrowcu Świętokrzyskim 1934— 

-1937
Wikiera Eugeniusz w Iłży 1933
Wójcik Bolesław w Ostrowcu Świętokrzyskim 

1946-1949
Zychowicz Jan w Starachowicach 1949-1951

Państwowe Biuro Notarialne w Końskich -
Oddział w Skarżysku-Kamiennej 1952-1965

Archiwum Państwowe w Koszalinie (akta notariuszy z Bobolic, Drawska Pomorskiego, Jastro
wia, Zlotowa):

Anft Richard w Złotowie 1865-1871 
Arnold Karl w Bobolicach 1935—1936 

Behrend Hans w Bobolicach 1936 
Beitzke Karl w Bobolicach 1864-1884
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Block Gustav w Drawsku Pomorskim 1888-1894 
Brunnemann Erich w Jastrowiu 1900 
Buschbeck Gerhard w Jastrowiu 1926-1930 
de Witt Herman August w Drawsku Pomorskim 

1860-1885
Eberle Karl w Złotowie 1909-1944
Egger Holder w Złotowie 1870-1873
Eichstädt Kurt w Jastrowiu 1909-1932
Fiebing Hermann w Złotowie 1932-1933
Fink Herbert w Jastrowiu 1930-1934 
Herzfeldt Hans w Bobolicach 1929-1933
Heyne Lothar w Bobolicach 1920-1931
Julius Albert Friedrich Ottomar w Drawsku 

Pomorskim 1852-1869
Knirim Egbert w Złotowie 1864-1898
Köhler Johann w Złotowie 1861-1891
Körte Hermann w Złotowie 1848-1856 
Löwenhardt Gottwald w Złotowie 1864-1874
Manthey Johannes w Złotowie 1920-1937
Meibaucr Rudolph Emil Robert w Drawsku 

Pomorskim 1869-1876
Meibauer Walter w Złotowie 1900-1935

Meissner Ernst w Drawsku Pomorskim 1864— 
-1890

Mertke Julius w Złotowie 1856-1865
Pauli Adalbert Salomon Karl Teodor w Drawsku 

Pomorskim 1850-1856
Pink Louis w Złotowie 1892-1909
Plack Karl w Bobolicach 1900-1928
Plack Karl w Jastrowiu 1897-1900
Pochat Emst w Drawsku Pomorskim 1895
Pohl Hans w Złotowie 1939-1941
Pyttlik Leo w Złotowie 1919-1920
Riemschneider Paul w Złotowie 1909-1914
Rosenfeld Paul w Drawsku Pomorskim 1911 — 

-1928
Seliger Gustav w Złotowie 1834-1860
Stenzel Albert w Złotowie 1932-1939
Wagner Heinrich Friedrich w Drawsku Pomor

skim 1859-1873
Wedell Siegmund w Jastrowiu 1905-1906
Wegner Walter w Złotowie 1919-1937
Werner, von, Julius w Złotowie 1861-1864
Willutzki Karl w Złotowie 1882-1899

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku:

Hasdórffer J. w Człuchowie 1919-1926 Sitten Franz Georg w Człuchowie 1903-1920
Meyer Max w Człuchowie 1931-1932
Mogh Erich w Człuchowie 1897-1927 Depozyt człuchowskich notariuszy 1891-1945
Scharmcr Alfons w Człuchowie 1931-1941

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku:

Kuczyński Wiktor w Szczecinku 1948-1950
Lisowski Jan w Szczecinku 1946-1947
Walczyński Józefw Szczecinku 1947-1951
Żmudziński Mieczysław w Czaplinku 1946-1947

Archiwum Państwowe w Krakowie (akta notariuszy z Bochni, Brzeska, Chrzanowa, Dobczyc, 
Jaworzna, Krakowa, Krzeszowic, Liszek, Myślenic, Niepołomic, Proszowic, Radłowa, Słomnik, 
Skawiny, Wieliczki, Wiśnicza, Wojnicza, Zakliczyna):

Adamski Wacław w Krakowie 1903-1910
Adamski Wacław w Podgórzu 1880-1903
Adamski Wacław w Skawinie 1876-1880
Anderle Stanisław w Krakowie 1943-1945
Armatys Roman w Jaworznie 1905-1913
Aweyde Jarosław w Wiśniczu 1881-1882
Aydukiewicz Aleksander w Krakowie 1947-1951 

Aydukiewicz Aleksander w Wieliczce 1935 
Bahr Antoni w Brzesku 1902-1903 
Bartman Stanisław w Wojniczu 1886-1894 
Bąk Kazimierz w Chrzanowie 1910-1911 
Berszakiewicz Jan w Radłowie 1918-1928 
Braun Karol w Wieliczce 1925-1935 
Brzeski Wiktor w Krakowie 1873-1905 
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Brzeski Wiktor w Podgórzu 1872-1874 
Bystrzonowski Kazimierz w Krakowie 1896 
Choynacki Florian w Krakowie 1810-1816 
Chwalibóg Tadeusz w Wojniczu 1885 
Czajka Tadeusz w Krakowie 1945 
Czermak Józef w Jaworznie 1900-1903 
Czuchajowski Bolesław w Krakowie 1935-1941 
Dolais Władysław w Chrzanowie 1891-1892 
Domaradzki Władysław w Skawinie 1861 
Dorau Ignacy w Chrzanowie 1829-1859 
Dorau Julian w Krakowie 1827-1830 
Drozdowski Karol w Wojniczu 1895 
Dunikowski Juliusz w Krakowie 1932-1941 
Ekielski Eustachy w Krakowie 1842-1859 
Etgens Filip w Chrzanowie 1828-1829 
Furgalski Antoni w Skawinie 1888-1889 
Gabański Ludwik w Jaworznie 1915-1923 
Gabański Ludwik w Krakowie 1923-1929 
Gałziński Stanisław w Wojniczu 1900-1908 
Gatty Teofil w Niepołomicach 1876-1892 
Gerlach Stanisław w Jaworznie 1923-1928 
Gerlach Stanisław w Krakowie 1922-1923 
Gerlach Stanisław w Wiśniczu 1935-1936 
Gerstman Aleksander w Krakowie 1944-1951 
Gębala Stanisław w Krakowie 1947-1949 
Glilck Jan z-ca notariusza w Krakowie 1903 
Gniewosz Karol w Krakowie 1949-1951 
Goebcl Roman w Krakowie 1866-1886 
Gottwald Konstanty w Wojniczu 1929-1930 
Goyski Adam w Wojniczu 1922-1924 
Góra Stefan w Krakowie 1916-1917 
Grechowicz Zygmunt w Wojniczu 1908-1921 
Grenik Józef w Wieliczcel907-1908 
Grenik Józef w Wiśniczu 1911-1931 
Grodnicki Stanisław w Krakowie 1922-1923 
Grodnicki Stanisław w Podgórzu 1913-1914 
Grodnicki Stanisław w Zakliczynie 1915-1918 
Grodyński Józef w Krakowie [1911] 1913-1922 

[1923]
Grodyński Józef w Niepołomicach 1893-1912 
Gromnicki Jan w Słomnikach 1922-1930, 1939- 
Grzybczyk Jan, z-ca notariusza w Krakowie 1923 
Giintner Mieczysław w Krakowie-Podgórzu 

1949-1951
Gutowski Julian w Krakowie 1873-1890 
Gutowski Roman w Chrzanowie 1917-1920 
Gutowski Roman w Krakowie 1890-1891 
Gutowski Roman w Liszkach 1896-1911 
Gutowski Roman w Niepołomicach 1892-1893 
Guzikowski Stefan w Krzeszowicach 1930— 

-1932

Guzikowski Stefan w Liszkach 1938-1951
Haitlinger Władysław w Krakowie 1902-1903 
Haillingcr Władysław w Zakliczynie 1906-1907 
Hanusz Antoni w Bochni 1899-1925
Hanusz Antoni w Skawinie 1872-1875
Heyda Eugeniusz w Liszkach 1937
Holubowicz Władysław w Wojniczu 1921-1922 
Holubowicz Władysław w Zakliczynie 1918-1924 
Horak Franciszek w Liszkach 1895
Horwath Apolinary w Chrzanowie 1862-1891 
Jabłoński Włodzimierz w Krakowie-Podgórzu 

1932-1941
Jakubowski Franciszek w Krakowie 1839-1866
Jakubowski Franciszek w Krzeszowicach 1866— 

-1869
Jaroń Tomasz w Dobczycach 1910-1929 
Jaroszewski Andrzej w Krakowie 1830-1836 
Jendl Filip w Liszkach 1886-1895
Karmański Tadeusz w Wiśniczu 1936
Karpiński Franciszek w Krakowie 1918-1920 
Karpiński Kazimierz w Bochni 1898-1899 
Kaszyński Zygmunt w Liszkach 1921-1951 
Kawa Władysław w Krakowie 1949-1951 
Kielar Jan w Krakowie 1934
Kirchner Adam w Myślenicach 1944-1951 
Kisielewski Adolf w Wieliczce 1924-1925 
Kisielewski Adolf w Wojniczu 1925-1929 
Klemensiewicz Edmund w Krakowie 1896-1916

[1917]
Kordaszewski Michał w Jaworznie 1899-1900
Korytowski Edward w Krakowie-Podgórzu 

1942-1945
Korytowski Sebastian w Krakowie 1834-1867 
Kossowicz Andrzej w Krakowie 1811-1816 
Kowalski Bronisław w Krakowie 1941-1951 
Krokowski Stanisław w Krzeszowicach 1911— 

-1930
Krokowski Stanisław w Wiśniczu 1900-1^11 
Krzyżanowski Józef w Krakowie 1945-1951 
Kudelski Stanisław w Liszkach 1937
Kurlata Antoni w Brzesku 1888-1902
Lichocki Walenty w Krakowie 1810-1814 
Lipiński Lucjan w Krakowie 1907-1922
Lipiński Lucjan w Skawinie 1871-1872 
Lipowski Konstanty w Krakowie 1911-1918 
Lipowski Konstanty w Krzeszowicach 1887—

-1911
Liptak Kacper w Myślenicach 1935
Łapiński Ludwik w Podgórzu 1874-1879 
Łapiński Ludwik w Wieliczce 1859-1879
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Łukasiewicz Władysław w Zakliczynie 1907- 
-1908

Maak Tadeusz w Krakowie-Podgórzu 1949-1951 
Maczyszyn Jan w Radłowie 1890-1913 
Madeyski Roman w Brzesku 1877, 1886-1888 
Madeyski Stanisław w Brzesku 1875-1886 
Madeyski Stanisław w Liszkach 1872-1875 
Markiewicz Andrzej w Krakowie 1810-1818 
Marynowski Jan w Bochni 1874 
Marynowski Jan w Wiśniczu 1872-1881 
Matakiewicz Antoni w Krakowie 1818-1844 
Matukicwicz Witold w Bochni 1925-1926 
Matuziński Henryk w Krakowie 1950-1951 
Mazurek Adam w Krakowie 1934 
Meissner Henryk w Wiśniczu 1882-1890 
Michałek Piotr w Krakowie 1886-1887 
Midowicz Ludwik w Krakowie 1923-1935 
Mietelski Leon w Krakowie 1934
Mleczko Ludwik w Krakowie 1934-1951 
Mochnacki Józef w Chrzanowie 1859-1862 
Muczkowski Stefan w Krakowie 1860-1896 
Myciński Jan w Krakowie 1917-1933 
Mynarski Władysław w Wieliczce 1945-1951 
Necki Bernard w Skawinie 1862-1864 
Niemczewski Franciszek w Krakowie 1891-1912 
Nonast Józef w Krakowie 1834—1856 
Nowak Jan w Dobczycach 1929-1951 
Nowak Józef w Krakowie 1906-1907 
Nowak Józef w Liszkach 1911-1920 
Olearski Wojciech w Krakowie 1810-1842 
Ostaszewski Ignacy w Krakowie 1823-1845 
Ostrowicz Konstanty w Krakowie 1941-1945 
Pacyna Jakub w Myślenicach 1925-1935 
Pacyna Jakub w Skawinie 1920-1921 
Padykula Jan w Myślenicach 1935-1946 
Pajor Bogusław w Krakowie 1931-1939 
Pareński Teodor w Skawinie 1880-1888 
Paszkowski Bronisław w Skawinie 1889-1920 
Pawłowski Jan w Krakowie-Podgórzu 1945— 

-1948
Pawłowski Jan w Wieliczce 1938-1945 
Piela Piotr w Krakowie-Podgórzu 1914-1931 
Piela Piotr w Wojniczu 1895-1900 
Pisarczyk Wincenty w Jaworznie 1913-1914 
Placer Franciszk w Krakowie 1839-1850 
Podsoński Władysław w Wojniczu 1874—1884 
Popkiewicz Józef w Skawinie 1921-1951 
Poradowski Kazimierz w Proszowicach 1919— 

-1922
Poręba Józef w Radłowie 1916-1917 
Pospóla Karol w Wiśniczu 1899-1900

Prochaska Karol w Radłowie 1886-1890 
Prokopeczko Tadeusz z-ca notariusza w Myśle

nicach 1951
Przychocki Kazimierz w Wieliczce 1875-1907 
Pszczólkowski Leon w Krakowie 1823-1832 
Ramult Konstanty w Bochni 1875-1898 
Rainult Konstanty w Brzesku 1863-1875 
Reauborg Adolf w Krakowie 1931-1932 
Rogalski Brunon w Dobczycach 1876-1909 
Rogalski Ignacy w Krakowie 1819-1829 
Romowicz Leon w Chrzanowie 1892-1910 
Romowicz Leon w Radłowie 1872-1876 
Rotter Tadeusz w Krakowie 1934-1951 
Rudnicki Jerzy w Krakowie 1922 
Rudnicki Jerzy w Skawinie 1921 
Rudolphi Karol w Krakowie 1887-1902 
Rudolphi Karol w Krzeszowicach 1869-1887 
Runge Aleksander w Wiśniczu 1892-1899 
Ryblewski Jan w Krakowie 1936-1947 
Ryblewski Jan w Krakowie-Podgórzu 1931 — 

-1932
Sądecki Bronislaw w Wojniczu 1884—1885 
Scharfenstein von Zenneg w Krakowie 1941— 

-1945
Serafiński Leonard w Bochni 1859-1874 
Siedlecki Aleksander w Krakowie 1872 
Siedlecki Aleksander w Podgórzu 1860-1872 
Sommer Edward w Krakowie 1940-1943 
Spandel Karol w Chrzanowie 1818-1828 
Spom Julian w Podgórzu 1911-1913 
Spom Julian w Radłowie 1876-1886 
Srokowski Zdzisław w Krakowie 1929-1931 
Starzewski Tadeusz w Krakowie 1911-1931 
Starzewski Tadeusz w Podgórzu 1903-1911 
Stasiniewicz Julian w Zakliczynie 1924-1926 
Stąpor Emil w Krakowie 1934-1951 
Stein Stanisław w Krakowie 1921-1945 
Stein Stanisław w Liszkach 1920-1921 
Stentzel Franciszek w Wojniczu 1885-1886 
Stiasny Edward w Skawinie 1865-1871 
Strachowski Wincenty w Proszowicach 1922— 

-1951
Stropiński Ludwik w Zakliczynie 1908-1915 
Strzałkowski Władysław z-ca notariusza w Myś

lenicach 1943-1944
Strzelbicki Marcin w Krakowie 1832-1872 
Szałowicz Antoni w Krakowie 1814—1816 
Szpor Ignacy w Krakowie 1830-1836 
Szymanowicz Franciszek w Krakowie 1936— 

-1951
Szymanowicz Franciszek w Wieliczce 1935-1936 
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śpiewak Antoni z-ca notariusza w Myślenicach 
1943

śpiewak Bronisław w Krakowie-Podgórzu 1941— 
-1942

Tokarz Jan w Krakowie 1934-1935
Trzecieski Władysław w Krzeszowicach 1861- 

-1864
Trzos Bolesław w Krakowie 1945-1951
Turek Aleksander w Krakowie 1941
Więckowski Kazimierz w Dobczycach 1909— 

-1910
Więckowski Kazimierz w Krakowie 1910-1912 
Więckowski Zygmunt w Wiśniczu 1931-1932 
Wilczyński Kazimierz w Dobczycach 1873-1875 
Wilusz Kazimierz w Jaworznie 1895-1899 
Winsch Edward w Wieliczce 1936-1951

Winter Emanuel w Wieliczce 1908-1923 
Wisłocki Stanislaw w Brzesku 1903-1920 
Wisłocki Stanisław w Krakowie [1872] 1890- 

-1934
Wiśniowski Feliks w Jaworznie 1903-1905 
Wróblewski Zdzisław w Wieliczce 1951 
Zakrocki Ludwik w Wiśniczu 1932-1935 
Zarosły Jan w Dobczycach 1930-1931 
Zarosły Jan w Wojniczu 1924-1925 
Żuk-Skarszewski Faustyn w Krakowie 1859— 

-1870

Państwowe Biuro Notarialne w Krakowie 1954- 
-1988

Państwowe Biuro Notarialne w Krakowie-Nowej 
Hucie 1956-1963

Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Bochni:

¿an Robert z Bochni 1926-1929
apa Stanislaw z Niepołomic 1913-1929 

krehiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu (akta notariuszy z Grybowa, Kry- 
licy, Limanowej, Mszany Dolnej, Muszyny, Nowego Sącza, Starego Sącza):

Xdamski Wacław w Krynicy 1875-1876
\rleta Jan w Muszynie 1890-1905 
3ahr Antoni w Nowym Sączu 1921-1945 
3artman Stanislaw w Krynicy 1877-1886 
3ieliński Bolesław w Nowym Sączu 1924-1932 
3rzękowski Stanisław w Nowym Sączu 1915— 

-1921
Zzubryt Piotr w Starym Sączu 1945-1951 
2zubryt Piotr z-ca notariusza w Starym Sączu 

1945-1945
jalziński Stanisław w Limanowej 1908-1933 
jałziński Stanisław w Starym Sączu 1895-1895 
Darduła Stanisław w Grybowie 1935-1951 
jardula Stanisław z-ca notariusza w Grybowie 

1926-1933
jąsiorowski Zygmunt w Grybowie 1942-1945 
Gliński Wojciech w Starym Sączu 1934-1939 
3ross Franciszek w Limanowej 1863-1895 
jutowski Julian w Nowym Sączu 1860-1873 
¿arassek Marian w Limanowej 1944-1945 
¿epter Leopold w Muszynie 1905-1921 
¿epter Leopold w Nowym Sączu 1922-1923 
¿uza Michał w Grybowie 1896-1923

Jossć Alfred z-ca notariusza w Limanowej 1907— 
-1908

Jossć Alfred w Limanowej 1934—1943
Klemensiewicz Edmund w Grybowie 1872-1896
Kosiński Walerian z-ca notariusza w Nowym 

Sączu 1919-1921
Krawczyński Walerian w Mszanie Dolnej 1895— 

-1919
Kurpiak Józef w Starym Sączu 1940-1945
Kurpiak Józef z-ca notariusza w Starym Sączu

1940- 1940
Kuźniarski Stanislaw w Limanowej 1937-1946
Lipiński Lucjan w Nowym Sączu 1874-1907
Liptak Kasper, z-ca notariusza w Grybowie

1941- 1942
Martyna Piotr w Muszynie 1922-1923
Martyna Piotr, z-ca notariusza w Starym Sączu 

1918-1920
Marynowski Jan w Nowym Sączu 1881-1919
Matakiewicz Antoni w Nowym Sączu 1932— 

-1938
Meisner Henryk w Starym Sączu 1891-1894
Miąsik Ludwik z-ca notariusza w Starym Sączu 

1890
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Mleczko Ludwik w Starym Sączu 1920-1933 
Mynarski Władysław w Muszynie 1924-1925 
Niemczewski Franciszek w Grybowie 1870 
Obmiński Florian w Starym Sączu 1895-1918 
Orzakiewicz Gabriel w Grybowie 1925-1926 
Paczoski Aleksanderw Nowym Sączu 1907-1913 
PawlowskiTadcusz z-ca notariusza w Nowym

Sączu 1932-1933
Perehinic Antoni w Nowym Sączu 1940-1945
Pęksa Stanislaw z-ca notariusza w Nowym

Sączu 1923-1924
Poręba Józef z-ca notariusza w Nowym Sączu 

1913-1915
Preisner Włodzimierz w Nowym Sączu 1945
Preisner Włodzimierz, z-ca notariusza w No

wym Sączu 1937-1945
Przylęcki Apolinary w Grybowie 1868-1869 
Runge Aleksander w Krynicy 1886-1889 
Runge Aleksander w Muszynie 1890-1890 
Rybiański Aleksander w Muszynie 1928-1929 
Sądecki Bronislaw z-ca notariusza w Nowym

Sączu 1881
Sielecki Dymitr w Grybowie 1928-1933 
Sielccki Dymitr w Nowym Sączu 1922-1928 
Smal Leon w Grybowie 1946-1951

Smal Piotr w Grybowie 1946
Smal Piotr z-ca notariusza w Grybowie 1945— 

-1945
Stanisław Grodnicki Stanisław z-ca notariusza 

w Nowym Sączu 1921
Sterkowicz Jan w Nowym Sączu 1910-1918
Szeligiewicz Józef z-ca notariusza w Grybowie 

1924
Szoski Stanislaw w Nowym Sączu 1946-1950
Szoski Stanisław z-ca notariusza w Nowym 

Sączu 1945-1946
Tournelle Henryk w Nowym Sączu 1937-1951 
Vayhinger Adolf w Grybowie 1870-1872 
Vayhinger Adolf w Starym Sączu 1872-1890 
Winter Edmund w Mszanie Dolnej 1896-1907 
Winter Emanuel z-ca notariusza w Limanowej 

1895
Wisłocki Aleksander w Nowym Sączu 1861— 

-1868
Włodyka Jan w Nowym Sączu 1946-1952
Wysocki Jan w Limanowej 1896-1907
Wysocki Jan w Mszanie Dolnej 1880-1892 
Zarosły Jan z-ca notariusza w Muszynie 1923— 

-1924
Żywieki Henryk w Nowym Sączu 1870-1880

Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Targu (akta notariuszy z Czarnego 
Dunajca, Jordanowa, Krościenka n. Dunajcem, Mszany Dolnej, Nowego Targu, Zakopanego):

Celewicz Antoni w Nowym Targu 1939-1947 
Czubryt Piotr w Nowym Targu 1939 
Daszkiewicz Teofil w Zakopanem 1946-1951 
Gabryelski Teodor w Krościenku n. Dunajcem 

1885-1890
Giżycki Jan w Nowym Targu 1947
Golkowski Ludwik w Zakopanem 1935-1939 
Gorączko Marceli w Krościenku n. Dunajcem 

1890-1897
Góra Stanisław w Zakopanem 1921-1928
Grodyński Edward w Czarnym Dunajcu 1934— 

-1951
Horak Franciszek w NowymTargu 1918-1924 
Jasiński Włodzimierz w Zakopanem 1927-1940 
Karamara Józef w Zakopanem 1940-1945 
Klemensiewicz Gustaw w Czarnym Dunajcu 

1881-1897
Kluż Michał w Krościenku n. Dunajcem 1934— 

-1951
Krawczyński Walery w Mszanie Dolnej 1908— 

-1924

Królicki Stanisław w Krościenku n. Dunajcem 
1910-1929

Pęksa Stanisław w Czarnym Dunajcu 1903— 
-1934

Pęksa Stanisław w Nowym Targu 1937-1951 
Rams Mieczysław w Nowym Targu 1947-1950 
Rzepecki Michał w Nowym Targu 1934-1937 
Serwin Jan w Nowym Targu 1950-1951 
Sielecki Dymitr w Jordanowie 1911-1922 
Struszkiewicz Michał w Czarnym Dunajcu 

1900-1912
Szeligiewicz Józef w Nowym Targu 1938-1939 
Szumski Leon w Jordanowie 1925-1951 [1952] 
Szymanowicz Franciszek w Zakopanem 1934— 

-1935
Trybulec Andrzej w Czarnym Dunajcu 1918— 

-1924
Trybulec Jan w Nowym Targu 1871-1894
Trzos Jan w Nowym Targu 1951
Wałęga Józef w Nowym Targu 1937-1938 
Weigel Artur w Nowym Targu 1895-1928
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Więckowski Kazimierz w Czarnym Dunajcu 
1913-1917

Witeszczak Wacław w Zakopanem 1941-1951
Wysocki Jan w Krościenku n. Dunajcem 1873— 

-1874

Wysocki Jan w Mszanie Dolnej 1880-1897
Zajączkowski Władysław w Krościenku n. Dunaj' 

ccm 1895-1909
Ziemliński Adam w Mszanie Dolnej 1926-1951

Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie (akta notariuszy z Ciężkowic, Dąbro
wy Tarnowskiej, Tarnowa, Tuchowa, Wojnicza, Żabna):

Anderlc Stanislaw w Wojniczu 1939-1940 
Bański Adam w Ciężkowicach 1924-1925 
Bartman Stanislaw w Dąbrowie Tarnowskiej 

1895-1899
Berszakiewicz Jan w Żabnie 1918 
Braun Karol w Tarnowie 1912-1913 
Brauna Karol w Dąbrowie Tarnowskiej 1899-1900 
Breyer Henryk w Tarnowie 1904-1927 
Brzeski Bronislaw w Tarnowie 1884-1904 
Buynowski Tytus w Tarnowie 1905-1919 
Buynowski Tytus w Tuchowie 1882-1886 
Czeppe Wendelin w Ciężkowicach 1925-1939 
Darocha Władysław w Tuchowie 1938-1950 
Dietel Roman w Tuchowie 1933-1934
Dolais Władysław w Dąbrowie Tarnowskiej 1894 
Domaradzki Władysław w Dąbrowie Tarnow

skiej 1861-1874
Fibich Antoni w Dąbrowie Tarnowskiej 1874— 

-1875
Filipowski Stanisław w Dąbrowie Tarnowskiej

1916- 1917
Gawroński Bronisław w Tarnowie 1889-1890 
Gądek Franciszek w Ciężkowicach 1951 
Geisler Eugeniusz w Tarnowie 1934-1947 
Gliński Wojciech w Żabnie 1918-1926 
Golkowski Ludwik w Żabnie 1926-1935 
Goyski Kazimierz w Tuchowie 1886-1904 
Han Robert w Tarnowie 1920-1926 
Heyda Eugeniusz w Tarnowie 1929-1940 
Hołubowicz Władysław w Dąbrowie Tarnow

skiej 1924-1927
Huza Michał w Ciężkowicach 1890-1896 
Janocha Jan w Tarnowie 1861-1868 
Juzkiewicz Wit w Radłowie 1928-1950 
Kisielewski Adolf w Dąbrowie Tarnowskiej 

1929-1948
Kisielewski Adolf w Tarnowie 1922-1923 
Kopacz Błażej w Tarnowie 1919-1920 
Kordaszewski Michał w Dąbrowie Tarnowskiej

1917- 1923
Kowanetz Franciszek w Wojniczu 1940-1948

Krasicki Władysław w Dąbrowic Tarnowskiej 
1900-1913

Krasicki Władysław w Tarnowie 1913-1922 
Krzysztofowicz Roman w Żabnie 1935-1951 
Lanc Alfred w Ciężkowicach 1883 
Lasko Wincenty w Tuchowie 1904-1917 
Lichoniewicz Ludwik w Radłowie 1942 
Ligęza Tadeusz w Dąbrowic Tarnowskiej 1948 
Liptak Kasper w Ciężkowicach 1939 
Machowicz Kazimierz w Dąbrowic Tarnowskiej 

1915-1916
Machowicz Kazimierz w Żabnic 1902-1915 
Matukiewicz Witold w Dąbrowie Tarnowskiej 

1923-1924
Matuziński Henryk w Tarnowie 1948-1949 
Meixner Michał w Ciężkowicach 1939-1950 
Meixner Michał w Tuchowie 1950-1951 
Myciński Jan w Żabnie 1891-1901 
Nccki Bernard w Dąbrowic Tarnowskiej 1860— 

-1861
Orzakiewicz Gabriel w Żabnie 1888-1891 
Orzechowski Władysław w Tarnowie 1927-1934 
Pawłowski Tadeusz w Tarnowie 1938-1951 
Pawłowski Tadeusz w Tuchowie 1934-1938 
Peszkowski Wacław w Tarnowie 1923-1933 
Pisarczyk Wincenty w Tuchowie 1921-1932 
Przyłęcki Apolinary w Ciężkowicach 1862-1868 
Puchalski Karol w Tuchowie 1917-1921 
Rampelt Karol w Dąbrowie Tarnowskiej 1913 
Ramult Bronisław w Tarnowie 1859-1868 
Reiss Walerian w Wojniczu 1934-1939 
Remiszewski August w Ciężkowicach 1884-1889 
Rogoż Roman w Wojniczu 1934 
Rybiański Aleksander w Tarnowie 1950-1951 
Ryblewski Jan w Tarnowie 1933-1936 
Sadowski Edward w Tarnowie 1934-1951 
Summer Brason Józef w Dąbrowie Tarnowskiej 

1948-1951
Szaflarski Władysław w Tuchowie 1950 
Szczepko Jerzy w Tarnowie 1934 
Śpiewak Antoni w Tarnowie 1936-1938
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Śpiewak Antoni w Wojniczu 1930-1933
Trzecieski Władysław w Dąbrowie Tarnowskiej 

1875-1894
Vayhinger Adolf w Tarnowie 1890-1912 
Waclawowicz Władysław w Żabnie 1916-1918 
Weigel Artur w Ciężkowicach 1889-1890

Więckowski Nicefor w Tarnowie 1878-1889 
Wisłocki Aleksander w Tarnowie 1868-1884 
Wiśniowski Leopold w Ciężkowicach 1896— 

-1924
Zarosły Jan w Dąbrowie Tarnowskiej 1927— 

-1929

Archiwum Państwowe w Lesznie (akta notariuszy z Bojanowa, Gostynia, Jutrosina, Kościana, 
Leszna, Rawicza, Śmigla, Wolsztyna):

Agopszowicz Mikołaj w Gostyniu 1933-1939, 
1946-1951

Barkusky Paul w Kościanie 1904—1909
Baumert Ernst w Jutrosinie 1911-1920
Benary Max w Rawiczu 1853-1859
Bergmann Siegfried w Rawiczu 1919-1920 
Bohosiewicz Adolf w Kościanie 1938-1939, 

1945-1951
Borkowski Julian w Rawiczu 1925-1934
Brachvogel Emil w Wolsztynie 1860-1870
Brachvogel Emst w Kościanie 1882-1883
Brachvogel Emst w Kościanie 1843-1883 
Breslauer Michaelis w Rawiczu 1885-1907 
Brier Johann w Kościanie 1850-1864
Brock Simon 1842-1849
Bulla Wilhelm w Kościanie 1841-1844
Doering Bruno w Kościanie 1910-1919
Evmann Ernst w Kościanie 1835-1867
Faralisz Franciszek w Rawiczu 1926-1939, 1945— 

-1951
Gąsiorawski Zygmunt w Rawiczu 1934-1939 
Geissel Heinrich w Lesznie 1874—1897
Geissler Wilhelm w Kościanie 1865-1874
Głogowski Adam w Rawiczu 1892-1910 
Głowacki Franciszek w Kościanie 1937-1938 
Gottschewsky Walter w Rawiczu 1911-1922 
Gottschewsky Walter w Śmiglu 1901-1907 
Guderian Oskar 1861-1864
Hannemann Franz w Bojanowie 1911-1920 
Hecht August w Rawiczu 1862-1882
Hertmanni Josef 1853-1860
Hoepfner Friedrich w Rawiczu 1835-1862 
Hoppe Ludwig w Rawiczu 1848-1862
Israel Paul w Rawiczu 1910-1916 
Jacobi Heinrich w Rawiczu 1846-1855
Jankowski Zbigniew w Śmiglu 1930 
Kaczorowski Tadeusz w Kościanie 1926-1933 
Kallenbach Filip 1863-1865
Koerbin Karl w Lesznie 1858-1872
Kowanetz Franciszek w Bojanowie 1932-1939 

Kozownicki Michał w Bojanowie 1946-1949 
Kozownicki Michał w Gostyniu 1949-1951 
Krochmann Georg w Śmiglu 1896-1901 
Krug Otto w Rawiczu 1905-1920 
Krüger Johann w Rawiczu 1868-1882 
Kühn Carl Robert w Wolsztynie 1845-1849 
Kuntze Ferdinand w Wolsztynie 1844-1869 
Lauber Friedrich w Rawiczu 1809-1852 
Levysohn Eugen w Lesznie 1898-1905 
Matthaei Ludwig w Rawiczu 1859-1892 
Meissner Stanislaw w Kościanie 1919-1920 
Milpacher Harry w Kościanie 1906-1920 
Mitschke Hermann w Kościanie 1883-1903 
Müllendorff w Rawiczu 1844—1845 
Nikisch Jan w Jutrosinie 1932-1933 
Nolte Hermann w Lesznie 1843-1872 
Nürnberg Suskind w Lesznie 1898-1913 
Ostrowicz Konstanty w Śmiglu 1945-1951 
Pinnera Sigismund w Kościanie 1889-1906 
Plathner Carl w Rawiczu 1839-1846 
Plehn Willibald w Rawiczu 1897-1901 
Płoch Johannes w Śmiglu 1911-1918 
Pluciński Stanislaw w Lesznie 1896-1901 
Pohle Gustav w Lesznie 1846-1879 
Pretre le Oskar w Wolsztynie 1870-1885 
Przyjemski Ludwik w Wolsztynie 1871-1875 
Roli Georg w Lesznie 1903-1921 
Rozwadowski Tadeusz w Kościanie 1925-1937 
Rummler Konrad w Śmiglu 1901-1905 
Sarrazin Paweł w Gostyniu 1902-1921 
Sauder Carl w Rawiczu 1862-1874 
Schatz Louis w Lesznie 1864-1896 
Scheibel Richard w Śmiglu 1887-1896 
Schlüter Albert w Lesznie 1893-1918 
Schultz Paul w Kościanie 1881-1883 
Schütze Emst w Lesznie 1837-1847 
Solecki Tadeusz w Śmiglu 1926-1933 
Stieger Gustaw w Kościanie 1875-1880 
Storck Friedrich w Lesznnie 1804-1860 
Stroth Georg w Śmiglu 1911-1912
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Szczepka Jerzy w Rawiczu 1946-1951 
Szkolny Micha! w Gostyniu 1925-1932 
Thiel Ludwig 1867-1872
Torno Ludwig w Rawiczu 1852
Weiss Franz 1884-1894
Wissmann Gustav w Rawiczu 1849 
Wittwer Johann w Wolsztynie 1840-1860 
Wockc Carl w Rawiczu 1846-1850 
Wojdon Wojciech w Bojanowie 1929-1934

Wolff Eduard w Lesznie 1897-1918
Wollcnhaupl Karol w Rawiczu 1808-1831 
Woźniak Karol w Kościanie 1938
Zgorzalewicz Jakub w Kościanie 1816
Ziehe Adolf w Wolsztynie 1887-1899
Żmidziński Marian w Śmiglu 1934-1939, 1945

Państwowe Biuro Notarialne w Gostyniu 1955— 
-1975

Archiwum Państwowe w Lublinie (akta notariuszy z Biłgoraja, Kazimierza n. Wisłą, Lubarto 
wa, Lublina, Łęcznej, Opola Lubelskiego, Puław):

Baranowski Alfred w Lublinie 1881-1892 
Baudouin de Courtenay Stanisław w Lubartowie 

1810
Berger Adama w Lublinie 1945-1947 
Bieliński Antoni w Biłgoraju 1824-1840(1841] 
Bielski Stanisław w Lublinie 1920-1940 
Biliński Zygmunt w Lubartowie 1932 
Bobrowski Aleksander w Lublinie 1894-1896 
Borkowski Julian w Lublinie 1932-1951 
Brodowski Edward w Lublinie 1859-1868 
Chelmicki Ksawery w Lublinie 1823-1847 
Ciświcki Leon w Lublinie 1859-1873 
Czarkowski Feliks w Biłgoraju 1932-1934 
Dąbrowski Aleksander w Lublinie 1823-1831 
Dembski Roch w Biłgoraju 1845-1857 
Dobkiewicz Stanisław w Lublinie 1890-1893 
Dzierżek Franciszek w Lubartowie 1943 
Dziewicki Kacper w Kazimierzu n. Wisłą 1813— 

-1822
Dzyr Adolf w Lublinie 1946-1951 
Filipowicz Stefan p.o. w Łęcznej 1937 
Filipowicz Stefan w Lublinie 1938 
Franciszkowski Kwiryn w Lubartowie 1840-1851 
Gano Stanisław Florian w Lubartowie 1853-1855 
Giewatlowski Jan w Lubartowie [1810] 1811— 

-1819
Głowacki Walery w Lublinie 1865-1881 
Gnoiński Piotr w Lublinie 1934-1951 
Górski Florenlyn Jan w Lublinie 1810-1822 
Grabiński Józef w Lublinie 1915-1920 
Grygosiński Mieczysław w Biłgoraju 1931-1932 
Holłejko Longin w Lublinie 1940-1944 
Jaśkiewicz Wiesław w Lubartowie 1932-1933 
Juściński Wiktoryn w Lublinie 1868-1900 
Kałużyński Karol w Lublinie 1903-1925 
Kazimierski Teodor w Lublinie 1873-1886 
Klank Władysław w Lubartowie 1934-1939 

Kłosowski Józef w Lubartowie 1837 
Kobyliński Marcin w Lublinie 1810-1822 
Kochański Dominik w Lublinie 1894-1915 
Kochański Jan w Puławach 1895-1915 
Koczurzyński Jan w Lubartowie 1824-1827 
Konwicki Serafin w Lublinie 1841-1859 
Kościelski Konstanty w Biłgoraju 1864-1865 
Kowalski Aleksander w Lublinie 1942-1944 
Kozlowski Engelbert w Lublinie 1832-1858 
Krasnodębski-Galczyński Stanisław w Lubarto

wie 1860-1863
Krasnoper Seweryn w Lublinie 1940-1941 
Krokowski Michał w Lublinie 1916-1921 
Krysztofowicz Jan w Lubartowie 1838-1839 
Krzywiec Marian w Lublinie 1934-1940 
Księżopolski Antoni w Lublinie 1934-1939 
Kunicki Marian w Lublinie 1916-1933 
Kunstfeld Józef w Łęcznej 1937-1946 
Kwieciński Władysław w Biłgoraju 1915 
Lassota Leon w Lubartowie 1905-1931 
Lewicki Józef w Kazimierzu n. Wisłą 1869-1876 
Lipowski Wladyslaw w Opolu Lubelskim 1890— 

-1899
Łuniewski Erazm w Biłgoraju 1811-1814 
Majewski Jan Ksawery w Lublinie 1837-1876 
Malkiewicz Jakub w Lubartowie 1836 
Markowicz Marian w Opolu Lubelskim 1887— 

-1889
Maryewski Edward w Biłgoraju 1858-1860 
Maryewski Edward w Lubartowie 1856-1857 
Maślakiewicz Dominik w Lublinie 1876-1907 
Michelis Wladyslaw w Lublinie 1882-1890 
Młynarski Wincenty w Lublinie 1929-1932 
Moczulski Franciszek w Lubartowie 1828 
Modrzewski Władysław w Lublinie 1921-1939 
Moszczyński Franciszek w Lubartowie 1945— 

-1951(1952]
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Muszyński Władysław w Lublinie 1926-1935 
Nieciuński Józef w Lubartowie 1932
Okolski Adolf w Lublinie 1897-1903 
Piasecki Jakub w Lublinie 1869-1893 
Pietrusiewicz Jan p o. w Lublinie 1945-1951 
Pinko Hcliodor w Lubartowie 1876-1904 
Pleszczyński Adam w Lublinie 1901-1925 
Podbiclski Ignacy w Biłgoraju 1861-1863 
Przcwuski Stanisław w Lublinie 1920-1924 
Puliński Feliks w Lubartowie 1863-1864 
Pyzikowski Łukasz w Lublinie 1908-1915 
Roszkowski Władysław w Kazimierzu n. Wisłą 

1842-1858
Rzeszotarski Ignacy w Lublinie 1848-1864 
Salkowski Wacław w Lublinie 1938-1951 
Siekierzyński Zdzisław w Opolu Lubelskim 

1899-1918
Siekierzyński Zdzisław w Puławach 1915 
Skolimowski Józef w Lublinie 1938-1946 
Skubisz Zygmunt w Lubartowie 1943 
Smólski Stefan w Lublinie 1926-1938 
Sobolewski Ignacy w Lublinie 1832-1836 
Stcliński Ignacy w Lublinie 1926-1938 
Styczyński Paweł w Kazimierzu n. Wisłą 1860— 

-1868
Styczyński Paweł w Lubartowie 1858-1860

Szmigielski Tomasz w Puławach 1917-1926 
Szuszkowski Antoni w Kazimierzu n. Wisłą 

1812, 1822-1841
Szuszkowski Antoni w Lubartowie 1822 
Świrtun Lucjan w Puławach 1926-1932 
Terpiłowski Józef w Lubartowie 1851-1852 
Tirpitz Felicjan w Biłgoraju 1841-1847 
Tschyrowski Waldemar w Lubartowie 1940-1943 
Turczynowicz Piotr w Lublinie 1892-1914 
Turczyński Jan w Biłgoraju 1814-1828 
Wadowski Antoni w Lublinie 1894-1914 
Wasiutyński Feliks w Lublinie 1853-1893 
Wasiutyński Jan w Lublinie 1823-1856 
Wąsowski Władysław w Łęcznej 1924-1936 
Wcreżyński Gracyan w Lubartowie 1866-1876 
Wisłocki Bolesław w Biłgoraju 1867-1914 
Woliński Henryk w Puławach 1886-1895 
Wolski Franciszek w Biłgoraju 1918-1931 
Wolkowicz Antoni w Puławach 1876-1885 
Wójcicki Jan w Lublinie 1907 
Zaloziecki Karol w Lubartowie 1829-1835 
Zaloziecki Karol w Lublinie 1835-1837 
Zieliński Mieczysław w Lublinie 1922-1933

Państwowe Biuro Notarialne w Lublinie [1949] 
1950-1986

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie (akta notariuszy z Chełma, Hrubieszowa, 
Parczewa, Włodawy):

Azarewicz Stefan w Chełmie 1945-1951 
Baran Stefan w Chełmie 1940-1941
Bielski Stanisław w Chełmie 1901-1920 
Błeszyński Tomasz w Chełmie 1932-1935 
Bocheński Hipolit w Hrubieszowie 1863-1892 
Bocheński Jakub w Hrubieszowie 1832-1862 
Bukowski Ludwik w Chełmie 1932-1934 
Dąbrowski Aleksander w Chełmie 1810-1823 
Drozdowski Stanisław w Parczewie 1912-1947 
Dworakowski Józef w Chełmie 1932 
Godlewski Mieczysław w Chełmie 1934-1940 
Golkowski Ignacy we Włodawie 1896-1904 
Gostkowski Wincenty w Hrubieszowie 1816— 

-1821
Grabiński Józef w Chełmie 1920-1932 
Izdebski Kazimierz w Chełmie 1930-1932 
Kaliciński Franciszek w Chełmie 1865-1866 
Kopyść Franciszek w Parczewie 1947 
Kościelski Konstanty w Chełmie 1860-1876 

Krokowski Michał w Chełmie 1922-1929 
Krynicki Włodzimierz we Włodawie 1915 
Kuczakiewicz Jan Leopold w Hrubieszowie 

1827-1829
Lesman Bolesław w Hrubieszowie 1918-1922 
Massalski Antoni w Chełmie 1918
Moskal Adam we Włodawie 1949-1950 
Pawluk Antoni w Chełmie 1940-1944 
Popławski Ludwik w Hrubieszowie 1812-1837 
Rcwski Włodzimierz w Chełmie 1935-1948 
Rożenek Czesław w Parczewie 1947-1949 
Rudziński Stefan we Włodawie 1934-1940 
Szmigielski Wacław w Chełmie 1948-1950 
Świetliński Wincenty we Włodawie [1914] 1919— 

-1933
Ulaniecki Jan w Hrubieszowie 1823-1825 
Wierzbicki Jan w Hrubieszowie 1922-1924 
Własiewicz Karol w Hrubieszowie 1892-1915 
Zajdler Władysław w Chełmie 1876-1918
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Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku:

Filipowicz Stefan w Kraśniku 1939—1946 Przegaliński Jan w Kraśniku 1948
Król Dominik w Kraśniku 1949-1951 Wisłocki Józef w Kraśniku 1934, 1937-1946

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim (akta notariuszy z Białej 
Podlaskiej, Konstantynowa, Losie, Międzyrzeca, Radzynia, Sokołowa):

Bar Kazimierz w Białej Podlaskiej 1922-1925 
Baranowski Jan Piotr w Radzyniu 1825-1850 
Białozierski Mikołaj w Białej Podlaskiej 1914— 

-1915
Bogusławski Józef w Łosicach [1810] 1818- 

-1830
Buszkowski Leon w Radzyniu 1851-1864
Bykowski Józef w Łosicach 1844-1856
Cejtgelm Emilian w Białej Podlaskiej 1884— 

-1890
Chludziński Hipolit w Białej Podlaskiej 1926— 

-1935
Choromański Józef w Łosicach 1865-1876
Choromański Józef w Międzyrzecu 1876-1904 

[1911]
Czarnocki Szymon w Łosicach 1810-1812
Domański Józef w Białej Podlaskiej 1829-1850
Furuhelm Ryszard w Białej Podlaskiej 1891— 

-1913
Górski Henryk w Łosicach 1923-1933
Guliński Jan w Międzyrzecu 1919-1930
Holtz Julian w Białej Podlaskiej 1872-1882
Hordziejewski Zachariasz w Konstantynowie 

1836-1839 [1841]
Husarski Karol w Białej Podlaskiej 1877-1883 
Jaworski Michał w Łosicach 1832-1835
Joński Marian w Białej Podlaskiej 1944 
Karwowski Władysław w Radzyniu 1877-1915 
Konarzewski Wojciech w Białej Podlaskiej 1868— 

-1876
Krasuski Witold Kazimierz w Radzyniu 1919— 

-1940
Lipiński Feliks w Łosicach 1831
Lipnicki Julian w Konstantynowie [1811] 1836— 

-1844
Lubański Franciszek w Radzyniu 1816-1823 
Łazowski Kalikst w Łosicach 1856-1863 [1865]

Łuczaj Pius w Białej Podlaskiej 1934, 1945— 
-1948

Łukaszewicz Leon w Międzyrzecu 1930-1939
Mandyczewski Włodzimierz w Białej Podlaskiej 

1942-1946
Massalski Antoni w Białej Podlaskiej 1904— 

-1915
Melnyk Michał w Białej Podlaskiej 1940-1942 
Michałowski Jan w Białej Podlaskiej 1883-1903 
Moździński Stanisław w Białej Podlaskiej 1929— 

-1940
Okolo-Kulak Gustaw w Białej Podlaskiej 1944— 

-1951
Radzikowski Franciszek w Międzyrzecu 1811 — 

-1830 [1832]
Rapczewski Zygmunt w Międzyrzecu [1901] 

1904-1914 [1921]
Referowski Ksawery w Białej Podlaskiej 1786— 

-1828
Rościszewski Romuald w Białej Podlaskiej 1875— 

-1876
Rozwoda Wincentz w Łosicach 1814-1817
Saryusz Mniński Jan w Radzyniu 1812-1815
Sierkowski Antoni w Białej Podlaskiej 1854— 

-1867
Sobczewski Stanisław w Białej Podlaskiej 

1941-1951
Strzegocki Kazimierz w Radzyniu 1865-1876 
Szczawiński Augustyn w Radzyniu 1824-1827 
Szczepiński Walery w Białej Podlaskiej 1946— 

-1951
Swinarski Walerian w Białej Podlaskiej 1851 
Taborowski Henryk w Łosicach 1933-1939 
Weissbrod Włodzimierz w Białej Podlaskiej 

1935-1940
Wędrychowski Bohdan w Białej Podlaskiej 

1919-1940
Złotkowski Antoni w Sokołowie 1810-1827
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Archiwum Państwowe w Lodzi (akta notariuszy z Lodzi, Piątku, Tuszyna, Zgierza):

Achcnbach Edward w Lodzi 1931-1939 
Aleksandrowicz Hipolit w Łodzi 1908-1913 
Aleksiuk Paweł w Lodzi 1945-1948 
Andrzejewski Jan w Łodzi 1919-1939 
Baranowski Stanisław w Łodzi 1930-1939, 

1945-1950
Blochowski Mieczysław w Łodzi 1950-1951 
Boguński Franciszek w Zgierzu 1827-1846 
Borowski Eugeniusz w Zgierzu 1918-1920 
Buchowski Jan w Zgierzu 1934-1939 
Bulharowski Stanisław w Łodzi 1928-1931 
Chełmicki Bohdan wŁodzi 1934-1939 
Chrcmpiński Teofil w Zgierzu 1916-1917 
Chrzanowski Czesław w Lodzi 1913-1925 
Cichocki Jan w Zgierzu 1857-1863 
Cybulski Tadeusz w Łodzi 1946 
Czerwiński Witold w Łodzi 1914 
Czyżewski Janusz w Łodzi 1946-1951 
Ćwikliński Jan w Łodzi 1934-1939, 1945-1951 
Daniclewicz Roman w Łodzi 1873-1889 
de Brixcn Leopold Fryderyka w Lodzi 1841— 

-1847
Diechl Bronisław w Łodzi 1950
Frankowski Stanisław w Lodzi 1948-1951 
Gąsowski Paweł w Zgierzu 1868-1869 
Grabowski Józef w Łodzi 1887-1919 
Grabski Jan podsędek powiatu zgierskiego 1809- 

-1814
Grocholski Mikołaj wŁodzi 1949-1950 
Gruszczyński Juliusz w Lodzi 1883-1907 
Hałaczkicwicz Wojciech w Zgierzu 1862-1876 
Hercberg Władysław w Zgierzu 1868-1874 
Imicniński Kazimierz w Łodzi 1929-1930 
Imieniński Stanisław w Łodzi 1945-1951 
Jamiński Adam w Łodzi 1948-1951 
Jamontt w Łodzi 1945-1951 
Janicki Kajetan w Zgierzu 1829-1839 
Jaroński Roman w Zgierzu 1847-1856 
Jarzębski Stefan w Łodzi 1925-1933 
Jaworski [Marceli] w Zgierzu 1855-1872 
Jeżewski Władysław w Łodzi 1919-1932 
Jonscher Władysław w Łodzi 1877-1908 
Kahl Ludwik w Łodzi 1923-1933 
Kamiński Jan w Łodzi 1948 
Kamocki Jan w Łodzi 1875-1901 
Kaniewski Henryk w Zgierzu 1876-1915 
Karnawalski Apolinary w Łodzi 1919-1939 
Kies Henryk w Łodzi 1931-1939, 1945-1951

Kol Ipack Horst w Łodzi 1940-1945 
Komorowski Antoni wŁodzi 1931 
Kondratowicz Wacław w Łodzi 1949 
Korn Stefan w Łodzi 1913-1931 
Kosiński Włodzimierz w Łodzi 1913-1922 
Kościukiewicz Anastazy w Łodzi 1913-1915 
Kozlowski Wacław wŁodzi 1932-1933 
Krajewski Franciszek w Lodzi 1949-1950 
Krajewski Klemens w Łodzi 1903-1905 
Kramer Leon w Łodzi 1949-1950 
Krzemieniewski Jan w Łodzi 1919-1939, 1945- 

-1951
Krzysztoszek Bronislaw w Łodzi 1951 
Kulesza Zygmunt w Zgierzu 1920-1933 
Kulikowski Felicjan w Łodzi 1948-1951 
Kwaśniak Franciszek w Łodzi 1948-1949 
Lechowicz Karol w Głownie 1937-1945 
Lewiecki Piotr w Łodzi 1933-1939, 1945-1951 
Lisowski Bronisław w Łodzi 1919-1939, 1945— 

-1951
Łabędzki Stanislaw w Lodzi [1939] 1945-1948 
Łada Julian w Łodzi 1907-1933
Łodziewski Wincenty w Łodzi 1934 
Łuczyński Józef w Łodzi 1933-1939 
Małkowski Aleksander w Tuszynie 1934-1939, 

1945-1948
Mandecki Stanislaw w Łodzi 1933-1939, 1945— 

-1946
Mędrzecki Władysław w Łodzi 1917-1920 
Mogilnicki Konstanty w Łodzi 1887-1915 
Moldenhawer Józef w Łodzi 1933
Neumann Zygmunt w Łodzi 1932-1933 
Neymark Edward w Łodzi 1935-1939, 1945— 

-1946
Nieznański Jan w Łodzi 1903-1917
Nowiński Wiktor w Lodzi 1932-1939, 1945— 

-1946
Oksza-Strzelecki Kazimierz w Łodzi 1933-1939, 

1945-1947
Olędzki Wiesław w Łodzi [1932-1939] 1946— 

-1951
Olszewski Stanisław w Łodzi 1951
Pikało Alfred i Quabeck Emest Otto w Łodzi 

1941-1944
Pinakiewicz Antoni w Łodzi 1933
Plachecki Konstantz w Łodzi 1869-1902 
Popielecki Jan w Lodzi [1938-1939, 1945] 1946 
Puppe Siegmund w Łodzi 1941-1944
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Rossman Kazimierz w Lodzi 1919-1933
Rybarski Feliks w Łodzi 1901-1913
RyFiński Walerian w Łodzi 1901-1923
Rzymowski Jan w Łodzi 1930-1932
Rzymowski Julian w Lodzi 1921-1929
Rżewski Aleksy w Łodzi 1933-1939
Sarosiek Wiktor w Łodzi 1902-1929
Schmidt Stefan Franciszek w Łodzi 1929-1939, 

1945-1950
Sieradzki Artur w Łodzi 1948-1950
Siniarski Władysław w Lodzi 1923-1930
Sloniowski Modest w Łodzi 1934-1939
Smoliński Aleksander w Łodzi 1913-1939, 

1945-1946
Starzyński Sebastian w Zgierzu 1810-1821
Stokowski Józef w Zgierzu 1821-1847 
Szczawiński Kajetan w Zgierzu 1847-1861
Szlimm Ferdynand w Łodzi 1863-1876

Świderski Stefan w Łodzi 1930-1931, 1946-1951 
Taraborkin Aleksander w Łodzi 1913-1932 
Trojanowski Eugeniusz w Łodzi 1901-1932 
Tulecki Szymon w Łodzi 1933-1939 
Wardęski Henryk w Łodzi 1929-1933 
Witkowski Bronislaw w Lodzi 1933-1939, 

1945-1949
Wodziński Radzisław Aleksandr w Łodzi 1933— 

-1939, 1945-1951
Wojtczak Stefan w Łodzi 1950-1951 
Woźniakowski Zygmunt w Lodzi 1946 
Zaborowski Józef w Łodzi 1932-1939, 1945- 

-1949
Zakrzewski Jan w Lodzi 1931-1933
Zawadzki Feliks w Tuszynie 1933-1934 
Zieliński Konstanty w Łodzi 1876-1883 
Żabiński Ludwik w Łodzi 1949
Żyźnicwski Józef w Lodzi 1901-1914

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach (akta notariuszy z Aleksandrowa, Dzia
łoszyna, Łasku, Pabianic, Widawy, po likwidacji oddziału przeniesione do Łodzi i Sieradza):

Basiński Jan w Widawie 1922-1923
Bogdański Tadeusz w Działoszynie 1873-1876 
Chęciński Bohdan Sabin w Pabianicach 1927— 

-1933
Dreszer Jan w Działoszynie 1920-1922 
Duszyński Stanisław w Działoszynie 1907-1910
Dylewski Tadeusz w Lasku 1917-1918 
Filipowicz Stefan w Widawie 1924-1930
Frejdlich Marian w Widawie 1933-1939 
Gutowski Tomasz w Pabianicach 1900-1907
Kacprzyk Jan w Aleksandrowie 1938-1939 
Kaczkowski Zygmunt w Działoszynie 1904-1907 
Kasperkiewicz Józef w Pabianicach 1924-1939 
Kiełczewski Stanisław w Działoszynie 1885— 

-1888
Kucharski Władysław w Pabianicach 1908-1923 
Kucharski Władysław w Widawie 1899-1908

Kulesza Zygmunt w Widawie 1908-1920
Milewski Piotr w Pabianicach 1900-1906 
Modrzewski Henryk w Działoszynie 1885-1904
Olszakowski Jan w Łasku 1876-1907
Otocki Julian w Działoszynie 1877-1884 
Proniewicz Aleksandr w Pabianicach 1923-1927
Rakowiecki Bronisław w Łasku 1907-1933 
Rowiński Jan w Widawie 1876-1882
Sadowski Roch w Działoszynie 1910-1920 
Szebeko Franciszek w Widawie 1883-1899
Szumiel Ignacy w Widawie 1930-1933
Szwcdowski Bolesław Ziemowit w Łasku 1933— 

-1939
Szwcdowski Bolesław Ziemowit w Pabianicach 

1933
Wallas Jan w Pabianicach 1934-1939, 1945— 

-1947

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu (akta notariuszy z Sieradza, Szadku, War 
ty, Wielunia, Wieruszowa, Zduńskiej Woli, Złoczewa):

Bzowski Stanislaw w Wieluniu 1889-1902 
Chmieliński Józef w Sieradzu 1844-1853 
Dąbski Paweł w Warcie 1822-1827 
Dreszer Jan w Wieruszowie 1922-1925 
Dydyński Józef w Szadku 1809-1817
Feil Herman w Zduńskiej Woli 1915-1918

Frycz Józef w Złoczewie 1933-1934 [1935]
Jerzmanowski Stanisław w Warcie 1933
Kaczkowski Kazimierz w Wieluniu 1902-1914, 

1918
Kiełczewski Bolesław w Warcie 1933
Kiełczewski Bolesław w Złoczewie 1934-1939
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Kleindinst Ludwik w Wieluniu 1926-1935
Kobyłecki Wincenty w Szadku 1818-1836 
Komorowski Antoni w Zduńskiej Woli 1934— 

-1939
Kowalski Antoni w Wieluniu 1831-1870
Kozerski Mateusz w Sieradzu 1875-1894
Kuczyński Jan w Sieradzu 1894-1900
Kuczyński Jan w Szadku 1885-1897
Lisiecki Franciszek w Wieluniu 1813-1830
Lubicz Janczewski Wawrzyniec w Warcie 1833— 

-1842
Lempicki Julian w Sieradzu 1924-1939
Łoziński Władysław w Sieradzu 1939 
Łukaszewicz Adam w Szadku 1846-1851
Łunicwski Hipolit w Warcie 1876-1933 
Markowski Wojciech w Warcie 1828-1832 
Miemicc Franciszek w Wieruszowie 1933-1935 
Milkowski Franciszek w Szadku 1852-1854 
Nagąjewski Michał w Wieluniu 1915-1925 
Ostrowski Ludwik w Zduńskiej Woli 1906— 

-1913
Porczyński Władysław w Wieluniu 1872-1914 
Pstrokoński Antoni w Sieradzu 1807-1843 
Rokossowski Kazimierz w Zduńskiej Woli 1919— 

-1933

Różycki Wacław w Wieluniu 1919-1934 
Russocki Karol w Warcie 1934-1938
Sikorski Józef w Szadku 1854-1876
Stokowski Celestyn w Szadku 1847-1853 
Stokowski Józef w Warcie 1864-1876
Strachowski Jan w Warcie 1808-1821
Styczyński Paweł w Szadku 1869-1875 
Sulkowski Jan w Sieradzu 1854-1876
Szczawiński Kajetan w Szadku 1828-1847 
Szelążek Andrzej w Warcie 1853-1863
Sztaudynger Józef w Szadku 1856
Szymorowski Jerzy w Sieradzu 1938 
Szymorowski Jerzy w Warcie 1938-1939
Śląski Bolesław w Wieruszowie 1925-1932
Trąbski Jan w Szadku 1854-1855
Truskowski Grzegorz w Złoczewie 1928-1933 
Trzaskowski Karol w Warcie 1843-1852 
Tymieniecki Władysław w Sieradzu 1901-1924 
Winczakiewicz Edmund w Wieruszowie 1932— 

-1933
Zachwatowicz Stanisław w Zduńskiej Woli 1895— 

-1905
Zalewski Aleksander w Szadku 1876-1884
Zborowski Józefw Szadku 1857-1868
Zdanowicz Paweł w Zduńskiej Woli 1913-1914

Archiwum Państwowe w Olsztynie (akta notariuszy z Barczewa, Bisztynka, Dąbrówna, Dobre
go Miasta, Działdowa, Giżycka, Górowa Ilawieckiego, Iławy, Jezioran, Kisielic, Kętrzyna, Kró
lewca, Lidzbarku Warmińskiego, Miłakowa, Młynar, Morąga, Mrągowa, Nidzicy, Nowego 
Miasta Lubawskiego, Olsztyna, Olsztynka, Ostródy, Ozierska, Pasłęku, Pilkał, Piszu, Prabut, 
Reszla, Rynu, Suszu, Węgorzewa, Zalewa):

Anspach Wilhelm w Morągu 1921-1939
Astcckcr Georg Gustaw Wilhelm w Morągu 

1898-1919
Battre Emil w Ostródzie 1880-1890
Baumann Carl Heinrich Theodor w Suszu 1856— 

-1872
Bendir Gustaw Theodor w Nidzicy 1865-1877 
Bercndt Adalbert Pius w Olsztynie 1850-1851 
Bemer Karl Friedrich Anton w Morągu 1866— 

-1870
Bernhard Buchholz w Nowym Mieście Lubaws

kim 1902-1920
BernsdorffHugo w Giżycku 1919-1922
Boege Georg w Szczytnie 1939-1944 
Bocnhcim Georg w Działdowie 1902-1920
Bortz Paul w Olsztynie 1925-1944
Braun August Ludwik w Lidzbarku Warmiński 

1847-1872

Braunschweig Moritz Gustaw w Paslęce 1848— 
-1853

Brebeck Eduard w Giżycku 1847-1863 
Brzeziński Otto w Giżycku 1921-1921 
Buchholz Bernhard w Olsztynie 1921-1921 
Buhrke Alfred Miłakowie 1933-1938
Bülowius Carl Friedrich w Suszu 1854-1863 
Cohn Hugo w Olsztynie 1925-1931
Correns Hugo Dobre Miasto pow. lidzbarski 

1918-1941
Domagała Ludwik w Nowym Mieście Lubaw

skim 1927-1951
Döring Friedrich w Ostródzie 1913-1932
Dost Walter w Olsztynie 1934-1944
Bandel Paul Eugen w Prabutach 1925-1935 
Bemer Otto w Ostródzie 1891-1898
Echtermäyer Eugen Bernhard w Zalewie 1858- 

-1859
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Eichholz Karl Johannes w Olsztynie 1881-1896 
Eske Kurt w Königsbergu 1940
Eugen Joseph w Kętrzynie 1883-1894 
Feige Gustaw w Górowie Iławeckim 1940 
Fischer Karl w Bisztynku 1942-1944 
Forckenberck Max w Morągu 1849-1859 
Galhen Paul w Lidzbarku Warmińskim 1902— 

1933
Georigk Paul Theodor w Lidzbarku Warmiń

skim 1920-1928
Gitzen Adolf w Lidzbarku 1908-1908 
Gliemann Bennoku w Mrągowie 1926-1926 
Gosse Emst w Prabutach 1904-1908 
Gradowski Hermann w Olsztynie 1912-1937 
Gretsch Kurt w Morągu 1916-1935 
Gronau Paul w Rynie 1910-1920 
Grünenberg Willy w Ostródzie 1937-1942 
Hartwig Max w Giżycku 1906-1942 
Hein Albert w Iławie [1845] 1885-1895 [1905] 
Heinrich Robert w Morągu 1858-1870 
Herholz N. w Olsztynie 1920-1921 
Hinz Erich w Nidzicy 1940
Hipper Joseph w Lidzbarku Warmińskim 1893— 

-1899
Hippier Johannes w Jezioranach 1930-1937 
Hubrich Gottlieb Eduard w Olsztynie 1850— 

-1878
Jarzęcki Aleksander w Nowym Mieście Lubaw

skim 1934-1938
Josewski Max w Zalewie 1927
Kalau von Hofe Friedrich August Fabian w Gi

życku 1861-1880
Kalau von Hofe Walter w Kętrzynie 1895-1926 
Karkowski Joseph Adolf w Lidzbarku 1887— 

-1903
Kautz Emil Gotthard Hermann w Iławie 1896— 

-1898
Kemsat Ernst w Olsztynie 1933
Klinkhardt Hans w Suszu 1924-1938 
Koech Rudolf w Giżycku 1884-1906 
Kösling Hugo w Ostródzie 1854-1866 
Kranig Anton w Dobrym Mieście 1910 
Kraynicki H. Albertw Pasłęku 1867-1874 
Kreutzahler Waldemar w Młynarach pow. pa

słęcki 1929-1940
Krex Bruno w Barczewie 1939
Krönert Wilhelm w Oziersku (Darkiejmy) 1927— 

-1930
Krüger Otto w Ostródzie 1908-1922 
Kuhn Otto w Jezioranach 1911-1923 
Kuls Fritz w Rynie 1924-1942

Künstler Johannes w Morągu 1893-1898 
Kussin Paul Gustav w Węgorzewie 1944 
Kutz Karl w Młynarach pow. pasłęcki 1914 
Laube Walter w Piszu 1896
Leist Gustav w Pasłęku 1861-1867
Lenik Eugeniusz w Nowym Mieście Lubawskim 

1925-1933
Leonhardy Adolf Theodor w Pilkalach, Giżycku 

1867-1879
Lesser Alfred w Olsztynie 1921-1930
Lewinsky Herman w Nowym Mieście Lubaw

skim 1898-1901
Lilienthal Hugo w Olsztynie 1930-1945 
Lindenblati Johann w Barczewie 1920-1945
Lipka Alfred w Szczytnie 1937-1937
Loeffke Carl August Eduard w Kętrzynie 1878- 

-1878
Löwenstein Alfred w Olsztynie 1927-1933 
Lueck Richard w Barczewie 1901-1907 
Manthey Johannes w Nowym Mieście Lubaw

skim 1910-1920
Marquardt Otto Friedrich w Suszu 1909-1923 
Meitzen Hermann Volmar w Olsztynie 1860— 

-1882
Mertins Paul w Morągu 1884-1896
Michałek Boleslaw w Nowym Mieście Lubaw

skim 1917-1919
Moldaenke Fritz w Olsztynku 1926-1943 
Moldenhauer Heinrich w Ostródzie 1931-1945 
Motzkau Fritz w Giżycku 1905-1919 
Müller Otto Aleksander w Olsztynie 1851-1858 
Mundt Rudolf w Kisielicach, Suszu 1932-1944 
Nauen Emst Theodor Johannes w Suszu 1861— 

-1898 (1921]
Neumann Alfred w Dąbrównie 1941
Neumann Conrad w Suszu 1909-1944
Neumann Jacob w Olsztynie 1920-1932 
Neumann Max w Olsztynie 1922-1944 
Neumann Paul w Braniewie 1929-1940 
Nieswandt Anton w Braniewie 1912-1912 
Nitz Bruno w Ostródzie 1927-1943
Norman Aleksander w Königsbergu 1940 
Nowoczyn Bernhard w Lidzbarku Warmińskim 

1930-1935
Off Karl w Działdowie 1907-1920
Ottmann Johann Friedrich w Olsztynie 1864— 

-1872
Ottmann Leopold Friedrich w Pasłęku 1831— 

-1833
Papendieck Friedrich Wilhelm w Kętrzynie 

1851-1855
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Perrin Charles w Ostródzie 1891-1907
Petri Wilhelm Grzegorz w Nowym Mieście Lu

bawskim 1924-1933
Platz Achilles w Suszu 1896-1907
Podschwatck Fritz w Kętrzynie 1891-1914
Polański Emil w Nowym Mieście Lubawskim 

1946-1951
Prcngel Erich w Olsztynie 1937-1944
Puppel Otto w Nowym Mieście Lubawskim 

1908-1913
Rehse Hansgeorg w Giżycku 1932-1933
Reiner Joseph w Giżycku 1932-1939
Reinhold Alfred w Dąbrównie 1929-1938
Rhode Hermann w Olsztynie 1900-1926
Riedler Hubert w Olsztynie 1943
Riehn Paul w Suszu 1932-1933
Rievc Kaspar w Reszlu, Giżycku, Olsztynie 

[1845] 1863-1892
Rogacki Ludwig w Lidzbarku Warmińskim 1919
Rohrer Theodor Emil w Giżycku [1839-1880]

1881-1907
Rückward Eduard Immanuel w Lidzbarku War

mińskim 1852-1852
Ruhm Theodor w Górowie Iławieckim 1889— 

-1903
Ruland Heinrich Ostródzie 1851-1853
Saro Gustaw Ferdinand Bonawentura w Piszu 

1875-1875
Scharfenorth Leo w Ostródzie 1936-1944 
Schercschewsky Hermann w Giżycku 1931-1933 
Schlemm Georg Albert w Morągu 1859-1859 
Schlenthcr Bernhard w Insterburgu (Czernia- 

chowsk) 1939
Schmidt Johannes w Lidzbarku 1909-1919
Schmidt Ludwig Leo w Mrągowie 1861-1872
Schmidt Ludwig Leo w Piszu 1867-1872
Schmidt Robert w Olsztynie 1930-1945 
Schmorcll Karl Otto w Morągu 1912-1913
Schrage Johannes Theophilus w Pasłęku 1854— 

1870
Schüler Johann Adalbert Colmar w Prabutach, 

Świeciu 1846-1850
Schultze Johannes w Ostródzie 1852-1879 
Schulz Max w Suszu 1900-1909
Schütze Johann Goftfied Eugen w Lidzbarku 

Warmińskim 1878-1896

Seelmann Stephan w Rynie 1907-1909
Siehr Friedrich Adalbert w Morągu 1872
Siehr Friedrich Adalbert w Olsztynie 1873-1908 
Skowroński Emil w Ostródzie 1899-1938 
Skrodzki Georg Adolf w Morągu 1870-1873 
Skrodzki Heinrich w Piszu 1869
Steffen Heinrich w Olsztynie 1919-1936
Steffen Heinrich w Rynie 1892-1892
Stephan Hugo w Giżycku [1899] 1924-1929 
Steppart Kurt w Oziersku (Darkiejmy) 1930— 

-1936
Stern Leonhard w Giżycku 1870-1871
Stobbe Oswin, Edward, Ludwig w Działdowie 

1893-1900
Suhrc Brunon w Nowym Mieście Lubawskim 

1919-1930
Taegen Gerhard w Lidzbarku Warmińskim 1929— 

-1934
Thomas Fritz w Pasłęku 1907-1935
Tibolt Hans w Olsztynie 1939-1943
Tiessen Hans w Morągu 1889-1892
Troege Gustaw Adolf w Kętrzynie 1885-1902 
Trützschler Max w Kętrzynie 1928-1832
Ulrich Franz w Dąbrównie 1916-1929
Urban Georg w Olsztynie 1919-1943
Valentin Karl Ludwik Gustaw w Lidzbarku 

Warmińskim 1864—1878
Volois Robert w Pasłęku 1843-1847
Walter Carl Ferdinand w Działdowie 1901
Wein Otto w Lidzbarku Warmińskim 1899-1923
Werner Oskar w Morągu 1868-1872
Westhues August w Iławie 1880-1884 
Westphal Hans w Olsztynie 1934-1944
Wilk Luis w Lidzbarku Warmińskim 1925-1933
Wistinaetzki Max w Olsztynie 1919-1932 
Wogan Friedrich w Suszu 1886-1896
Wolski Theodor Paul w Olsztynie 1893-1915 
Wronka Eugen [Vitalis] w Działdowie, Ostró

dzie 1883-1913
Wyrwicz Jan w Działdowie 1932-1933
Zaleski Max w Barczewie 1909-1945
Zaleski Max w Działdowie 1903-1907 
Zimmermann Ewald w Olsztynie 1935-1944
Zoche Georg w Giżycku 1921-1940
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Archiwum Państwowe w Opolu (akta notariuszy z Baborowa, Brzegu, Byczyny, Głubczyc, 
Głuchołazów, Grodkowa, Kluczborka, Kietrza, Koźla, Krapkowic, Niemodlina, Nysy, Olesna, 
Otmuchowa, Paczkowa, Pawłowiczek, Prudnika, Strzelec Opolskich, Wołczyna):

Ache Wilibald w Oleśnie 1919
Andreas Berthold w Kluczborku 1911 
Bachat Theodor w Brzegu 1927
Barschdorf Feliks w Prudniku 1831-1872 
Bartetzko Jan w Strzelcach Opolskich 1920-1939 
Beera w Niemodlinie 1840-1847
Boden Johanes w Pawłowiczkach 1907-1913 
Böhm Josepha w Brzegu 1891-1923
Brauer Siegfried w Koźlu 1911-1925 
Brumm Fritz w Głuchołazach 1919-1923 
Büchs Egon w Koźlu 1919-1936
Büchs Leopold Damasus w Koźlu 1880-1900 
Büchs Leopold w Koźlu 1910
Buchwald w Strzelcach Opolskich 1851-1873 
Buhl Karol w Paczkowie 1904—1930 
Castringius Henryk w Niemodlinie 1877-1879 
Cohl Leopold w Paczkowie 1913
Croec Antoni w Paczkowie 1893-1904 
Danziger Johanes Jakob w Brzegu 1913-1922 
Deutschbein Arthur w Koźlu 1919-1930
Drobig Adolf w Kluczborku 1869-1882 
Drobnig Berthold w Kluczborku 1874-1878 
Elsner August w Głubczycach 1864-1907 
Elsner Max w Koźlu 1911-1940
Ernst August w Brzegu 1874-1888 
Faltin Józef w Strzelcach Opolskich 1891-1933 
Feig Ludwig w Koźlu 1877-1879
Fikus Józef w Głubczycach 1849-1886
Franzke Marcin w Głuchołazach 1931-1940 
Franzke Paweł w Głuchołazach 1900-1908 
Froelich Johann Carl w Koźlu 1842-1858 
Froesewitte w Strzelcach Opolskich 1905-1913 
Fuchs Emst w Niemodlinie 1930-1939 
Fühle Teodor Gotwald w Kluczborku 1852-1855 
Fusch Emst w Pawłowiczkach 1927 
Garnier Jan w Kluczborku 1848-1852
Geisler Alfred Hugo Teodor w Strzelcach Opol

skich 1887-1890
Gerlach Edward w Strzelcach Opolskich 1849— 

-1868
Glaser Hans w Brzegu 1920-1934
Goldstucker Adolf w Prudniku 1881-1887 
Gottsmann Karol w Baborowie 1893-1898 
Go win Georg w Koźlu 1936-1940 
Gross Max w Prudniku 1935-1939 
Hammer Max w Koźlu 1915-1936

Hanns Franz w Koźlu 1933-1940
Heinrich Erhard w Głubczycach 1935-1941 
Henkel Karol w Prudniku 1877-1911 
Hergesell Franciszek w Głubczycach 1910 
Hildebrand Teodor Aleksander w Strzelcach

Opolskich 1905-1910
Hirschbergcr w Prudniku 1836-1874 
Hoheisel Adalbert w Głuchołazach 1928-1934 
Hrube Emanuel w Krapkowicach 1889-1898 
Iwański Henryk w Krapkowicach 1898-1927 
Jablonowsky Ernst w Kluczborku 1930 
Janowsky Georg w Kluczborku 1919-1943 
Jüngling Helmut w Opolu 1925-1943 
Kaiser J.A.FI. w Głubczycach 1871-1906 
Kalbacher w Głubczycach 1834-1867 
Kammer w Głubczycach 1907-1932 
Kasch Johannes w Oleśnic 1927-1944 
Kassel Paweł w Głubczycach 1877-1919 
Klopsch Ekkehard w Byczynie 1913-1920 
Knopp Paul w Byczynie 1938-1940 
Koch Robert w Głubczycach 1851-1883 
König F. Wilhelm w Głubczycach 1856-1864 
Konrad Ryszard w Prudniku 1892-1893 
Krais Eryk w Krapkowicach 1935-1943 
Krämer Paul w Glogowku 1937-1943 
Krammer Hugo w Koźlu 1886-1906 
Krause Paweł w Niemodlinie 1917-1928 
Kremser Heinrich w Koźlu 1931-1941 
Kremser w Prudniku 1889-1897 
Kurk Karol w Głubczycach 1870-1906 
Kurzweg Gustaw w Byczynie 1924-1926 
Lange Juliusz Herman w Kluczborku 1841— 

-1845
Langer Artur w Baborowie 1921-1923 
Larisch Hugo w Głogówku 1919-1940 
Leopold Kurt w Prudniku 1936-1940 
Libarski Gotthold Teodor w Kluczborku 1862— 

-1896
Liebisch Karol Filip w Kluczborku 1827-1840 
Lüft Gerhard w Głubczycach 1927-1930 
Lüft Günter w Głubczycach 1931-1937 
Lüft Robert w Głubczycach 1906-1932 
Marx Georg w Głogówku 1918-1943 
Mier w Prudniku 1853-1873
Mücke Alois w Kluczborku 1895-1895 
Müller Ekhard w Paczkowie 1913
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Naumann Kurt w Strzelcach Opolskich 1910— 
-1933

Nosek Stanislaw w Nysie 1946-1950
Prcyss Florian w Koźlu 1852-1883
Proschke Franciszek w Grodkowie 1838-1865
Püchcl Willy w Byczynie 1921
Radke Edward w Koźlu 1864-1865
Reiser Ernest Konstanty w Prudniku 1837-1876
Rosenthal Artur w Kluczborku 1900-1909
Rosenthal Julius w Głogówku 1920-1936
Rosse Maks w Krapkowicach 1927-1941 
Sabartz Aleksander w Kluczborku 1846
Schmidt Kurt w Koźlu 1933-1942
Schubert Oswald w Strzelcach Opolskich 1880— 

-1886
Schutlera von Joachim Wolff w Wołczynie 1925
Sciffert Józef w Strzelcach Opolskich 1843— 

-1884
Sommer Karol Adolfw Grodkowie 1854-1903
Spiller Hans w Kietrzu 1922-1933
Spribille Emsl w Otmuchowie 1928-1937 
Steinitz Israel w Oleśnic 1868-1911

Steinitz Paweł w Oleśnie 1911-1935
Stockmann Fryderyk Benjamin w Strzelcach 

Opolskich 1870-1880
Stossel H.S. w Niemodlinie 1849,1870-1905
Szczasny Ignatz Paul w Koźlu 1865-1890 
Theodor Adolf Hugo w Koźlu 1891-1897 
Thiel Otto w Głogówku 1918
Thielebein Karl w Otmuchowie 1919-1932
Vogt Gustaw w Prudniku 1885-1894 
Wanowski Konstanty w Koźlu 1868-1894
Weiss Karol w Paczkowie 1886-1893
Wcneger Albert 1850-1855
Wielisch Hermann w Brzegu 1874-1875
Wodarz Otto w Opolu 1905-1944
Wohlaucr Max w Strzelcach Opolskich 1886— 

-1905
Wolff E.J.J. w Niemodlinie 1850-1876
Wolff Fryderyk w Grodkowie 1865-1905
Zeihe Paul w Kluczborku 1928-1933
Ziks w Głubczycach 1839-1858
Zweig Walter w Głubczycach 1931-1937 
Zymonik Fryderyk w Prudniku 1945-1951

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (akta notariuszy z Bełchatowa, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Przedborza, Radomska):

Basiński Mikołaj w Radomsku 1821-1831
Bugajski Lucjusz w Radomsku 1936-1945
Byczkowski Marian w Piotrkowic Trybunalskim 

1925-1933
Ccdrowski Bronisław w Piotrkowie Trybunal

skim 1891-1925
Chojnacki Kalikst w Bełchatowie 1932
Chrapowiccki Stanislaw w Piotrkowie Trybunal

skim 1948-1949
Colona-Walewski Stanisław w Bełchatowie 1922— 

-1924
Dąbrowski Florian w Piotrkowic Trybunalskim

1882-1906
Dębski Paweł w Piotrkowie Trybunalskim 1827— 

-1848
Dębski Tomasz w Radomsku 1920-1947
Dobrzelewski Leopold w Radomsku 1856— 

-1876
Ebert Kazimierz w Piotrkowie Trybunalskim 

1882-1885
Fi Karol w Piotrkowie Trybunalskim 1883-1904 
Frąckiewicz Feliks w Bełchatowie 1933-1935 
Giegórzyński Hipolit w Piotrkowie Trybunal

skim 1882-1889

Giegużyński Hipolit w Radomsku 1916-1920
Glazer Hipolit w Piotrkowic Trybunalskim 1875- 

-1898
Gogolewski Piotr w Piotrkowie Trybunalskim 

1876-1910
Górzyński Teodor w Piotrkowie Trybunalskim 

1901-1932
Grabowski Józef w Piotrkowie Trybunalskim

1883-1887
Grzankowski Jan w Piotrkowie Trybunalskim 

1913-1933
Heinrich Adolf w Piotrkowie Trybunalskim 1882- 

-1891
Herman Norbert w Przedborzu 1931-1933 
Janiszewski Łukasz w Radomsku 1851-1876
Jasieński Tomasz w Bełchatowie 1919-1922
Jasieński Tomasz w Piotrkowie Trybunalskim 

1922-1924
Jasiński Michał w Bełchatowie 1932
Jurkowski Feliks w Radomsku 1876-1888 
Kaźmierczak Adam w Przedborzu 1941-1947
Kędzierski Aleksy w Piotrkowic Trybunalskim 

1934-1942
Kobyłecki Stanisław w Radomsku 1808-1834
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Kokczyński Feliks Tadeusz w Piotrkowie Try
bunalskim 1912-1951

Kowalski Faustyn w Piotrkowie Trybunalskim 
1848-1876

Kubicki Witold w Piotrkowie Trybunalskim 
1905-1916

Kuchciak Stanislaw w Przedborzu 1949-1951
Kuchciak Stanislaw w Radomsku 1946-1947
Kurzclewski Stanislaw w Piotrkowie Trybunal

skim 1885-1900
Lewandowski Wladyslaw w Piotrkowie Trybu

nalskim 1907-1921
Łoś Ludwik w Radomsku 1896-1897
Malinowski Władysław w Piotrkowie Trybunal

skim 1901-1911
Markowski Stanislaw w Piotrkowie Trybunal

skim 1838-1853
Markowski Stanisław w Radomsku 1835-1838 
Mickiewicz Wacław w Przedborzu 1933-1940 
Mierzejewski Paweł w Piotrkowie Trybunalskim 

1859-1865
Mościcki Stanisław w Piotrkowie Trybunalskim 

1932-1933
Myśliński Feliks w Radomsku 1888-1920
Niepokojczycki Stanislaw w Piotrkowie Trybu

nalskim 1899-1913
Niezgodziński Zygmunt w Piotrkowic Trybunal

skim 1940
Ordęga Michał w Piotrkowie Trybunalskim 

1825-1837
Piaskowski Stanisław w Bełchatowie 1946-1951 

[1952]
Piaszczyński Władysław w Piotrkowie Trybu

nalskim 1918-1946
Pietruszka Franciszek w Piotrkowie Trybunal

skim 1940-1946
Piotrowski Kajetan w Piotrkowie Trybunalskim 

1946-1948
Płaneta Władysław w Radomsku 1921-1951 

[1952]
Polender Wacław w Piotrkowie Trybunalskim 

1938-1945
Popławski Witold w Piotrkowie Trybunalskim 

1934-1941

Poradowski Stanisław w Radomsku 1946-1951 
Porwa-Zarębski Jan w Przedborzu 1948-1949 
Rajkowski Jan w Radomsku 1899-1908 
Rapczyński Stefan w Radomsku 1908-1930 
Repliński Kazimierz w Bełchatowie 1937-1938 
Rojek Józef w Piotrkowie Trybunalskim 1874— 

-1876
Siennicki Władysław w Radomsku 1873-1896 
Sierakowski Antoni w Radomsku 1848-1851 
Sierakowski Józef w Piotrkowie Trybunalskim 

1866-1876
Sikorski Andrzej w Piotrkowic Trybunalskim 

1872-1875
Sołtan Piotr w Piotrkowie Trybunalskim 1933— 

-1937
Standke Wilhelm w Piotrkowic Trybunalskim 

1823-1826
Stokowski Celestyn w Piotrkowie Trybunalskim 

1854-1859
Świątkowski Aleksander w Bełchatowie 1935— 

-1936
Trawiński Adam w Piotrkowic Trybunalskim 

1934-1940
Wardęski Henryk w Piotrkowie Trybunalskim 

1934-1951
Woroniccki Jan w Radomsku 1945-1946 
Wysocki Emeryk w Radomsku 1830-1854 
Zagrzejewski Jan w Bełchatowie 1924-1932 
Zaleski Paweł w Piotrkowie Trybunalskim 

1807-1825
Zbrowski Marian w Piotrkowie Trybunalskim 

1941-1944
Żakowski Aleksander w Piotrkowic Trybunal

skim 1876-1887
Żarski Seweryn w Piotrkowie Trybunalskim 

1910-1933
Żychliński Leopold w Bełchatowie 1938-1946
Żychliński Leopold w Piotrkowie Trybunalskim 

1946-1951
Żyźniewski Józef w Piotrkowie Trybunalskim 

1889-1900

Państwowe Biuro Notarialne w Bełchatowie 
[1945] 1952-1989

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (akta
notariuszy z Brzezin, Nowego Miasta, Opoczna, Tomaszowa Mazowieckiego):

Bogdański Antoni w Brzezinach 1808-1809 Chorzelski Alfred Kazimierz w Brzezinach 1917—
Chałubiński Soter w Brzezinach 1850-1858 -1933
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Czaplicki Bernard Jerzy w Tomaszowie Mazo
wieckim 1938-1951

Czarnecki Jan Franciszek w Tomaszowie Ma
zowieckim 1917-1922

Czermiński Sylwester w Opocznie 1820-1867
Hubner Józef w Opocznie 1876-1909
Jacynicz Kazimierz w Nowym Mieście 1929— 

-1934
Jclcnicwski Zygmunt w Tomaszowie Mazo

wieckim 1934-1935
Julicki Wincenty w B»ezinach 1836-1837
Kiersnowski Krzysztof w Brzezinach 1912-1914
Kolasiński Eugeniusz w Tomaszowie Mazo

wieckim 1940-1945
Korolenko Aleksander w Brzezinach 1894-1904 
Lechowicz Karol w Tomaszowic Mazowieckim 

1913-1955
Lewicki Michał w Brzezinach 1861-1864
Lityński Andrzej w Brzezinach 1838-1851 
Lubowicki Jan w Brzezinach 1934-1938
Labuński Józef w Tomaszowic Mazowieckim 

1914
Łukasiewicz Antoni w Brzezinach 1931-1933
Muller Gustaw w Tomaszowie Mazowieckim 

1869-1884
Nalęcz-Kraszkowski Antoni w Opocznie 1820— 

-1833

Niklewski Mikołaj w Brzezinach 1939
Nowicki Antoni w Brzezinach 1851-1859
Obniski Antoni w Opocznie 1932-1947 
Offmański Ryszard w Tomaszowic Mazowiec

kim 1936-1938
Olszyński Stanisław w Tomaszowie Mazowiec

kim 1928-1940
Orłowski Wawrzyniec w Opocznie 1810-1813 
Puliński Feliks w Brzezinach 1865-1895 
Różycki Jan w Tomaszowie Mazowieckim 1884— 

-1912
Ruszkowski Władysław w Opocznie 1866-1876 
Sadowski Józef w Nowym Mieście 1935-1947 
Saryusz-Wolski Michał w Opocznie 1810-1811 
Sierzputowski Stanisław w Tomaszowie Mazo

wieckim 1826-1834
Szubert Aleksander w Brzezinach 1858-1861
Trzciński Grzegorz w Brzezinach 1809-1838 
Wierzbicki Jan Norbert w Brzezinach 1939— 

-1946
Wierzejski Stanisław w Opocznie 1909-1932 
Włodarek Benedykt w Brzezinach 1945-1949 
Zakrzowski Jan Florian w Opocznie 1815-1820 
Zdonkiewicz Roman w Opocznie 1948-1952 
Żerebcow Mikołaj w Brzezinach 1905-1911

Archiwum Państwowe w Płocku (akta notariuszy z Gąbina, Gostynina, Płocka, Raciąża, Sierp, 
ca, Wyszogrodu):

Biedrzycki Ludwik w Płocku 1899-1911 
Biedrzycki Ludwik w Wyszogrodzie 1896-1903 
Borkowski Romuald w Gostyninie 1916-1917 
Brozdowicz Leon w Płocku 1858-1859 
Brudnicki Józef w Płocku 1899-1933 
Bylica Jerzy w Sierpcu 1946-1947 
Chądzyński Aleksander w Gąbinie 1876-1886 
Chclmicki Bohdan w Płocku 1945-1951 
Chodecki Kajetan w Płocku 1868-1880 
Cholewiński Franciszek w Gąbinie 1871-1876 
Chrzanowski Stanisław w Płocku 1883-1898 
Cybulski Alfred w Płocku 1893-1923 
Czajkowski Franciszek w Gostyninie 1820-1833 
Czerniawski Karol w Płocku 1855-1862 
Dąbrowski Stanisław w Gąbinie 1858-1868 
Dolęgowski Mikołaj w Płocku 1834-1836 
Domagalski Hilary w Sierpcu 1876-1901 
Dutkiewicz Kazimierz w Sierpcu 1949-1951 
Dyakowski Kazimierz w Płocku 1930-1934

Dziewulski Władysław w Gąbinie 1886-1921 
Eljaszewski Grzegorz w Sierpcu 1846-1854 
Goncerz Feliks w Raciążu 1946
Goszczyński Antoni w Płocku 1902-1909 
Gurbski Jan w Płocku 1894-1899
Gurbski Wacław w Płocku 1934-1936
Gurbski Wacław w Sierpcu 1906-1934 
Gustowski Jan w Gostyninie 1918-1952
Gutkowski Tomasz w Płocku 1808-1821
Gutt Aleksander w Gostyninie 1894-1899 
Hecht Karol w Wyszogrodzie 1929-1933
Holtz Władysław w Płocku 1859-1888 
Janczewski Wawrzyniec w Płocku 1862-1871 
Jankowski Wojciech w Sierpcu 1840-1846 
Jasiński Edward w Sierpcu 1934-1939 
Jędrzejewski Wiktor w Płocku 1945-1951 
Kęsinowski Michał w Sierpcu 1901-1905 
(Cieszkowski Stanisław w Wyszogrodzie 1939 



314

Kowalewski Bogdan w Gostyninie 1899-1918 
Kowalewski Jan w Sierpcu 1824-1838 
Krajewski Teodor w Płocku 1808-1821 
Królikowski Stanisław w Płocku 1946-1951 
Kuchciak Stanisław w Sierpcu 1946-1949 
Leszek Henryk w Płocku 1865-1866 
Lewandowski Piotr w Gostyninie 1829-1857 
Lewandowski Władysław w Wyszogrodzie 1933— 

-1933
Lubowidzki Antoni w Płocku 1871-1906 
Lempicki Konstanty w Wyszogrodzie 1872-1876 
Lępicki Zygmunt w Płocku 1876-1890 
Machczyński Teodor w Sierpcu 1864-1876 
Maciejko Marian w Gąbinie 1922-1933 
Majewski Roman w Płocku 1918-1921 
Makowski Tadeusz w Płocku 1945-1946 
Malinowski Stanisław w Wyszogrodzie 1933— 

-1939
Malkiewicz Jakub w Płocku 1836-1851
Mańkowski Józef w Wyszogrodzie 1932-1933 
Markiewicz Antoni w Sierpcu 1854-1863 
Markowski Tadeusz w Płocku 1808-1821 
Mieszkowski Polikarp w Płocku 1876-1893 
Miniewicz Józef w Płocku 1822-1836 
Miszewski Franciszek w Płocku 1836-1845 
Mitkicwicz Stanisław w Sierpcu 1945-1951 
Mitkiewicz-Żóltok Stanisław w Gąbinie 1934— 

-1939
Morawski Aleksander w Gostyninie 1810-1819 
Nawroczyński Jan w Wyszogrodzie 1926-1929 
Olszewski Konrad w Sierpcu 1873-1876 
Ordon Emilian w Płocku 1867-1875 
Pawłowski Aleksander w Płocku 1927-1933 
Piechowski Jan w Płocku 1846-1858
Pintowski Wojciech w Gostyninie 1808-1809 

Ploski Eugeniusz w Płocku 1912-1939 
Pyrowicz Stanisław w Płocku 1857-1880 
Rogalewicz Jan w Raciążu 1916-1939 
Rokicki Ludwik w Płocku 1876-1902 
Rusiecki Aleksander w Sierpcu 1877-1895 
Sadkowski Ignacy w Gąbinie 1868-1889 
Sierzputowski Stanislaw w Płocku 1846-1855 
Sima Ryszard w Płocku 1933-1939 
Skarżyński Władysław w Płocku 1922-1931 
Skupiński Zdzisław w Wyszogrodzie 1899-1914 
Slawęcki Szymon w Sierpcu 1838-1839 
Sochacki Ziemowit w Płocku 1938-1939 
Sowiński Apolinary w Wyszogrodzie 1916-1926 
Staszewski Dominik w Płocku 1908-1926 
Strzeszewski Franciszek w Płocku 1821-1834 
Sujkowski Bronislaw w Raciążu 1896-1908 
Szeligowski Jerzy w Płocku 1909-1915 
Śląski Zygmunt w Płocku 1918-1923 
Śliwiński Wojciech w Płocku 1880-1882 
Świerzyński Kazimierz w Płocku 1808-1821 
Taczanowski Mikołaj w Płocku 1880-1890 
Tchórzewski Ludwik w Płocku 1821-1837 
Terpilowski Józef w Raciążu 1908-1914 
Tyc Antoni w Płocku 1907-1939
Tyrchowski Stanislaw w Płocku 1860-1866 
Ulcjski Ludwik w Gostyninie 1876-1893 
Więckowski Maciej w Płocku 1890-1899 
Wilczyński Aleksander w Płocku 1931-1939 
Wojciechowski Feliks w Płocku 1852-1856 
Wojciechowski Jan w Gąbinie 1869-1871 
Wołowski Antoni w Płocku 1863-1876 
Wołowski Michał w Płocku 1838-1862 
Zborowski Józef w Płocku 1897-1908 
Zborowski Wiktor w Wyszogrodzie 1879-1896 
Zieliński Stefan w Płocku 1934-1939

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie (akta notariuszy z Kutna i Żychlina):

Bogucki Feliks w Kutnie 1870-1891 
Borkowski Romuald w Kutnie 1918-1933 
Chrzanowski Stanisław w Kutnie 1934—1939 
Chwalibóg Kazimierz w Kutnie 1914 
Dunin-Borkowski Stanisław w Kutnie 1919-1933 
Gliński Wojciech w Kutnie 1808-1812 
Herta Kazimierz w Kutnie 1945
Irzyłowski Wacław w Żychlinie 1929-1951 
Jedliński Gotlib w Kutnie 1822-1826
Kacprzyk Jan w Kutnie 1945
Kowalewski Stanisław w Kutnie 1902-1917

Lewandowski Piotr w Kutnie 1828-1829
Myśliborski Ignacy w Kutnie 1865-1876 
Olszowski Wincenty w Kutnie 1826-1837' 
Otocki Julian w Kutnie 1876
Prażmowski Wacław w Kutnie 1934-1938
Sikorski Hipolit w Kutnie 1843-1864
Szumski Stefan w Kutnie 1892-1913
Walewski Maksymilian w Kutnie 1938-1951 
Wojciechowski Nepomucen w Kutnie 1837-1842 
Zarzycki Józef w Kutnie 1812-1827
Zera Józef w Kutnie 1876-1901
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Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy (akta notariuszy z Łęczycy, Ozorkowa. 
Uniejowa):

Bagiński Bronisław w Uniejowie 1934-1939
Balicki Jan w Łęczycy 1860-1904
Bialkiewicza Remigiusza wŁęczycy 1899-1916 
Bierzyński Jan w Uniejowie 1928-1933
Buksicki Jan Stefan w Łęczycy 1934-1937 
Chodyński Feliks w Uniejowie 1877 
Chrempiński Józef w Łęczycy 1916-1920 
Cybulski Florian w Uniejowie 1877-1900
Fibich Samuel w Łęczycy 1905-1916
Grabiński Osip Bronislaw w Uniejowie 1901— 

-1914
Grzymski Edmunda w Ozorkowie 1876-1914 
Janicki Kajetan w Łęczycy 1839-1847
Jaworski Stanislaw w Łęczycy 1824-1839 
Kossowski Walery wŁęczycy 1876-1898
Kubiczka Stanislaw w Uniejowie 1915-1928 
Kurzykowski Jan w Łęczycy 1848-1876

Magnuski Józef w Uniejowie 1875-1876 
Moykowski Kazimierz w Łęczycy 1925-1933 
Olszewski Józef w Ozorkowie 1933-1950 
Pietrasiewicz Edward w Ozorkowie 1917-1933 
Przegaliński Jan w Łęczycy 1916-1924 
Raczyński Stoslaw w Łęczycy 1937-1938 
Radziszewski Leon w Ozorkowie 1870-1876 
Rybczyński Franciszek w Łęczycy 1808-1810 
Sawicki Włodzimierz w Ozorkowie 1945-1947 
Starzyński Józef w Łęczycy 1827-1860 
Stokowski Florian w Łęczycy 1808-1823 
Strzałkowski Józef w Łęczycy 1807-1808 
Szczawiński Mikołaj w Łęczycyl811-1827 
Szwarc Ignacy w Łęczycy 1921-1939 
Tylman Maurycy w Ozorkowie 1915-1917 
Wyżnikiewicz Stanisław w Łęczycy 1946-1950 
Zieliński Konrad wŁęczycy 1937-1946

Archiwum Państwowe w Poznaniu (akta notariuszy z Grodziska Wlkp., Międzychodu, Nowego 
Tomyśla, Obornik, Pniew, Pobiedzisk, Poznania, Rogoźna, Szamotuł, Śremu, Środy Śląskiej, 
Zbąszynia):

Ahlemann Fryderyk w Szamotułach 1859-1866 
Amdts Jan w Nowym Tomyślu 1906-1920 
Barg Franz Hermann w pow. międzychodzkim 

1862-1868
Bartecki Wojciech w Nowym Tomyślu 1886— 

-1919
Bauermeister Aleksander w pow. śremskim 

1856-1873
Bertheim Aleksander w Poznaniu 1864-1872
Beschormer Filip w pow. międzychodzkim 1848- 

-1862
Białecki Wladyslaw w Poznaniu 1920 
Bischofswerder Leopold w pow. międzychodz

kim 1894-1902
Boy Edward w Poznaniu 1824-1862 
Brachvogel Karol w Poznaniu 1830-1859 
Bruchvogel Emil w Rogoźnie 1849 
Brühl Adolf w Grodzisku Wlkp. 1880-1890 
Buczkowski Czesław w Poznaniu 1939 
Burdajewicz Antoni w Poznaniu 1922-1939 
Callin Karol w pow. średzkim 1837-1850 
Chmielewski Czesław w Poznaniu 1919-1939 
Cichowicz Ludwik w Poznaniu 1919-1932 
Citron Menda w pow. śremskim 1886-1910

Cohn Juliusz w Rogoźnie 1888-1899
Cronheim Maks w pow. śremskim 1911-1920 
Dobieliński Leonard w Poznaniu 1830-1833 
Docnniges Karol w Poznaniu 1846-1864 
Douglas Otto w pow. śremskim 1844-1854 
Douglas Wilhelm w Poznaniu 1830-1851 
Ekner Eugeniusz w Śremie 1930-1933 
Engel Bernard w pow. średzkim 1858-1866 
Engelhardt Ludwik w Poznaniu 1844-1865 
Fischer August w pow. międzychodzkim 1847— 

-1893
Gajewski Władysław w Pobiedziskach 1935-1938 
Garliński Jarosław w Poznaniu 1832-1939 
Gerlach Henryk w Szamotułach 1860-1889 
Giersz Ferdynand w Poznaniu 1826-1841 
Giżycki Ernest w Poznaniu 1823-1848 
Giżycki Leopold w Poznaniu 1842-1868 
Grądzielewski Marcin w pow. śremskim 1885— 

-1911
Gregor Paul w Poznaniu 1830-1862 
Grybski Kazimierz w Poznaniu 1922 
Grzegorzewski Jan w Poznaniu 1939-1940 
Guderian Adolf w Poznaniu 1842-1860 
Guttmann Julius w Poznaniu 1863-1868
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Ilahn Juliusz w Rogoźnic 1900-1920
Hanns Maks w Grodzisku Wlkp. 1905-1916 
1 Icrtzlcr Emil w pow. śrcdzkim 1853-1856 
Hielscher Hermann w Zbąszynie 1883-1901 
Hildt Gerhard we Wronkach 1906-1918
Hoppe Linus w Poznaniu 1910-1920 
Hoycr Fryderyk w Poznaniu 1828-1857
Hunke Karol w Poznaniu 1830-1849 
Jakoby Anselm w Poznaniu 1829-1841
Janusz Karol w Śremie 1934-1939
Jawornik Karol w Poznaniu 1934-1939, 1945— 

-1951
Jekel Wilhelm w Szamotułach 1846-1858
Jeszkc Witold w Poznaniu 1926-1939 
Karczewski Paweł w Rogoźnic 1846-1848 
Karpiński Leopold w pow. śremskim 1861-1888 
Kindler Arno w Poznaniu 1940
Kittel Feliks w Zbąszynie 1918-1920 
Klotsch Fritz w Obornikach 1903-1919 
Korczyński Edward w Poznaniu 1934-1939 
Korytowski Edward w Poznaniu 1945-1951 
Krauthofer Jakób w Poznaniu 1843-1852 
Krochman Jerzy w Zbąszynie 1901-1914 
Kroeling Hans w Poznaniu 1939-1940 
Kryger Franciszek w Poznaniu 1830-1854 
Kuntz Zygfryd w pow. międzychodzkim 1903— 

-1922
Langenmeier August w Rogoźnie 1838-1872 
Langenmeyer Paweł w Pniewach 1888-1918 
Laskowski Henryk w Poznaniu 1946-1951 
Leonhard Zygmunt w pow. międzychodzkim 

1845-1849
Leszczyński Czesław w Poznaniu 1948-1951 
Limanowski Albin Kazimierz w Poznaniu 1946- 

-1951
Lisiecki Florian w pow. śremskim 1845-1875 
Litthauer Feliks w pow. śremskim 1874-1884 
Mallow Fry deryk w Poznaniu 1830-1852 
Mcysncr Jan w Poznaniu 1949-1951 
Mierzejewski Tadeusz w Śremie 1924—1933 
Morawski Stefan w Śremie 1919-1921 
MoritzJan w Poznaniu 1826-1860
Motty Jan Kazimierz w Grodzisku Wlkp. 1882- 

-1919
MUhring Walter w Poznaniu 1939-1940 
Nowosielski Zygmunt w Poznaniu 1921-1951 
Pagel Rudolf w Poznaniu 1939-1944 
Pawłowicz Jerzy w Śremie 1945-1950 
Peterson Czesław w Poznaniu 1830-1831 
Petrich Wilhelm w Szamotułach 1890-1918 
Piechocki Stefan w Poznaniu 1921-1949

Piglosiewicz Józef w Poznaniu 1831-1856 
Pilarski Michał w Poznaniu 1824-1844 
Połomski Józef w Rogoźnic 1861-1909 
Prądzyński Witold w Poznaniu 1925-1951 
Priwc Karol w pow. śrcdzkim 1878-1884 
Raymann Wilhelm w pow. międzychodzkim 

1840-1846
Rockau Hugo w Grodzisku Wlkp. 1890-1893 
Rosada Stefan w Poznaniu 1936-1939
Salbach Karl w Poznaniu 1830-1837
Schlacke Karol w Rogoźnic 1838-1890
Scholtz Schultz Johann Gustaw w pow. śrem

skim 1835-1846
Schottländer Jacob w Poznaniu 1910
Schütz Ludwig w pow. międzychodzkim 1838— 

-1848
Schwarzschutz Jan w Obornikach 1897-1903 
Sikorski Józef w Poznaniu 1950-1951
Simon w Szamotułach 1837-1842
Sławski Jan w Poznaniu 1924-1951
Sluźewski Emil w pow. średzkim 1885-1890 
Sobcski Jakob w Poznaniu 1846-1854
Spiess Johann w Poznaniu 1829-1835 
Stams Emil w Grodzisku Wlkp. 1897-1905 
Stasiński Bohdan w Poznaniu 1946-1951
Steuer Maksymilian w Szamotułach 1867-1897 
Sticinsky Werner w Poznaniu 1940-1943 
Szafrański Wiktor w Pobiedziskach 1885-1933 
Szoldrski Marian w Poznaniu 1945-1951 
Toporski Marcin w Obornikach 1834—1862 
Trauczyński Edward w Śremie 1926-1928 
Trąbczyński Antoni w pow. średzkim 1845— 

-1864
Vatiehe Heinrich Otto w pow. międzychodzkim 

1858-1882
Verdin Henryk w Rogoźnic 1909-1919 
Vogtlaender Adolf w pow. międzychodzkim 

1839-1840
Voss Karl, Emil, Otto w pow. międzychodzkim 

1885-1920
Wagner Karl w pow. śremskim 1910-1914
Wallciser Karl Heinrich w pow. śremskim 1838— 

-1885
Wegner Karol w Pobiedziskach 1908-1910 
Weimann Jan w Poznaniu 1833-1852
Weiss Edwin w pow. śrcdzkim 1860-1874 
Weiss Paul w pow. średzkim 1890-1920 
Weissleder w Poznaniu 1817-1844
Węclewski Józef w pow. średzkim 1864-1889 
Wężyk Witold w Poznaniu 1934
Wierzbowski Ignacy w pow. śrcdzkim 1866-1879
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Wójtowski Marian w Grodzisku Wlkp. 1895- 
-1896

Wyrzykowski Ludwik w Poznaniu 1937-1939 
Żmidziński Marian w Poznaniu 1945-1951

Żuromski Kazimierz w Poznaniu 1922-1939

Państwowe Biuro Notarialne w Poznaniu 1952- 
-1960

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie (akta notariuszy z Gniezna, Jarocina, 
Pyzdr, Wrześni):

Augustin Ludwik w pow. gnieźnieńskim 1872— 
1888

Biedermann Józef w pow. gnieźnieńskim 1835- 
1858

Biernacki Zbigniew w pow. gnieźnieńskim 1900— 
1925

Cohn Benno w pow. gnieźnieńskim 1910-1920 
Dunin-Borkowski Stanisław w Pyzdrach 1898— 

-1900
Ellerbeck Theodor w pow. gnieźnieńskim 1861— 

1885
Ertel Tadeusz we Wrześni 1934-1935
Espe Hugo w pow. gnieźnieńskim 1899-1919 
Genschmer Marcin w pow. jarocińskim 1907 
Hertzler Emil w pow. gnieźnieńskim 1857-1899 
Honig Georg w pow. gnieźnieńskim 1899-1914 
Hoppenrath Julius Fritz we Wrześni 1913 
Janicki Józef w Pyzdrach 1887-1897 
Jażdżewski Melchior w Pyzdrach 1838-1855 
Kaczorowski Tadeusz we Wrześni 1934-1939 
Kazowski Józef w pow. jarocińskim 1926-1939 
Kellemann Hieronim w pow. gnieźnieńskim 

1840-1880
Klossowski Ignacy w pow. gnieźnieńskim 1891— 

1910
Krauthofcr Mieczysław w pow. gnieźnieńskim

1881- 1889
Kwadyński Michał w pow. gnieźnieńskim 1843- 

-1866
Leporowski Paul Mathias w pow. jarocińskim

1882- 1910
Lewicki Stefan w Pyzdrach 1939
Litwiak Mikołaj we Wrześni 1935-1936 
Maier Ludwik w pow. gnieźnieńskim 1866-1891 
Małecki Franciszek we Wrześni 1861-1872 
Mazur Roman we Wrześni 1928-1933

Mcinhardt Krzysztof w pow. gnieźnieńskim 1867- 
-1899

Mercik Kazimierz we Wrześni 1931-1932 
Meyer Fryderyk we Wrześni 1869-1884 
Morkowski Antoni w Pyzdrach 1920-1939 
Mróz Feliks w pow. jarocińskim 1929-1939 
Mühring Walter w pow. jarocińskim 1908-1920 
Odechowski Wacław w Pyzdrach 1901-1914 
Opieliński Leon we Wrześni 1923-1933 
Paasch Wilhelm we Wrześni 1837-1870 
Peyser Lippmann Gotthilf we Wrześni 1919 
Priefer Wilhelm w pow. gnieźnieńskim 1839— 

1839
Radosch Eugeniusz we Wrześni 1841-1858 
Ruprecht Aleksander w Pyzdrach 1872-1876 
Rylski Jan we Wrześni 1936-1949
Sauer Fryderyk w pow. gnieźnieńskim 1864-1876 
Scholz Karl w pow. jarocińskim 1913-1919 
Slubiński Jan w Pyzdrach 1819-1829 
Staniewicz Jerzy w pow. jarocińskim 1924-1928 
Strycki Feliks w Pyzdrach 1876-1887 
Szybalski Jakub w Pyzdrach 1855-1864 
Tarnowski Kazimierz w Pyzdrach 1861-1871 
Thiela Stephan Sigismund we Wrześni 1874—1913 
Tûrk Samuel w pow. gnieźnieńskim 1906-1920 
Urlich Johans w pow. gnieźnieńskim 1889-1915 
Viseur le Kurt we Wrześni 1886-1889
Wilhelm Bernhard w pow. gnieźnieńskim 1838- 

1863
Wojciechowski Bolesław w Pyzdrach 1920- 

1938
Wojciechowski Nepomucen w Pyzdrach 1827— 

1837
Wolski Hugo w pow. gnieźnieńskim 1911-1923 
Zbijewski Józef w Pyzdrach 1815

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie (akta notariuszy z Dąbia, Izbicy Kujaw
skiej, Kleczewa, Konina, Kola, Słupcy, Sompolna, Turku, Zagórowa):

Bagiński Bronisław w Turku 1945-1951 Berek Stanisław w Słupcy 1947 -1952
Baranowski Leonard w Izbicy Kujawskiej 1935- Białkiewicz Remigiusz w Kleczewie 1876-1900 

-1939 Blenau Stanisław w Kleczewie 1934-1939
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Bogdański Tadeusz w Dąbiu 1900
Chrempiński Teofil w Słupcy i Kleczewie 1896— 

-1917
Domański Stanislaw w Dąbiu 1886
Esse Fiodor w Koninie 1890-1912
Franciszkowski Kwiryn w Koninie 1853-1867
Fraszczyk Jan w Dąbiu 1919-1947
Gloszkowski Czeslaw w Sompolnie 1917-1933
Glówczyński Ignacy w Koninie 1817-1820 
Górski Serafin w Koninie 1877-1880
Grabski Józef w Kole 1908-1923
Gregorkicwicz Stanisław w Słupcy 1917-1933
Grzeboliński Stanisław Julianowicz w Klecze

wie 1902-1903
Grzeboliński Stanislaw w Dąbiu 1903-1914
Grzyź Wojciech w Kole 1935-1951
Henrichs Jan w Koninie 1833-1855
Janowicz Stanislaw w Kole 1924-1928
Janowski Lew w Sompolnie 1907-1914
Kędzierski Władysław w Turku 1876-1914
Komar Wojciech w Kole 1948-1951 
Korzeniowski Bronislaw w Kole 1946
Kowalski Teofil w Turku 1876-1883
Kroszczyński Mikołaj w Koninie 1822-1873
Kryński Adolf w Koninie 1876-1891
Kudrewicz Józef w Słupcy 1916-1917
Kuszkowski Teodor w Koninie 1873-1874 
Landic Juliusz w Koninie 1933-1951
Łącki Fortunat w Koninie 1857-1876
Majewski Józef w Kleczewie 1946-1951
Malinowski w Kole 1894-1899
Micmiec Mirski Franciszek w Sompolnie i Ko

ninie 1936-1951

Morkowski Antoni w Kleczewie 1916-1933 
Muller Edwin w Koninie 1913-1939 
Nestorowicz Władysław w Turku 1916-1947 
Ostrowski Ludwik Jan w Koninie 1881-1905 
Pękosławski w Sompolnie 1896 
Plichtowski Jan w l'urku 1869-1876 
Przegaliński Iwan w Kleczewie 1911-1916 
Radziejowski Leon w Zagórowie 1917-1933 
Rakowski Tomasz w Kole 1928-1935 
Reppel Kazimierz w Zagórowie 1916-1917 
Rudziński Władysław w Koniniel867-1889 
Rydlewski Michał w Kleczewie 1872-1884 
Sikorski Edward w Koninie 1906-1933 
Słomczyński Józef w Kleczewie 1903-1910 
Szczęśniewski Kazimierz w Kole 1907-1931 
Szcluto Apolinary w Słupcy 1933-1947 
Szetel Alojzy w Koninie 1945-1947 
Szperling Roman w Słupcy 1884-1901 
Sztandke Wilhelm w Koninie 1810-1822 
Szymański August w Kole 1935 
Szymański Tomasz w Turku 1916-1947 
Świątkowski Aleksander w Sompolnie 1934-1936 
Świtalski Eugeniusz w Sompolnie i Koninie 

1915-1916
Urowski Jan Iwan w Słupcy 1878-1896 
Wielecki Wacław w Kole 1935-1946 
Zaborowski Jan w Izbicy Kujawskiej 1928-1934 
Zalewski Leonard w Koninie 1875-1876 
Zalewski w Kole 1880-1899
Zdanowicz Stanisław w Zagórowie 1933-1951

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile (akta notariuszy z Chodzieży, Czarnkowa, 
Margonina, Piły, Trzcianki, Wielenia, Zlotowa):

Anit w Złotowie 1871-1872
Beyer Richard w Margoninie 1918-1920
Briken Wiktor w Wieleniu 1906-1919
Cohn Moritz w Chodzieży 1884-1901
Gajewski Wiktor w Wieleniu 1929-1933
Gerson Sali w Czarnkowie 1875-1890 
Goltschewsky Walter w Chodzieży 1905-1907 
Henning Otto w Chodzieży 1907-1915 
Hildebrand Teodor Aleksander w Trzciankach 

1890-1897
Klein Franz w Margoninie 1888-1893
Knirim Egbert w Złotowie 1864-1896 
Korytowski Edward w Czarnkowie 1928-1935 
Kuszenin Józef w Czarnkowie 1927
Kwinor Moritz w Pilel832—1834
Lichoniewicz Ludwik w Chodzieży 1925-1933 

Loewcnhardt Gottwald w Złotowie 1866-1873 
Mcibauer Walter w Złotowie 1900
Pink Louis w Złotowie 1892-1909
Plachciński Aleksander w Margoninie 1926-1934 
Rankowski Kazimierz w Czarnkowie 1931-1933 
Raphael Dawid w Chodzieży 1901-1920 
Riemschneider Paul w Złotowie 1909-1911 
Schulz Ernst w Wieleniu 1897—1919
Stiege Paul w Czarnkowie 1895-1904 
Śliwa Michał w Wieleniu 1935
Thie Otto w Margoninie 1898-1916 
Unruh Karol w Chodzieży 1925-1939
Valentin Eugen Alfred w Czarnkowie 1890— 

1894
Willutzki Carl Adolph w Złotowie 1883
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Archiwum Państwowe w Przemyślu (akta notariuszy z Biecza, Birczy, Bobrki, Brzozowa, Bu
kowska, Cieszanowa, Dębicy, Dobromila, Dubiecka, Dukli, Dynowa, Frysztaku, Głogowa Mało
polskiego, Gorlic, Jarosławia, Kolbuszowej, Komarna, Krakowca, Krosna, Leżajska, Lubaczo
wa, Lutowisk, Łańcuta, Mielca, Niska, Niżankowic, Pilzna, Pruchnika, Przeworska, Radomyśla, 
Radymna, Ropczyc, Rozwadowa, Rzeszowa, Sądowej Wiszni, Sanoka, Sieniawy, Sokołowa, 
Strzyżowa, Tarnobrzega, Tyczyna, Ulanowa, Zassowa):

Adamski Robert w Bóbrce 1901
Ajdukicwicz Augusta w Sokołowie 1913-1917 
Angiciczykowski Franciszek w Lubaczowie 

1906-1920
Arieta Jan w Tyczynie 1905-1912
Awcyda Jarosław w Sokołowie 1887-1892 
Aweyde Jarosław z-ca notariusza w Pilznic 1886 
Balanda Kazimierz w Głogowie Małopolskim

1917-1918
Bański Adam w Strzyżowie 1925-1933 
Bartosiński Antoni w Mielcu 1860-1873 
Bartoszewski Karol w Jarosławiu 1899 
Bek Władysław w Jarosławiu 1943-1944 
Benbenek Jan w Lubaczowie 1951-1952 
Bcnbcnck Jan w Radymnie 1949-1951 
Bcrszakiewicz Jan w Gorlicach 1928-1946 
Bieliński Bolesław w Sokołowie 1920-1923 
Birecki Konstanty w Jarosławiu 1940-1941 
Blumcnfeld Artur w Ustrzykach Dolnych 1894— 

-1896
Braun Karol w Nisku 1914-1925
Breyer Henryk w Rzeszowie 1909-1910 
Breyer Henryk w Tarnobrzegu 1923-1926 
Breycra Henryk w Radomyślu 1916-1923 
Brzeski Bronisław w Dębicy 1875-1884
Brzeski Bronisław w Ropczycach 1876 
Budzynowski Teodozy w Dobromilu 1929-1933 
Bugicl Piotr w Krakowcu 1900-1920 
Bujanowski Marcina w Przeworsku 1904 
Bujanowski Marcin z-ca notariusza w Pilznie 1905 
Bujanowski Tytus w Pilznie 1886-1905 
Cygi-Karpiński Kazimierz w Bukowsku 1910— 

-1918
Czechowicz Robert w Lubaczowie 1926-1943 
Czcrmak Józef w Sądowej Wiszni 1897-1898 
Deller Ludwik w Krakowcu 1885-1898
Deller Ludwik w Sądowej Wiszni 1901-1912 
Dębicki Franciszek w Sądowej Wiszni 1897 
Dębicki Ignacy w Rzeszowie 1918-1931 
Długoszowski Stanisław w Cieszanowie 1890— 

-1899
Dollinger Kazimierz w Przeworsku 1937-1946 

[1947-1950]

Drozdowski Karol w Pilznic 1905-1912 
Drozdowski Karol w Tyczynie 1913-1914 
Dufrat Zygmunt w Sieniawie 1946-1949 
Dzięciolowski Bolesław w Ulanowie 1908-1913 
Fassnacht Edward w Birczy 1937-1938 
Fibich Antoni w Mielcu 1875-1905
Fiedler Henryk w Niżankowicach 1906-1911 
Filipczak Bronisław w Dubiecku 1924-1926 
Furgalski Antoni w Rzeszowie 1889-1890 
Gabriclski Teodor w Tyczynie 1872-1886 
Gabrielski Wincenty w Birczy 1909-1911 
Gajewski Ludwik w Gorlicach 1934 
Gajewski Ludwik w Kolbuszowej 1933-1934 
Galziński Stanisław w Łańcucie 1899-1900 
Galziński Stanisław w Rzeszowie 1896
Gardziel Gustaw w Głogowie Małopolskim 1923— 

-1935
Gincbcrg-Znamierski Ignacy w Przemyślu 1934— 

-1951
Girzejowski Felicjan w Dobromilu 1910-1913 
GlascrJan w Radomyślu 1900-1914
Glixelli Teodor w Dobromilu 1919-1922 
Głowiński Michał w Mielcu 1933-1934
Goyski Kazimierz w Przeworsku 1905-1910 
Goyski Adam w Tyczynie 1934-1939
Goyski Jan w Dukli 1934
Goyski Kazimierz w Rzeszowie 1910-1916 
Grzybczyk Jan w Sokołowie 1924-1933 
Hałas Mikołaj w Dynowie 1934
Hanusz Antoni w Łańcucie 1875-1899 
Hasiak Bolesław w Jarosławiu 1949-1950 
Hessel Stanisław w Rymanowie 1928-1933 
Hctper Leopold w Dębicy 1898-1899 
Heyda Eugeniusz w Przemyślu 1910-1911 
Hinzinger Gustaw w Tarnobrzegu 1892-1903 
Hinzinger Gustaw w Rzeszowie 1904 
Holzer Feliks w Rzeszowie 1860-1873 
Holzcr Zygmunt w Strzyżowie 1881-1925 
Hołub Mikołaj w Jaworowie 1861-1902 
Holubowicz Władysław z-ca notariusza w Rop

czycach 1909-1910
Idziński Tadeusz w Pilznie 1934
Janicki Władysław w Przemyślu 1899-1910
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Japa Stanisław w Tyczynie 1912
Jarema Kazimierz w Nisku 1884-1886 
Jaremy Kazimierz w Ulanowie 1877-1896 
Jarski Władysław w Radymnie 1946-1951 
Jaworski Leon w Bukowsku 1934
Jaworski Stanisław w Głogowie Małopolskim 

1934-1939
Jendel Filip w Leżajsku 1876
Jendel Filip w Tarnobrzegu 1873-1874 
Jendel Filip w Ulanowie 1875-1876 
Josse Alfred w Leżajsku 1923-1933 
Josse Alfred w Ulanowie 1913-1923 
Juszczyk Jędrzej w Ulanowie 1923-1934 
Kaisa Jan z-ca notariusza w Pilznie 1869-1870 
Kamiński Eugeniusz w Pruchniku 1905-1906 
Kamuda Tadeusz w Bieczu 1949-1951 
Kaniewski Władysław w Łańcucie 1861-1875 
Kaniewski Władysław w Rzeszowie 1875-1889 
Kapko Józef w Lubaczowie 1891-1902 
Kaschnitz Karol w Tyczynie 1886-1893 
Kielawa Bogusław w Dubiecku 1944-1945 
Kielawa Bogusław w Przemyślu 1945-1951 
Kiemik Albert w Sokołowie 1875-1886 
Kieszkowski Stanisław w Birczy 1937 
Klimczyk Stefan w Bieczu 1927-1944 
Kopacz Błażej w Birczy 1937
Kopacz Błażej w Mielcu 1923-1933 
Kosiński Ignacy w Mielcu 1907-1933 
Kosiński Ignacy w Ulanowie 1896-1907 
Kostórkiewicz Witold w Gorlicach 1947-1950 
Kostórkiewicza Witold w Dobromilu 1923-1927 
Kowalski Bronisław w Birczy 1934-1937 
Kowalski Bronisław w Jarosławiu 1942-1944 
Krasicki Władysław w Głogowie Małopolskim 

1886-1888
Krasicki Władysław w Radomyślu 1888-1921 
Kricgselsen Ignacy w Niżankowicach 1892-1899 
Krupa Aleksander w Przemyślu 1937-1945 
Kukurcwicz Antoni w Sanoku 1911-1912 
Kuliński Adam w Tyczynie 1924-1925 
Kuźniarski Stanisław w Przeworsku 1932-1937 
Lasko Wincenty w Przeworsku 1917-1933 
Leniński Stefan w Birczy 1934
Lewicki Hipolit w Leżajsku 1864-1869 
Lipowski Konstanty w Radomyślu 1875-1879 
Lipowski Konstanty w Zassowie 1873 
Lisowski Grzegorz w Ropczycach 1910-1932 
Lityński Józef w Kolbuszowej 1862-1904 
Lubomir Kaczmarczyk w Dynowie 1934 
Łapiński Roman w Tarnobrzegu 1885-1889 
Łapiński Roman w Nisku 1890-1900

Łotecki Leon w Kolbuszowej 1934-1935 
Łukaszewicza Władysław z-ca notariusza w Kol

buszowej 1905
Łuszpiński Władysław w Przemyślu 1911 
Machowski Mikołaj w Głogowie Małopolskim 

1888-1906
Machowski Mikołaj w Rzeszowie 1905-1934 
Machowski Mikołaj w Tyczynie 1893-1905 
Madejski Roman w Nisku 1888-1890 
Markiewicz Bronisław w Rzeszowie 1932-1935 
Martyna Piotr w Pilznie 1923-1931 
Martynowicz Jan w Nisku 1887-1888 
Martynowicz Jan w Rozwadowie 1877-1892 
Mazurek Adam w Krośnic 1934
Mazurek Adam w Rzeszowie 1938-1943 
Meleszkiewicz Jan w Niżankowicach 1903-1906 
Miąsik Ludwik w Rozwadowie 1915-1931 
Miąsik Stanisław w Rozwadowie 1933-1934 
Midowicz Adam w Łańcucie 1934
Midowicz Ludwik w Głogowie Małopolskim

1918- 1923
Midowicz Ludwik w Rzeszowie 1890-1903 
Mikułowski Józef w Cieszanowie 1883-1884 
Mikułowski Józef w Dobromilu 1891-1896 
Miller Emil w Pruchniku 1908-1922 
Misky Aleksander w Sieniawie 1924-1945 
Misky Feliks w Strzyżowie 1878-1881 
Mleczko Ludwik z-ca notariusza w Sokołowie 

1917-1920
Młynarski Władysław w Rzeszowie 1934-1937 
Mroczkowski Stanisław z-ca notariusza w Pilz

nie 1934
Murowycza Włodzimierz w Jarosławiu 1940— 

-1941
Mynarski Władysław w Tyczynie 1925-1934 
Narajewski Józef w Brzozowie 1903-1907 
Nawrocki Tadeusz w Przeworsku 1916-1917 
Nawrocki Tadeusz w Rzeszowie 1916-1918 
Nitarski Adolf w Pruchniku 1923-1934 
Nitarski Alfred w Przemyślu 1937-1943 
Nowak Jan w Sanoku 1929-1934 
Nowiński Bronisław w Leżajsku 1886-1922 
Nowosielski Zygmunt w Gorlicach 1941-1943 
Opidowicz Antoni z-ca notariusza w Dębicy

1919- 1922
Orzakiewicz Gabriel w Łańcucie 1901-1920 
Orzakiewicz Gabriel we Frysztaku 1920-1924 
Otowski Ksawery w’ Radymnie 1933-1944 
Padykula Jan w Dukli 1934
Pajor Bogusław w Krakowcu 1919-1920
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Pajor Bogusław z-ca notariusza w Kolbuszowej 
1924-1925

Pawlisza Jędrzej w Dobromilu 1905-1909 
Pawłowicz Eugeniusz w Radymnie 1904-1933 
Pawłowski Jan w Rzeszowie 1931-1932 
Pawłowski Jan w Tyczynie 1925
Peszkowski Bronisław w Radomyślu 1887-1888 
Peszkowski Wacław w Pilznie 1915-1923 
Pędracki Artur w Dubiccku 1888-1892 
Pęksa Stanisław w Leżajsku 1922-1923 
Piela Piotr w Nisku 1901-1914
Piela Piotr w Tyczynie 1892-1893
Pilecki Franciszek w Głogowie Małopolskim 

1903-1906
Piotrowski Stanisław w Jarosławiu 1939-1947 
Podwiński Marian w Przemyślu 1934-1945 
Pogonowski Jan w Rzeszowie 1859-1897 
Polański Felicjan w Leżajsku 1862-1864 
Poręba Józefw Głogowie Małopolskim 1905-1906 
Poręba Józef w Łańcucie 1920-1933 
Poręba Józef we Frysztaku 1934
Prochaska Karol w Leżajsku 1877-1886 
Prochaska Karol w Rzeszowie 1899-1907 
Prusek Emil w Dubiccku 1947-1949 
Puszczyński Antoni w Sanoku 1900-1901 
Radziszewski Franciszek w Niżankowicach 1912— 

-1914
Radziszewski Franciszek w Sanoku 1934 
Rampclt Karol w Sokołowie 1904-1913 
Raś Edward w Jarosławiu 1934-1949 
Rogalski Konstanty w Strzyżowie 1873 
Rogalski Konstanty w Tarnobrzegu 1875-1885 
Rogóż Roman w Mielcu 1933 
Ruck Zygmunt w Nisku 1873-1888 
Rudnicki Jerzy w Strzyżowie 1925-1947 
Rudnicki Jerzy we Frysztaku 1925-1928 
Ruxer Marceli w Sieniawie 1903-1904 
Rużamski Antoni w Tarnobrzegu 1904-1921 
Rzewuski Ludwik w Dobromilu 1896-1905 
Rzucidlo Józef w Łańcucie 1934
Salwicki Michał w Dubiccku 1874-1875 
Salwicki Włodzimierz w Sądowej Wiszni 1934 
Samlicki Józef w Birczy 1938-1944
Samlicki Józef w Jarosławiu [1941, 1943, 1945, 

1946] 1947-1952
Scheiba Henryk w Mościskach 1916-1918 
Schneider Alojzy w Dobromilu 1884-1889 
Schneider Alojzy w Radymnie 1878-1882 
Sikorski Józef w Rzeszowie 1935 
Skowroński Edward w Pilznie 1870-1886 
Slugocki Zenon w Rozwadowie 1859-1876 

Smal Piotr w Bukowsku 1929-1933 
Sobol Anatol w Dobromilu 1934-1939 
Sokalski Władysław w Głogowie Małopolskim 

1934
Sperling Antoni w Pilznie 1861-1868 
Srokowski Zdzisław w Ropczycach 1931-1934 
Stanisz Tadeusz w Głogowie Małopolskim 

1906-1918
Stanisz Tadeusz w Rzeszowie 1903-1905 
Stasinicwicz Julian w Tarnobrzegu 1926-1939 
Stepkiewicz Paweł w Przeworsku 1936-1937, 

1946-1951
Strończak Władysław w Sądowej Wiszni 1894 
Struszkicwicz Michał w Pilznie 1913-1914 
Struszkiewicz Michał w Tyczynie 1915-1924 
Strzclbicki Stanisław w Leżajsku 1872-1875 
Strzclbicki Stanisław w Ropczycach 1876-1910 
Suchard Edward w Radymnie 1900-1903 
Summer-Brason Ludwik w Krośnie 1928-1934 
Summer-Brason Ludwik w Gorlicach 1922— 

-1928
Szczepko Jerzy w Radymnie 1945-1946 
Szeligowski Sylwester w Tarnobrzegu 1872— 

-1873
Szymanowicz Franciszek w Rozwadowie 1931- 

-1933
Śpiewak Antoni w Mielcu 1933-1936
Świtlik Adam w Dębicy 1922-1934 
Tabeau Karol w Kolbuszowej 1925-1933 
Teodor Lepko w Dynowie 1934
Tomkiewicz Antoni w Brzozowie 1934-1935 
Traczewski Zdzisław w Rzeszowie 1935-1939 
Trybulec Roman w Nisku 1900-1901 
Trybulcc Roman w Tyczynie 1914
Trzeciecki Władysław w Ropczycach 1873-1874 
Trzeciecki Władysław w Dębicy 1869-1872 
Uhm Kazimierz w Dubiccku 1945-1949 
Wawrausch Karol w Komarnic 1870-1876 
Wawrausch Karol w Dubiccku 1882-1887 
Waydowicz Tadeusz w Jarosławiu 1934-1949 
Wdówka Gustaw w Nisku 1925-1933 
Wdówka Gustaw w Tarnobrzegu 1922-1923 
Wiesenberg Herman w Jaworowie 1913-1915 
Więckowski Zygmunt w Pilznie 1932-1933 
Więcława Alojzy z-ca notariusza w Pilznie 

1931-1932
Wilczek Stanisław w Sieniawie 1920-1922 
Wilusz Kazimierz w Dębicy 1899-1919 
Wilusz Kazimierz w Rozwadowie 1892-1893 
Winnicki Wiktor w Dobromilu 1934—1939 
Wirski Jan w Dukli 1924-1933
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Wirski Jan w Rzeszowie 1934-1940
Wisłocki Aleksander w Dębicy 1884-1889
Wisłocki Marceli w Dobromilu 1870-1877
Wisłocki Władysław w Sokołowie 1872-1873
Wisłocki Stanisław w Głogowie Małopolskim

1893-1900
Wiśniowski Feliks w Lutowiskach 1916-1917
Witkiewicz Franciszek w Przemyślu 1945-1951 
Władyka Jan w Leżajsku 1933
Wodecki Jan w Przeworsku 1877-1904
Wolańczyk Wojciech w Lubaczowie 1946-1950
Wolański Hipolit w Radymnie 1901
Woźniak Jan w Przeworsku 1931-1932
Zabierzewski Stanisław wNisku 1934
Zach Franciszek w Kolbuszowej 1905-1924
Zajączkowski Władysław w Przeworsku 1910— 

-1917
Zarosły Jan w Sokołowie 1934
Zawora Jan Andrzej w Sieniawie 1993-1994

Zcchcnter Kazimierz w Pruchniku 1934-1949
Zicmnowicz Stanisław w Przemyślu 1933-1937
Zieniewicz Feliks w Przeworsku 1860-1874
Zubek Józef w Tyczynie 1879-1881

Państwowe Biuro Notarialne w Jarosławiu [1950]
1951- 1992

Państwowe Biuro Notarialne w Lubaczowie 
[1950] 1952

Izba Notarialna w Przemyślu 1882-1933
Państwowe Biuro Notarialne w Przeworsku

1952- 1992
Państwowe Biuro Notarialne w Przeworsku 

Oddział w Sieniawie 1990-1992
Państwowe Biuro Notarialne w Radymnie 1959— 

-1963

Archiwum Państwowe w Radomiu (akta notariuszy z llży, Kozienic, Lipska n. Wisłą, Radomia, 
Solca, Szydłowca, Zwolenia):

Beze Aleksander w Kozienicach 1918-1933 
[1939]

Bielawski Michał w Radomiu 1818-1819
Bujnicki Florentyn w Kozienicach [1876] 1887— 

-1914
Burghard Stanisław w Radomiu 1911-1926 
Chlewicki Franciszek w Solcu 1824-1827 
Chmielewski Mieczysław w Radomiu 1886-1915 
Chodorowicz Michał w Kozienicach 1842-1845 
Damięcki Adam w Radomiu 1862-1865 [1872] 
Derengowski Piotr w Szydłowcu i Solcu 1856— 

-1865 [1870]
Doufrene Franciszek w Szydłowcu 1819-1828 
Dworak Antoni w Szydłowcu 1916-1933 
Ettinger Bolesław w Radomiu 1871-1876 
Falkiewicz Franciszek w Radomiu 1927-1951 
Gawłowski Jan w Szydłowcu 1851
Glogier Maciej w Radomiu 1921-1933 
Gorczycki Stefan w Zwoleniu 1951
Gozdawa Leonowicz Stanisław w Lipsku n. Wi

słą [1939] 1940-1946
Hassman Tomasz w Radomiu 1828-1866 
Jabłonowski Piotr w Radomiu 1824-1833
Janik Stanisław w Iłży 1949-1950
Jasicki Franciszek w Radomiu [1899] 1901-1914 
Karasicwicz Filip w Kozienicach 1856-1886 
Karwadzki Paweł w Radomiu 1866-1884 [1887]

Kerna Paweł w Radomiu 1934-1946
Kinicki Władysław w Radomiu 1876-1880
Kłosowski Stanisław w Radomiu [1862] 1864— 

-1876
Kołakowski Marcin w Radomiu 1831
Kostecki Aleksander w Radomiu 1904-1933 

[1946]
Kotyński Gustaw w Zwoleniu 1939-1941
Kowalski Walenty Faustyn w Kozienicach 

1846-1848
Kozon Bolesław w Kozienicach [1938] 1945— 

-1951 [1952]
Krężelewska Aniela w Lipsku n. Wisłą 1947— 

-1951
Kuczkiewicz Stanisław w Kozienicach 1938-1939
Kulczycki Włodzimierz w Radomiu 1883-1904
Kwapisiewicz Marian w Kozienicach 1937-1944 

[1946]
Lassanowski Marcin w Radomiu 1835-1851
Luboński Jan w Radomiu 1919-1936
Łowicki Marian w Zwoleniu 1948-1950(1951]
Makarowski Adam w Szydłowcu 1839-1845 

[1847]
Malinowski Marceli Karol w Solcu 1839-1851 

[1859]
Malinowski Marceli Karol w Solcu i Szydłowcu 

1852-1853
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Milkowski Franciszek w Szydłowcu i Solcu 
1853-1855 [1856]

Nalepiński Michał w Radomiu 1832-1876 
Narczyński Henryk w Iłży 1948
Nowachow icz Józef w Radomiu 1934-1951 
Nowakowski Jan w Solcu 1870-1876 
Nowakowski Jan w Solcu i Szydłowcu 1866— 

-1870
Olszowski Wojciech w Solcu 1810-1812 [1813] 
Paprocki Stanisław w Zwoleniu 1922-1932 
Pawłowski Ignacy w Solcu 1828-1838 
Piasecki Adam w Radomiu 1876-1910 [1913] 
Piasecki Adam w Szydłowcu 1870-1876 
Piaskowski Antoni w Radomiu 1904-1914 
Piątkicwicz Henryk w Radomiu 1899-1901 
Piotrowski Karol w Szydłowcu 1836-1838 [1841] 
Pomarański Zygmunt w Kozienicach [1928] 

1934-1938
Przychodzki Michał w Radomiu 1850-1870 

[1881]
Przychodzki Wacław w Radomiu 1876-1920 
Przyluski Romuald w Radomiu [1876] 1916-1951 
Pytlewski Mariusza w Iłży 1947-1948 
Roguski Władysław w Radomiu [1918] 1921— 

-1951
Rutkowski Walenty w Radomiu 1818-1850 
Sekulowicz Józef w Kozienicach 1854-1855 
Sielski Aleksander w Szydłowcu 1846-1849 

[1851]
Skowera Bolesław w Iłży 1934-1947 [1948] 
Słotwiński Gabriel w Kozienicach 1810-1818 
Sobolewski Franciszek w Zwoleniu 1909-1914 
Sowiński Franciszek w Iłży 1950-1951 [1952] 

Sowiński Franciszek w Szydłowcu 1934—1950 
Stangierski Ludwik w Lipsku n. Wisłą 1939— 

-1940 [1946]
Stankowski Ignacy w Radomiu 1876-1898
Stokowski Jan Felicjan w Szydłowcu 1810— 

-1818 [1837]
Sulkowski Jan w Kozienicach 1849-1853 
Sunderland Seweryn w Zwoleniu 1917-1922 
Szaniawski Konstanty w Radomiu 1872-1876 
Szczuka Leon w Radomiu 1876-1885 
Szuszkowski Antoni w Solcu [1812] 1813-1820 

[1828]
Szwacki Lucjan w Kozienicach 1916-1917 
Tcrpilowski Marian w Szydłowcu 1901-1915 
Turowski Józef w Radomiu 1936-1951 
Twardzicki Gustaw w Radomiu 1884-1904 
Wierzejski Stanisław w Zwoleniu 1904-1909 
Wolski Piotr w Radomiu 1810-1818 
Wroczyński Filip w Kozienicach [1810] 1819— 

-1841
Wroczyński Filip w Solcu 1821-1823
Wyziński Wincenty w Radomiu 1881-1883 
Wyżnikiewicz Stanisław w Lipsku n. Wisłą 

1946-1947 [1951]
Zabielski Józef w Szydłowcu 1850
Zakrzewski Jan Florian w Radomiu 1820-1828 
Zakrzewski Włodzimierz w Kozienicach 1939— 

-1941
Zakrzewski Włodzimierz w Zwoleniu 1941-1947 
Zdrodowski Franciszek w Szydłowcu 1829-1836

Państwowe Biuro Notarialne w Kozienicach 
1952-1953

Archiwum Państwowe w Rzeszowie (akta notariuszy z Kolbuszowej, Leżajska, Mielca, Pilzna, 
Rzeszowa, Sokołowa Małopolskiego, por. także zasoby Archiwum Państwowego w Przemyślu):

Dutkiewicz Zdzisław w Kolbuszowej 1935-1951
Grzybczyk Jan w Leżajsku 1934-1950
Grzybczyk Jan w Leżajsku 1934-1950
Gutwiński Franciszek w Kolbuszowej 1937-1939
Josse Alfred w Leżajsku 1923-1933 
Kostołowski Marian w Kolbuszowej 1939 
Kreiter Władysław w Sokołowie Małopolskim 

1944-1946
Kupczyński Stefan w Kolbuszowej 1939-1942 
Ligęza Tadeusz w Kolbuszowej 1939
Latocki Leon w Kolbuszowej 1935
Mynarski Władysław w Rzeszowie 1934-1937

Sperling Antoni w Pilznie 1861-1868
Szeligiewicz Józef w Kolbuszowej 1935
Urbanik Wojciech w Sokołowie Małopolskim 

1946
Wolnik Jan w Leżajsku 1950-1952
Zarosły Jan w Sokołowie Małopolskim 1935— 

-1944
Państwowe Biuro Notarialne w Leżajsku 1884— 

-1988
Kancelarie notarialne powiatu mieleckiego 

1872-1939
Kancelarie notarialne w Rzeszowie 1877-1951
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Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w
Rymanowa, Sanoka, Ustrzyk Dolnych):

Dutkiewicz Zdzisław z-ca notariusza w Ryma
nowie 1939-1940

Filipczak Bronislaw w Sanoku 1945-1948
Hcssel Stanislaw w Rymanowie 1934-1939
Jaworski Leon w Bukowsku 1934-1943
Kamiński Zbigniew w Sanoku 1945-1945
Kokurewicz Mieczysław w Rymanowie 1940— 

-1951
Nowak Jan w Sanoku 1934—1950 [1952]
Radziszewski Franciszek w Sanoku 1935-1936

Sanoku (akta notariuszy z Bukowska, Leska,

Rogoż Roman w Sanoku 1937-1939
Wolański Aleksander w Sanoku 1942-1945

Akta notariuszy i Państwowego Biura Notarial
nego w Sanoku 1840-1952

Państwowe Biuro Notarialne w Lesku 1952— 
-1992

Państwowe Biuro Notarialne w Ustrzykach 
Dolnych 1952

Archiwum Państwowe w Siedlcach (akta notariuszy z Garwolina, Liwy, Łosic, Lukowa, Mińska 
Mazowieckiego, Ryk, Siedlec, Sobolewa, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa, Żelechowa):

Antoni Pinakiewicz w Garwolinie [1939] 1940— 
-1943

Beczkowicz Wacław w Siedlcach 1895-1912
Beczkowicz Wacław w Sokołowie Podlaskim

1894- 1895
Bielawski Feliks w Siedlcach 1872-1876
Bogucki Jan w Garwolinie 1946 -1950 
Brodowski Bolesław w Łukowie 1924-1931 
Brodowski Bolesław w Węgrowie 1931-1933 
Brodziński Bronisław w Siedlcach 1915-1919 
Byczkowski Tadeusz w Siedlcach 1933-1933 
Cejsztein Emilian w Sokołowie Podlaskim 1891— 

-1893
Chiżyński Franciszek w Węgrowie 1847-1854 
Chojnacki Adam w Siedlcach 1818-1851 
Chyliński Kazimierz w Siedlcach 1934-1946 
Damięcki Adam w Siedlcach 1868-1872 
Dąbrowski Aleksander w Węgrowie 1889-1912 
Domański Józef w Siedlcach 1851-1867 
Dworakowski Włodzimierz w Węgrowie 1942— 

-1951
Dzierżawski Adam w Sokołowie Podlaskim 

1926-1932, 1944-1951
Dziewulski Saturnin w Sokołowie Podlaskim 

1876-1886
Egierszdorff Stanisław w Siedlcach 1915-1933 
Gałęziewicz Józef w Siedlcach 1949-1950 
Gorazdowski Bolesław w Sokołowie Podlaskim

1895- 1925
Mikołaj Grigorjew w Garwolinie 1943-1945 
Grochowski Władysław w Siedlcach 1888-1894 
Hubert Jerzy w Garwolinie 1947-1950 [1951]

Irzyłowski Wacław w Mińsku Mazowieckim 
1942-1944

Iwański Jan w Siedlcach 1940-1946 
Izdebski Wojciech w Węgrowie 1844-1850 
Jastrzębski Polikarp w Węgrowie 1854-1873 
Karpiński Aleksander w Siedlcach 1912-1915 
Kasprzyk Tadeusz w Rykach 1946-1950 [ 1951 ] 
Kobielski Feliks w Sobolewie [1937] 1939-1950 
Krasowski Władysław w Siedlcach 1870-1908 
Lipnicki Stanisław w Łukowic 1810-1826 
Lubański Franciszek w Łukowie 1828-1838 
Łagowski Franciszek w Węgrowie [1871] 1876— 

-1895
Łagowski Wladyslaw w Siedlcach 1876-1885 
Łuczaj Pius w Łukowie [1939] 1940-1951 
Majewski Jan w Łukowie 1887-1888 
Matwiejew Piotr w Mińsku Mazowieckim 1939— 

-1946
Milkowski Julian w Siedlcach 1866-1906 
Modrzewski Ludwik w Siedlcach 1822-1836 
Moniuszko Lucjan w Węgrowie 1933-1945 
Moskwa Jan w Garwolinie 1942-1943 
Mościcki Jan w Siedlcach 1810-1817 
Niedzielski Mieczysław w Siedlcach 1946-1950 
Nowacki Leon w Łukowie 1931-1940 
Nowacki Leon wŁukowie [1939] 1940-1951 
Nowacki Leon w Węgrowie 1911-1931 
Okolo-Kulak Gustaw w Łukowic [1939] 1940- 

-1951
Olędzki Józef w Siedlcach 1817-1821 
Piesiewicz Antoni w Sokołowie Podlaskim 1916— 

-1925
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Piesiewicz Antoni w Węgrowie 1918-1919 
Podbiclski Ignacy w Węgrowie 1872-1873 
Proniewicz Aleksander w Siedlcach 1908-1915 
Przewóski Antoni w Łukowie 1821-1822 
Przewóski Antoni w Węgrowie [1810-1823] 

1838-1850
Raczyński Wacław w Siedlcach 1918-1933
Roguski Antoni w Łukowie 1834-1837
Roguski Franciszek w Węgrowie 1810-1823 
Rostkowski Stanisław w Siedlcach 1855-1869 
Rościszewski Romuald w Siedlcach 1876-1915 
Rylski Ludwik w Siedlcach 1872-1875
Rytel Walenty w Sokołowie Podlaskim 1827— 

-1844
Saniewski Jan w Węgrowie 1840-1874 
Sierzputowski Stanisław w Łukowic 1838-1846 
Sikorski Józef w Siedlcach 1937-1951
Siokalo Jan w Siedlcach 1934-1939
Skawiński Franciszek w Siedlcach 1855-1858
Skibniewski Zygmunt w Siedlcach 1931-1933 
Skroboński Witold w Siedlcach 1936-1937 
Stempkowski Maksymilian w Łukowie 1885— 

-1887
Stępkowski Feliks w Sokołowie Podlaskim 1872- 

-1876
Stępkowski Maksymilian w Sokołowie Podlaskim 

1887-1890
Sudra Władysław w Siedlcach 1907-1936 
Szaniawski Kalasanty w Łukowie 1810-1833 
Szczawiński August w Siedlcach 1829-1855 
Szczepański Walery w Garwolinie 1945-1946

Szpadkowski Oktawian Józef w Łukowie 1889- 
-1889

Szpadkowski Oktawian w Siedlcach 1877-1888 
Szumański Władysław w Siedlcach 1919-1949 
Taborowski Henryk w Łosicach 1935-1950 
Taborowski Henryk w Siedlcach 1946-1951 
Trojanowski Feliks w Siedlcach 1837-1854 
Uszyński Edmund w Łukowic 1917-1924 
Uszyński Roman w Łukowie 1888-1917 
Waciórski Feliks w Garwolinie 1945-1947 
Wąsowski Władysław w Mińsku Mazowieckim 

1945-1951
Witkowski Wiktor w Siedlcach 1810-1818 
Wojciechowski Lucjan w Siedlcach 1876-1876 
Wolbeck Stanisław w Żelechowie [1939] 1940— 

-1950
Wroński Bronislaw w Siedlcach 1858-1870 
Wrotnowski Andrzej w Siedlcach 1869-1876 
Wylazłowski Wiktor w Łukowie 1876-1888 
Zawadzki Józef w Łukowie 1873-1884 
Zawadzki Walenty w Łukowic 1846-1876 
Żaboklicki Piotr w Liwie [1810] 1812-1842 
Żymirski Piotr w Węgrowie 1874-1876

Państwowe Biuro Notarialne w Mińsku Mazo
wieckim 1952-1953

Państwowe Biuro Notarialne w Siedlcach [1951] 
1952-1954

Państwowe Biuro Notarialne w Węgrowie 
1952-1953

Archiwum Państwowe w Suwałkach (akta notariuszy z Augustowa, Sejn, Serej, Suwałk):

Badowski Kazimierz w Suwałkach 1867-1877 
Bialoszewicz Józef w Suwałkach 1919 
Bortkiewicz Józef w Serejach 1901-1902 
Brzosko Henryk w Suwałkach 1890-1913 
Butkiewicz Bonawentura w Suwałkach 1876— 

-1901
Chludziński Władysław w Suwałkach 1884-1909 
Cholewiński Józef w Suwałkach 1874-1876 
Dąbski Kajetan w Augustowie 1828-1835 
Gedymin Ignacy w Serejach 1889-1898 
Grabowski Hipolit w Sejnach 1875-1881 
Hryniewicki Wacław w Sejnach 1937-1938 
Iwaszkiewicz Konstanty w Suwałkach 1929-1933 
Kadlubiński Mateusz w Augustowie 1820-1824 
Kadłubiński Mateusz w Augustowie 1820-1824

Kadlubiński Mateusz w Sejnach 1825
Kalwajć Leon w Sejnach 1900-1914 
Kassakajtis Jan w Suwałkach 1920, 1921-1928 
Kossakowski Łukasz w Sejnach 1826-1831 
Krupowicz Jan Nepomucen w Augustowie 

1809-1818
Krzemiński Władysław w Suwałkach 1945-1951 
Kupczyński Tadeusz w Serejach 1873-1888 
Lassota Jan w Suwałkach 1900-1904 
Lutostański Kazimierz w Suwałkach 1834-1849 
Ławcewicz Tomasz w Sejnach 1824 
Miculewicz Wincenty Jan w Suwałkach 1828— 

-1839
Mocarski Szymon w Sejnach 1833-1840, 1860— 

-1863
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doldenhawer Eugeniusz 1928-1937
Ponikowski Aleksander w Suwałkach 1879- 

-1900
Ponikowski Bolesław w Suwałkach 1921-1939 
Jiwiński Jan w Suwałkach 1865-1876 
Jlechnowicz Kazimierz w Sejnach 1808-1823,

1824
Jlędzki Walenty w Sejnach 1845-1858 
Jrzechowski Wincenty w Augustowie 1818—

-1819, 1826
‘alicki Władysław w Sejnach 1882-1910 
’ulczycki Tomasz w Augustowie 1814-1818 
ladliński Anatol w Suwałkach 1919, 1920 
taykowski Anatol w Suwałkach 1901-1913 
Rozwadowski Tadeusz w Sejnach 1938-1939 
tussocki Władysław w Suwałkach 1857-1877 
ikarżyński Władysław w Suwałkach 1909-1914 

Sobolewski Władysław w Suwałkach 1934-1951 
Stackiewicz Albin w Sejnach 1866-1873 
Stankiewicz Józef w Suwałkach 1876-1889 
Świellicki Wincenty w Scrcjach 1904-1913 
Toczyłowski Franciszek w Augustowie 1818— 

-1819
Tyrchowski Władysławw Suwałkach 1860 
Wierusz Kowalski Teofil w Suwałkach 1839— 

-1865
Wierzbicki Jan w Suwałkach 1907-1914
Wojtowicz Leopold w Suwałkach 1856-1859 
Wołlowicz Tadeusz w Augustowie 1808-1816 
Zapiórkiewicz Jan w Suwałkach 1826-1844

Państwowe Biuro Notarialne w Augustowie 
1947-1991

krehiwum Państwowe Suwałkach Oddział w Ełku (akta notariuszy z Ełku, Grajewa, Olecka, 
izczuczyna):

Ubrecht Adolf w Olecku 1904-1908 
loehncke Hermann w Olecku 1900-1931 
łogucki Wacław w Szczuczynie 1878-1901 
Jhrostowski Wojciech w Szczuczynie 1835— 

-1863
Jziekoński Kazimierz w Grajewie 1919-1933
Joffmann w Ełku 1924-1926 
elnicki Roman w Grajewie 1910-1914 
Klimaszewski Jan w Szczuczynie 1916-1933 
Koelman Franz Christian w Olecku 1864-1866 
Kossakowski Wincenty w Szczuczynie 1860— 

-1876
Krasuski Antoni w Szczuczynie 1864-1876
Kryński Jan w Szczuczynie 1819-1834

Makowski Józef w Szczuczynie 1807-1818
Mattner Walter w Olecku 1908-1914
Neumann Robert w Olecku 1886
Orzechowski Bolesław w Szczuczynie 1934-1939 
Reinbacher Robert w Ełku 1887-1889
Reinert Robert w Olecku 1909-1919
Rembiszewski Leonard w Grajewie 1902-1914 
Rupiński Mieczysław w Grajewie 1934-1939 
Siebert Paul w Ełku 1891-1892
Szielasko Max w Olecku 1932
Tomuschat Heinrich w Olecku 1886-1903
Veiss Emil w Olecku 1920-1925
Werner Ernst Oskar w Olecku 1868-1879
Zalewski Franciszek w Szczuczynie 1876-1910

krehiwum Państwowe w Szczecinie (akta notariuszy z Barlinka, Białogardu, Bobolic, Bytowa, 
Goleniowa, Łobza, Miastka, Myśliborza, Sławna, Słupska, Szczecina, Świdwina, Świnoujścia):

Jraun Karl Friedrich w Szczecinie 1932-1942 
łrock Hans w Łobzie 1930
Delbrück Helmut w Szczecinie 1926-1935
Jotzauer Hans w Szczecinie 1930-1942 
Sberhardt Karl w Szczecinie 1924-1940
Ehrlich Wilhelm w Szczecinie 1934-1943 
ingel Johann w Szczecinie 1930-1942 
utzan Gustav Florentin Eugen w Bytowie 1861— 

-1885
■rymark Anton w Szczecinie 1929-1940

Genee Both w Białogardzie 1926
Goetsch Helmut w Szczecinie 1929-1943
Gostowski Karl Julius Hermann w Słupsku 1857— 

-1876
Haening Friedrich Hermann w Myśliborzu 1877— 

-1878
Harbarth Gustav w Myśliborzu 1849-1854
Heinrich Wilhelm w Szczecinie 1924-1944
Hembdy Max w Myśliborzu 1883-1886
Henkel Johann Albert w Słupsku 1833-1871
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Hirsch Guido w Szczecinie 1920-1941
Hübner Ernst w Szczecinie 1936-1941
Klockzin Hermann w Szczecinie 1940-1944
Koehler Otto Friedrich Rudolph w Słupsku 1853- 

-1885
Koeppel Franz w Białogardzie 1905-1911
Küster Friedrich Emil Maksymilian Ksawery 

w Miastku 1861
Kutschera Friedrich Ottomer Eugen w Słupsku 

1861-1889
Lochte Hermann w Myśliborzu 1863
Lüdtke Paul w Szczecinie 1936-1945
Massow Adam Werner w Szczecinie 1939-1943
Ohly Herbert w Szczecinie 1940-1942
Plack Karl August Julius w Bobolicach 1914
Plato Erich w Sławnie 1913-1942
Preussler Otto w Myśliborzu 1892
Puncker Max w Goleniowie 1927-1930

Rentzmann Bruno w Barlinku 1886-1897
Riedl Hermann w Szczecinie 1928-1940
Roestel Johann Gustav Eduard w Myśliborzu 

1859
Schierholt Günther w Szczecinie 1928-1940
Schierholt Helmut w Szczecinie 1927-1935 
Schmidt Hans w Świdwinie 1914-1936 
Schönfeldt Albert Bernhard w Świdwinie 1890— 

-1893
Schultz Emst w Świdwinie 1925-1926
Sietz Paul Johann w Białogardzie 1913
Stiern Eduard, von, w Słupsku 1858-1868
Storbeck Georg w Świnoujściu 1940
Trapp Paul w Świdwinie 1904-1907
Unger Heinrich w Szczecinie 1932-1943
Wendt Wilhelm w Bobolicach [1926] 1928-1935
Zeddelmann Walter w Świdwinie 1932

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim (akta notariuszy z Drezdenka, Gorzowa 
Wlkp., Międzyrzecza, Trzciela):

Assmy Paul Ludwig Eduard w Międzyrzeczu 
1868-1883

Binting Johannes w Gorzowie Wlkp. 1911-1930 
Buchholz Franz w Międzyrzeczu 1920-1933 
Burhardt Kolmar Rudolph w Gorzowie Wlkp. 

1815-1870
Corscpius Rudolfw Gorzowie Wlkp. 1871-1886 
Danhoff Ernst w Gorzowie Wlkp. 1921-1942 
Elkus Daniel w Międzyrzeczu 1903-1907 
Fendlcr Herbert w Trzcielu 1936-1938 
Fraenkel Salo w Gorzowie Wlkp. 1888-1901 
Fritsch Karl w Gorzowie Wlkp. 1915-1925 
Fróhner Theodor Franz w Międzyrzeczu 1863— 

-1866
Fuchs Alphons w Drezdenku 1921-1933 
Glogau Franz w Gorzowie Wlkp. 1862-1886 
Glugla Alois w Trzcielu 1933-1935
Gotschalck August w Gorzowie Wlkp. 1844— 

1863
Hembd Max w Gorzowie Wlkp. 1886-1926 
Henke Friedrich w Drezdenku 1843-1859 
Hirsch Jacob Moritz w Międzyrzeczu 1867- 

-1880
Hober Conrad w Drezdenku 1902-1912
Kann Alfred w Gorzowie Wlkp. 1920-1935 
Karkut Friedrich w Trzcielu 1912-1912
Keller Waldemar w Międzyrzeczu 1884-1889 
Kempner Alfons w Drezdenku 1869-1872

Klör Aribert w Międzyrzeczu 1926-1935
Klör Louis w Międzyrzeczu 1907-1922 
Kunkel Max w Gorzowie Wlkp. 1888-1915 
Kunzemüller August w Drezdenku 1842-1848 
Ladisch Rudolfw Drezdenku 1919-1925
Lasker Leopold w Gorzowie Wlkp. 1886-1917 
Mayer Paul Adolf w Gorzowie Wlkp. 1879— 

1912
Meyer Kurt w Gorzowie Wlkp. 1917-1933 
Meyer Martin w Gorzowie Wlkp. 1928-1933 
Müller Paul Emil w Gorzowie Wlkp. 1870-1890 
Otto Johann Friedrich Hermann w Międzyrzeczu 

1844-1867
Pescatore Bernard w Gorzowie Wlkp. 1848— 

-1879
Poeppel Gustaw w Drezdenku 1879-1899 
Pohl Oscar w Gorzowie Wlkp. 1878-1911 
Quilitz Hugo w Drezdenku 1879-1927 
Reche Wilhelm w Gorzowie Wlkp. 1880-1887 
Reisner Willi w Gorzowie Wlkp. 1912-1942 
Roeder Carl Philipp w Drezdenku 1873-1878 
Roesler Emst August w Gorzowie Wlkp. 1812— 

1861
Rosenberg Martin w Gorzowie Wlkp. 1926— 

1935
Röstel Johann Friedrich Ludwig w Międzyrze

czu 1825-1849
Ruhnecke Karl w Gorzowie Wlkp. 1828-1873
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Schocken Josef w Gorzowie Wlkp. 1902-1935
Scholtz Oscar Theophil Alexander w Między

rzeczu 1849-1851
Schultze Johann Friedrich w Międzyrzeczu 1850— 

-1864
Sturm Friedrich w Gorzowie Wlkp. 1854-1879
Sturm Wilhelm w Drezdenku 1827-1853
Szamotulski Teodor w Gorzowie Wlkp. 1919— 

1933

Urbach Erich w Międzyrzeczu 1920-1933
Urbach Jacob w Międzyrzeczu 1890-1895 
Wolski Hugo w Gorzowie Wlkp. 1927-1933
Wroński w Międzyrzeczu 1831-1839

Akta notariuszy w Międzyrzeczu - zbiór szcząt
ków zespołów 1823-1835

Archiwum Państwowe w Toruniu (akta notariuszy z Brodnicy, Chełmna, Chełmży, Golubia, 
Grudziądza, Kowalewa, Torunia, Wąbrzeźna):

Alberti Egon w Brodnicy 1909
Aronsohn Maks w Toruniu 1892-1920
Baer Henryk w Chełmnie 1919
Balcerski Kazimierz w Wąbrzeźnie 1927-1933 
Baranowski Henryk w Grudziądzu 1937-1939 
Behr Jakub w Toruniu 1925-1929
Bilewicz Józef w Brodnicy 1948-1949 
Bilewicz Józef w Wąbrzeźnie 1946-1948
Blumental Natana w Chełmnie 1915-1919 
Boeck Carl w Grudziądzu 1831-1850
Boege Jerzy w Chełmży 1912-1920 
Bolt Marian w Toruniu 1924-1931
Brażewicz Włodzimierz w Kowalewie 1930-1934 
Buczkowski Jerzy w Chełmży 1919-1920 
Chudziński Henryk w Brodnicy 1927-1932 
Cohnberg Bruno w Grudziądzu 1919-1920 
Czajkowska-Żuralska Stella w Wąbrzeźnie 1950— 

-1951
Czajkowski Bogdan w Brodnicy 1946-1949 
Czyżewski Bolesław w Chełmży 1951 [1952] 
Danhoffa Ernst w Toruniu 1920
Daniec Tadeusz w Brodnicy 1949
Dcutschbein August Herman w Chełmży 1887— 

-1900
Dietl Roman w Kowalewie 1935-1939
Doerffer Marian Walerian w Toruniu 1920-1933 
Dunst Walter w Brodnicy 1902
Feilchenfeld Mieczysław w Toruniu 1919-1920 
Genee Botho w Grudziądzu 1919-1919
Gettwart Maximilian w Toruniu 1903
Giese Artur w Wąbrzeźnie 1919-1920 
Gimkiewicz Herman w Toruniu 1881-1885 
Glogaucr Heinrich w Grudziądzu 1895-1919 
Godau Helmut w Grudziądzu 1919-1920 
Goebel Jan w Chełmży 1902-1906
Goerigk Paweł Teodor w Brodnicy 1897-1920 
Gomulicki Johan w Grudziądzu 1861-1883 

Groening Karol Otto w Brodnicy 1911-1913 
Grudzieński Ignacy w Grudziądzu 1926 
Grün Julius w Grudziądzu 1898-1908 
Guzowski Antoni w Kowalewie 1946-1950 
Hacker Otto w Grudziądzu 1846-1858 
Herdegen Ferdynand w Toruniu 1932-1933 
Hoffmann Hugo w Chełmnie 1898-1921 
Hoffmann Julius w Toruniu 1864-1871 
Hohmann Eugen w Grudziądzu 1919-1920 
Hulewicz, von, Michael w Toruniu 1889-1890 
Jacobsohn Eugen w Toruniu 1868-1876 
Jankiewicz Julian w Grudziądzu 1937 
Jankiewicz Julian w Chełmży 1937-1939 
Jarzęcki Aleksander w Toruniu 1945-1949 
Jędrkiewicz Emanuel w Wąbrzeźnie 1925-1927 
Julius Werner w Grudziądzu 1865-1886 
Kabliński Hermann w Grudziądzu 1882-1908 
Kalicki Wacław w Grudziądzu 1925-1933 
Kamiński Roman w Grudziądzu 1933 
Kiock Oskar w Chełmży 1908-1911 
Kisielewski Tadeusz w Grudziądzu 1930-1932 
Kloeppcr Moritz w Wąbrzeźnie 1918-1919 
Koczwara Stefan w Brodnicy 1919-1923 
Kohler Karol w Golubi 1909-1913 
Kohncrt Kurt w Toruniu [1919] 1939-1941 
Kolasiński Eugeniusz w Grudziądzu 1934-1945 
Kopka Antoni w Grudziądzu 1931-1939 
Komafel Wladyslaw Jan w Chełmży 1945-1950 
Kroll Heinrich w Toruniu 1848-1880 
Krüger Richard w Grudziądzu 1900-1920 
Kurowski Witold w Grudziądzu 1932-1939 
Kurzętowski Adam w Toruniu 1920-1929 
Lewiński Maks w Chełmży 1897-1900 
Lubicz-Hrehorowicz Zbigniew w Chełmży 1926— 

-1931
Mangelsdorff Hermann w Grudziądzu 1856-1896 
Mańkowski Jan w Brodnicy 1946
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Marczak Jan w Chełmnie 1933
Marszalek Edmund w Grudziądzu 1924-1933 
Matthis Carl w Grudziądzu 1836-1858 
Meyer Eriedrieh w Toruniu 1864-1874 
Michalski Bolesław w Chełmnie 1932-1952 
Michałek Stefan w Toruniu 1924-1933 
Mielcarek Józef w Toruniu 1938-1951 
Mielcarzcwicz Witold w Toruniu 1919-1933 
Mielke Karl w Grudziądzu 1941-1942 
Mulh Richard w Grudziądzu 1887-1890 
Nalazek Józef w Toruniu 1930-1939 
Nochowicz Jan Kazimierz w Chełmży 1937 
Obuch Carl w Grudziądzu 1891-1920 
Oloff Johann w Toruniu 1850-1859 
Ossowski Paweł w Toruniu 1922-1933 
Ostrowski Henryk w Wąbrzeźnie 1924-1939 
Palędzki Józef w Toruniu 1893-1899 
Pancke Ludwik Maurycy w Toruniu 1870-1892 
Panten Alfred w Grudziądzu 1920-1923 
Partikcl Fritz w Grudziądzu 1919-1920 
Pawlowski Kazimierz w Brodnicy 1923-1933 
Peters Arnold w Chełmży 1899-1916 
Pitsch Friedrich w Grudziądzu 1898-1920 
Połtowicz Franciszek w Golubi 1925-1930 
Przysiecki Stanislaw w Toruniu 1931-1933 
Radt Hugo w Toruniu 1905-1922
Rcichort Klemens w Toruniu 1876-1878 
Reiter Józef w Brodnicy 1929-1933 
RimplcrCarl W. w Toruniu 1860-1867 
Rosiński Józef w Chełmnie 1930-1933 
Rost Ernst w Chełmży 1900-1902 
Rubczyński Stanislaw w Toruniu 1930-1931 
Ruhnau Antoni w Wąbrzeźnie 1881-1917 
Sally Samulon w Grudziądzu 1909-1920 
Schab Teofil w Toruniu 1936-1938 
Scheda Carl w Toruniu 1877-1897 
Schlee Bernard w Toruniu 1893-1920 
Schmidt Carl w Grudziądzu 1859-1895 
Schmidt Ferdinand w Grudziądzu 1884—1885 
Schmidt Kurt w Wąbrzeźnie 1905-1917 
Schneider w Toruniu 1942
Schrage Johanesa w Toruniu 1875-1880

Schulz Teodor w Chełmnie 1907-1915 
Sielski Franciszek w Grudziądzu 1928-1933 
Simmel Ernst w Toruniu 1849-1865
Skiciński Leonard w Chełmnie 1923-1930 
Sobolewski Stanisław w Toruniu 1934-1939 
Sokolnicki Tadeusz w Grudziądzu 1930 
Spitzer Richard w Grudziądzu 1919-1928 
Stacckcr Richard w Grudziądzu 1919-1923 
Stein Natan w Toruniu 1892-1923 
Stclter Adolf w Brodnicy 1909-1919 
Stenzel Leon Jan w Brodnicy 1906-1909 
Studnicki Jan w Brodnicy 1932-1939 
Suhre Bruno w Toruniu 1942 
Szust Zenon w Wąbrzeźniel934-1939 
Szychowski Julian w Grudziądzu 1919-1933 
Szymański Aleksander w Chełmnie 1925-1931 
Śliwa Edward w Brodnicy 1932 
Tarnów Ernst w Chełmży 1885
Tempski Stanisław w Toruniu 1919-1933 
Trommcr Karol Konstanty w Brodnicy 1879-1899 
Trommer Karol Konstanty w Toruniu [1899] 

1900-1917
Turczyn Antoni w Toruniu 1931-1933 
Wagner Franz w Grudziądzu 1883-1898 
Warda Franciszek Adolf Hugo w Toruniu 1875- 

-1902
Ward Helmut w Toruniu 1902-1933 
Wcrth Otto w Toruniu 1880-1893 
Wiśniewski Jan w Chełmży 1954-1963 
Wiśniewski Józef w Toruniu 1920-1933 
Woyda Stanisław w Toruniu 1925-1926 
Wiibken Friedrich w Grudziądzu 1909-1920 
Wyczyński Wacław w Brodnicy 1884-1907 
Wysocki Kazimierz w Grudziądzu 1919-1932 
Wyszkowski Władysław w Chełmży 1924-1937 
Zakrzewski Jan w Toruniu [1889] 1934-1951 

[1953]
Zoche Jerzy w Kowalewie 1914-1920 
Żuralski Alfons w Wąbrzeźnie 1946-1950

Państwowe Biuro Notarialne w Chełmży 1952— 
-1953

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku (akta notariuszy z Aleksandrowa
Kujawskiego, Brześcia Kujawskiego, Chodcza, Czernikowa, Dobrzynia n. Wisłą, Kowala, Lip
na, Nieszawy, Radziejowa, Rypina, Włocławka):

Arendt Czesław w Rypinie 1918-1939; 1945- Biliński Antoni w Rypinie 1904-1914
-1951 Boczkowski Julian w Kowalu 1861-1877

Bicsiekierski Adolf we Włocławku 1875-1876



330

Brzostowicz Dominik we Włocławku 1808— 
-1813

Chcłmicki Ludwik z Czernikowa 1930-1939
Czapliński Piotr w Lipnie 1835-1850 
Czykarewski Aleksander w Lipnie 1876-1877 
Czyż Józef w Chodczu 1947
Damięcki Adam w Brześciu Kujawskim 1866— 

-1867
Danielcwicz Roman w Brześciu Kujawskim 

1868-1872
Dąbrowski Henryk w Brześciu Kujawskim 1898— 

-1913
Dąbrowski Wincenty w Nieszawie 1945-1947
Dernalowicz Waldemar w Brześciu Kujawskim 

1946
Dmochowski Lubomir w Lipnie 1894-1930
Dubois Mieczysław w Brześciu Kujawskim 

1918-1933
Dunin-Borkowski Stanislaw w Nieszawie 1900- 

-1914
Dziewanowski Hilary w Rypinie 1875-1875 
Eichler Leonard w Nieszawie 1876-1900 
Eliaszewicz Grzegorz w Lipnie 1854-1876 
Fijałkowski Antoni w Lipnie 1823-1830 
Gąszczolowski Aleksander w Dobrzyniu n. Wisłą 

1934-1939
Giziński Teodor w Kowalu 1916-1939; 1945- 

-1946
Glówczyński Stanislaw w Dobrzyniu n. Wisłą 

1916-1933
Gościcki Bartłomiej w Kowalu 1808-1829
Gościcki Franciszek we Włocławku 1818-1825
Goślicki Jan w Lipnie 1871-1894
Gralewski Antoni w Rypinie 1876-1903
Gustowski Jan w Brześciu Kujawskim 1913— 

-1918
Hecht Karol w Lipnie 1932-1939; 1945-1951
Herman Norbert w Aleksandrowie Kujawskim 

1933-1939; 1945
Jamontt Witold we Włocławku 1924-1928
Janczewski Wawrzyniec w Kowalu (i Włocław

ku od 1851 r.) 1843-1858
Jaworski Marceli w Brześciu Kujawskim [1851] 

1872-1876
Kaczkowski Edmund w Nieszawie 1929-1939
Kaczmarski Eugeniusz we Włocławku 1932— 

-1939, 1945-1951
Kaczmarski Eugeniusz w Aleksandrowie Ku

jawskim 1928-1932
Kaczyński Ignacy w Rypinie 1873-1876

Karwadzki Paweł w Brześciu Kujawskim 1851— 
-1865

Kaściński Marian w Chodczu 1948-1950
Kiclczewski Leon w Brześciu Kujawskim 1832— 

-1851
Kotwicki Franciszek w Lipnic 1876-1894 
Kowalewski Bohdan we Włocławku 1918-1933 
Kowerski Bronisław w Brześciu Kujawskim 

1934-1939; 1945-1946
Kozakowski Józef we Włocławku 1882-1883
Leśniewski Faustyn we Włocławku [1818] 1825— 

-1851
Lewandowski Ludwik w Dobrzyniu n. Wisłą 

1874-1888
Lutomirski Wincenty w Dobrzyniu n. Wisłą 

1873-1874
Lazicki Bronisław w Rypinie 1948-1951 
Lempicki Leon w Lipnie 1830-1835 
Luński Eugeniusz we Włocławku 1934-1939;

1945-1951
Mańkowski Józef w Lipnie 1895-1932
Meller Marceli w Lipnic 1808-1823 
Mikoszewski Julian we Włocławku 1858-1893 
Moldenhawer Józef we Włocławku 1928-1929 
Noakowski Władysław w Nieszawie 1865-1879 
Nowca Władysław we Włocławku (i Dobrzyniu 

n. Wisłą od 1898 r.) 1883-1914
Nowicki Jerzy w Lipnie 1945-1951
Paszyński Zdzisław w Lipnie 1931-1939 
Potrzebowski Karol w Dobrzyniu n. Wisłą (i we

Włocławku od 1898 r.) 1889-1918 
Leszczyński w Radziejowie 1837-1854 
Reberk Jan w Rypinie 1869-1874 
Rcttinger Kazimierz w Aleksandrowie Kujaw

skim 1932
Samkowski Julian we Włocławku 1876-1882
Skibicki Józef we Włocławku (i Brześciu Ku

jawskim od 1877 r.) 1876-1897
Smolikowski Zygmunt w Lipnie 1893-1895 
Sujkowski Bronisław w Rypinie 1884-1896 
Śląski Teofil w Rypinie 1876-1883
Trzaskowski Karol w Kowalu 1829-1842; 1851— 

-1861
Tyborowski Stanisław w Kowalu 1904-1914 
Ulejski Ludwik we Włocławku 1893-1924 
Walicki Piotr w Nieszawie 1917—1919; 1921— 

-1929
Walicki Piotr we Włocławku 1929-1939; 1945- 

-1951
Wałęcki Ignacy w Lipnic 1844-1871
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Waśkiewicz Wincenty w Brześciu Kujawskim 
1825-1832

Waśkowski Michał w Kowalu 1914-1915
Wieczorkowski Jan w Brześciu Kujawskim

1946-1951
Wieczorkowski Jan w Nieszawie 1914-1917
Wieczorkowski Jan w Dobrzyniu n. Wisłą 1946
Wojciechowski Jan w Kowalu 1878-1903

Wojciechowski Nepomucen w Lipnie 1843— 
-1844

Woliński Antoni w Radziejowic 1911-1923
Wyczański Edward w Lipnie 1931
Zabielski Józef w Lipnie 1851-1854
Żochowski Władysław w Rypinie 1896-1939

Państwowe Biuro Notarialne we Włocławku 
1955-1979

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy (akta notariuszy z Warszawy):

Aleksandrowicz Adolf w Warszawie 1879-1912 
Antecki Wacław w Warszawie 1932-1933 
Bajer Franciszek w Warszawie 1846-1852 
Bandtkie Jan Wincenty w Warszawie 1808-1851 
Bar Roman w Warszawie 1891-1927 
Baraniecki Tomasz w Warszawie [1939] 1941— 

-1951
Baranowski Stanisław w Warszawie 1940-1944 
Baturski Teodor w Warszawie 1876-1880 
Belżyński Stefan w Warszawie 1933-1937 
Benedykt Stefan w Warszawie 1934-1939 
Biernacki Witold w Warszawie 1909-1933 
Bierżyński Jan Kanty w Warszawie 1906-1928 
Biliński Antoni w Warszawie 1915-1918 
Borkowski Marek w Warszawie 1888-1932 
Breyer Stefan w Warszawie 1940-1951 
Brodowski Jan w Warszawie 1894-1912 
Bryndza Aleksander w Warszawie 1849-1863 
Brzozowski Teofil w Warszawie 1842-1876 
Bulharowski Stanisław w Warszawie 1932-1933 
Buszczyński Konstanty w Warszawie 1888-1913 
Buszkowski Leon w Warszawie 1867-1897 
Chodecki Kajetan w Warszawie 1880-1911 
Chomenko Walery w Warszawie 1909-1944 
Cichosz Stanisław w Warszawie 1946-1951 
Ciechanowski Marcin w Warszawie 1827-1864 
Ciemniewski Julian w Warszawie 1862 
Ciesielski Ignacy w Warszawie 1875-1876 
Ciunkicwicz Henryk w Warszawie 1876-1898 
Cybulski Alfred w Warszawie 1917-1928 
Czempiński Teodor w Warszawie 1809-1818 
Czernic Bronislaw w Warszawie 1946-1951 
Czernicki Tomasz w Warszawie 1945-1947 
Czyżewski Janusz w Warszawie 1938-1946 
Ćwierciakiewicz Aleksander w Warszawie 1876- 

-1877
Dąbkowski Konstanty w Warszawie 1867-1876 
Dąbrowski Arkadiusz w Warszawie 1931

Dąbrowski Henryk w Warszawie 1913-1926 
Dembiński Władysław w Warszawie 1919-1924 
Dębski Mieczysław w Warszawie 1906-1916 
Dobrowolski Marian w Warszawie 1913-1927, 

1946
Dowbór-Muśnicki Konstanty w Warszawie 1912— 

-1931
Dylewski Jan w Warszawie 1912-1933 
Dziedzicki Adam w Warszawie 1862-1873 
Dziewulski Aleksander w Warszawie 1862-1896 
Dzięcialkiewicz Jan w Warszawie [1812] 1832— 

-1858 [1873]
Engelke Aleksander w Warszawie 1811-1839, 

1843
Erchard Mieczysław w Warszawie 1941-1942 
Eydziat-Zubowicz Piotr w Warszawie 1939-1951 
Fedecki Józef w Warszawie 1868-1876 
Gacek Bronisław w Warszawie 1930-1931 
Gajewski Maksymilian w Warszawie 1872-1877 
Gajewski Piotr w Warszawie 1847-1877 
Gałęziewicz Józef w Warszawie 1932-1933 
Garwoliński Franciszek w Warszawie 1878-1887 
Gawęcki Stefan w Warszawie 1909-1922 
Glass Jakub w Warszawie 1927-1935 
Głowacki Bolesław w Warszawie 1950-1951 
Głowacki Franciszek w Warszawie 1921-1923 
Gorczyczewski Stanisław w Warszawie 1907- 

-1912
Goryszcwski Antoni w Warszawie 1863 
Gostomski Karol w Warszawie 1874-1882 
Gostyński Lucjan w Warszawie 1945-1946 
Goszczyński Antoni w Warszawie 1909-1915 
Górski Jan w Warszawie 1808-1819
Gross Franciszek w Warszawie 1834-1856 
Grymiński Karol w Warszawie 1928-1944 
Grzędziński Jan w Warszawie 1874—1876 
Grzywiński Aleksander w Warszawie 1862— 

-1865
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Gutman Józef w Warszawie 1901-1905 
Heinrich Adolf w Warszawie 1885, 1891-1897 
Hcjdalel Edmund w Warszawie 1914-1915 
Hclcman Wincenty w Warszawie 1864-1876 
Hettlinger Karol w Warszawie 1916-1951 
Holowczak Antoni w Warszawie 1939-1944 
Hübner Zygmunt w Warszawie 1927-1951 
Hulanicki Mieczysław w Warszawie 1904-1929 
lbiański Jan w Warszawie 1912-1913 
Jabłoński Mieczysław w Warszawie 1941-1943 
Jałowiecki Aleksander w Warszawie 1876-1908 
Jarzęcki Aleksander w Warszawie 1949-1951 
Jasiński Jan w Warszawie 1846-1876 
Jasiński Stanislaw w Warszawie 1854-1879 
Jclnicki Roman w Warszawie 1921-1951 
Jewniewicz Kazimierz w Warszawie 1940-1944 
Jeziorański Józef w Warszawie 1839-1853 
Józefowicz Ksawery w Warszawie 1837-1849 
Józefowicz Michał w Warszawie 1875-1905 
Julicki Wincenty w Warszawie 1837-1841 
Jurkiewicz Stanisław w Warszawie 1929-1940 
Kalinowski Andrzej w Warszawie 1809-1817 

[1823]
Ketliński Henryk w Warszawie 1879-1886 
Kiersnowski Krzysztof w Warszawie 1876-1909 
Knoll Józef w Warszawie 1922-1929 
Kochanowski Antoni w Warszawie 1869-1876 
Kokoszko Henryk w Warszawie 1887-1931 
Korytkowski Józef w Warszawie 1874-1875 
Korzeniowski Antoni w Warszawie 1856-1861 
Korzybski Andrzej w Warszawie 1907-1917 
Kosiński Kazimierz w Warszawie 1913-1930 
Kostecki Wincenty w Warszawie 1916-1933 
Kowalewski Czesław w Warszawie 1827-1836 
Kowalski Władysław w Warszawie 1912-1927 
Kozakowski Józef w Warszawie 1876-1882 
Krauze Zygfryd w Warszawie 1945-1951 
Kretkowski Włodzimierz w Warszawie 1868— 

-1895
Królikowski Hipolit w Warszawie 1898-1908 
Krzyżanowski Antoni Ryszard w Warszawie 

1899-1909
Krzyżanowski Wacław w Warszawie 1942-1943 
Kuczborski Stanisław w Warszawie 1858-1862 
Kulczycki Włodzimierz w Warszawie 1904-1915 
Kulikowski Franciszek w Warszawie 1862-1906 
Kurman Marian w Warszawie 1919-1951 
Landau Szymon w Warszawie 1880-1933 
Laskowski Wacław w Warszawie 1934—1944 
Lembowicz Marian w Warszawie 1945-1946 
Lilpop Antoni w Warszawie 1877-1904

Lipiński Antoni w Warszawie 1862-1864 
Loga Jakub w Warszawie 1809-1810 
Łabęcki Jan w Warszawie 1834-1835 
Laszkiewicz Józef w Warszawie 1946-1947 
Łącki Konstanty w Warszawie 1876-1898 
Lempicki Michał w Warszawie 1904-1907 
Lodziewski Wincenty w Warszawie 1932 
Łukaszewski Wiktor Leonard w Warszawie 1942 
Lukomski Wacław w Warszawie 1876-1889 
Maciejewski Jan w Warszawie 1931 
Maciejewski Karol w Warszawie 1876-1911 
Majewski Józef w Warszawie 1869-1876 
Malewski Bronisław w Warszawie 1904-1907 
Malinowski Alfred w Warszawie 1940-1944 
Małachowski Wiktor w Warszawie 1897-1909 
Malachowski-Lępicki Stanisław w Warszawie 

1934-1949
Małkowski Aleksander w Warszawie 1923-1933 
Marczyński Jan w Warszawie 1808-1819 
Markiewicz Michał w Warszawie 1873-1904 
Markowski Henryk w Warszawie 1869-1888 
Masłowski Franciszek Ksawery w Warszawie 

1839-1865
Masłowski Jan w Warszawie 1865-1904 
Massalski Antoni w Warszawie 1927-1942 
Michałek w Warszawie 1942-1944 
Miciński Klemens w Warszawie 1880 
Milewski Władysław w Warszawie 1945-1946 
Miszewski Tomasz w Warszawie 1921-1931 
Molak Józef w Warszawie 1939-1940 
Moldenhawer Józef w Warszawie 1933-1941 
Moszyński Józef w Warszawie 1874-1875 
Natanson Wiktor w Warszawie 1945-1951 
Neumann Zygmunt w Warszawie 1934-1945 
Niepokójczycki Stanisław w Warszawie 1892— 

-1899
Nieznański Jan w Warszawie 1923-1928 
Normark Jan w Warszawie 1887-1905 
Noskowski Józef w Warszawie 1834—1863 
Nostic-Jackowski Józef w Warszawie 1873-1888 
Nowicki Antoni w Warszawie 1833-1838 
Nowicki Zygmunt w Warszawie 1929-1941 
Nowiński Wiktor w Warszawie 1944 
Ogulewicz Witold w Warszawie 1932 
Okołowicz Bronislaw w Warszawie 1913-1932 
Olewski Władysław w Warszawie 1932-1933 
Olszewski Stefan w Warszawie 1916-1931 
Olszowski Tytus w Warszawie 1882-1900 
Ostrowski Jan Wincenty w Warszawie 1817— 

-1844
Paklerski Julian w Warszawie 1864-1906
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Paradowski Jan w Warszawie 1902-1904 
Paszkowski Waciaw Dominik w Warszawie 

1910-1935
Piwarski Maksymilian w Warszawie 1862-1863 
Pliszczyński Stanislaw w Warszawie 1928-1951 
Ploski Eugeniusz w Warszawie 1942-1944 
Połczyński Wincenty w Warszawie 1819-1833 
Pomykalski Jerzy w Warszawie 1928-1939 
Prażmowski Wacław w Warszawie 1932 
Preiss Aleksander w Warszawie 1874-1877 
Przeździecki Andrzej w Warszawie 1808-1811 
Przysiecki Józef Kalasanty w Warszawie 1855— 

-1866
Przysiecki Michał w Warszawie 1862-1901 
Puchalski Józef w Warszawie 1913-1927 
Pyzowski Bogusław w Warszawie 1871-1880 
Raczkiewicz Witold w Warszawie 1934-1951 
Rafalski Stanislaw w Warszawie 1914-1919 
Rakowiecki Benedykt w Warszawie 1833-1839 
Rapacki Franciszek w Warszawie 1864—1890 
Rapacki Michał w Warszawie 1853-1876 
Raykowski Antoni w Warszawie 1919-1921 
Rembertowicz Wacław w Warszawie 1945-1951 
Rogoziński Tadeusz w Warszawie 1895-1913 
Roman Walery w Warszawie 1925-1950 
Rościszewski Stanislaw w Warszawie 1865-1876 
Rozwadowski Antoni w Warszawie 1869-1876 
Rudnicki Tomasz w Warszawie 1819-1856 
Rudnicki Władysław w Warszawie 1886-1926 
Rutkiewicz Ludwik w Warszawie 1873-1894 
Rutkowski Gaspar w Warszawie 1810-1817 
Rutkowski Wladyslaw w Warszawie 1891-1897 
Rzepecki Stanislaw w Warszawie 1907-1921 
Rzodkiewicz Ignacy w Warszawie 1894—1903 
Sadowski Maciej w Warszawie 1836-1842 
Samkowski Jan w Warszawie 1882-1889 
Siennicki Julian w Warszawie 1927-1951 
Sikorski Antoni w Warszawie 1815, 1836-1844 
Skabiczewski Grzegorz w Warszawie 1874-1879 
Skłodowski Zygmunt w Warszawie 1909 
Skorochód-Majewski Walenty w Warszawie

1808-1835
Skoryna Stefan w Warszawie 1945-1951 
Sławski Jan w Warszawie 1942-1944 
Słupski Wacław w Warszawie 1904-1927 
Smolak Jan w Warszawie 1893-1897 
Sobierański Józef w Warszawie 1876-1891 
Sobolewski Emilian w Warszawie 1900-1919 
Sobolewski Julian w Warszawie 1874-1888 
Stabrowski Aleksander w Warszawie 1904-1920 
Staniewski Antoni w Warszawie 1915-1916 

Staniszewski Józef w Warszawie 1888-1914 
Staniszewski Stanisław w Warszawie 1918-1925 
Stępiński Aleksander w Warszawie 1871-1873 

[1876]
Stępowski Napoleon w Warszawie 1853-1862 
Straszewicz Tadeusz w Warszawie 1926-1934 
Strzemiński Ewaryst w Warszawie 1897-1909 
Suchodolski Stanisław w Warszawie 1903-1913 
Suleja Stanisław w Warszawie 1918-1925 
Sulowski Adam w Warszawie 1927-1940 
Surkow Jan w Warszawie 1911-1914 
Szaniawski Józef w Warszawie 1874-1876 
Szawlowski Tadeusz w Warszawie 1941-1951 
Szczepiński Walery w Warszawie 1941-1944 
Szlązkiewicz Jan w Warszawie 1931-1932 
Sztenger Mikołaj w Warszawie 1904-1915 
Szumański Wiktor w Warszawie 1899-1903 
Szymański Antoni w Warszawie 1916-1931 
Śleszyński Adam w Warszawie 1908-1944 
Śliwiński Antoni w Warszawie 1930 
Śliwiński Wojciech w Warszawie 1856-1880 
Światopełk-Zawadzki Józef w Warszawie 1889- 

-1915
Świerczyński Romuald w Warszawie 1897-1906 
Świrski Czesław w Warszawie 1935-1939 
Tabęcki Franciszek w Warszawie 1931 
Tarnowski Władysław w Warszawie 1933-1939 
Trojanowski Wojciech w Warszawie 1833-1846 
Truszczyński Stanisław w Warszawie 1819-1831 
Truszkowski Hipolit w Warszawie 1862-1900 
Tyborowski Stanisław w Warszawie 1924-1932 
Tyrchowski Stanisław w Warszawie 1865-1877 
Tyszko Wincenty w Warszawie 1940-1944 
Waciórski Wacław w Warszawie 1945-1951 
Wajchta Józef w Warszawie 1906-1915 
Walencki Teodor w Warszawie 1886-1894 
Warmski Stanisław w Warszawie 1931-1941 
Wasiutyński Zygmunt w Warszawie 1895-1926 
Węgielek Marian w Warszawie 1924-1925 
Wichrowski Ludwik w Warszawie 1870-1912 
Więckowski Władysław w Warszawie 1862— 

-1867
Wiliam Andrzej w Warszawie 1827-1851 
Wilski Jan Feliks w Warszawie 1818-1839 
Wisznicki Tadeusz w Warszawie 1931 
Wiśniakowski Lucjan Seweryn w Warszawie 

1919-1923
Wloskowicz Henryk w Warszawie 1947-1951 
Włoskowicz Władysław w Warszawie 1934— 

-1939
Wołowski Ludwik w Warszawie 1831-1833 
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Wołowski Teofil w Warszawie 1829-1830 
Wójkowski Michał w Warszawie 1873-1876 
Wydźga Stanisław w Warszawie 1888-1895 
Wydźga Władysław w Warszawie 1874-1886 
Wyganowski Feliks w Warszawie 1911-1933 
Wyrzykowski Ludwik w Warszawie 1941 
Zaborowski Stefan w Warszawie 1931-1936 
Zakrzewski Jan w Warszawie 1940-1944 
Zalewski Józef w Warszawie 1901-1912 
Zaorski Czesław w Warszawie 1932-1933 
Zawadzki Stanisław w Warszawie 1861-1891 
Zborowski Józef w Warszawie 1907-1928

Zembrzuski Bolesław w Warszawie 1929-1939 
Zieliński Marceli w Warszawie 1848-1876 
Zieliński Maurycy w Warszawie 1874-1906 
Zwoliński Adam w Warszawie 1817-1819 
Żabiński Józef w Warszawie 1897-1928 
Żbikowski Józef w Warszawie 1862-1878 
Żółtowski Wacław w Warszawie 1877-1888 
Żukowski Grzegorz w Warszawie 1943-1944 
Żychliński Antoni w Warszawie 1922-1929

Państwowe Biuro Notarialne w Warszawie 
1952-1980

Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim (akta notariuszy z Błonia, 
Góry Kalwarii, Grodziska Mazowieckiego, Grójca, Nowego Dworu Mazowieckiego, Nowego 
Miasta n. Pilicą, Piaseczna, Pruszkowa, Radzymina, Rawy Mazowieckiej, Skierniewic, Socha
czewa, Zakroczymia, Żyrardowa):

Angerman Kazimierz w Górze Kalwarii 1934
Arczyński Kazimierz w Skierniewicach 1873— 

-1895
Bacciarelli Marceli w Grójcu 1933-1953
Bachański Franciszek w Żyrardowie 1923-1932 
Belkowski Józef w Grójcu 1858-1862
Błeszyński Tomasz w Błoniu 1909-1932 
Bogucki Tomasz w Błoniu 1825-1836
Borka Stanisław w Rawie Mazowieckiej 1938— 

-1952
Brosz Stanisław w Grójcu 1933
Bukowski J. w Błoniu 1824
Bylica Jerzy w Grodzisku Mazowieckim 1947— 

-1951
Chelmicki Bohdan w Rawie Mazowieckiej 1928
Chelmicki Bohdan w Skierniewicach 1926-1933 
Czerniawski Karol w Grójcu 1853-1855
Dąbrowski Apolinary w Górze Kalwarii 1939— 

-1946
Dębski Waclaw-Franciszek w Rawie Mazowiec

kiej 1916-1928
Dunin Goździkowski Franciszek w Rawie Mazo

wieckiej 1898-1914
Dziedzicki Antoni w Błoniu 1844
Dzierożyński Bronislaw w Błoniu 1918
Dzierożyński Bronisław w Górze Kalwarii 1916- 

-1919
Fedecki Józef w Błoniu 1888-1891
Fedecki Józef w Nowym Dworze 1887-1888 
Gostyński Lucjan w Żyrardowie 1932-1933 
Goszczyński Antoni w Rawie Mazowieckiej 

1928-1929

Górski Wacław w Skierniewicach 1895-1925 
Grabiński Józef w Grodzisku Mazowieckim 

1932-1940
Grotowski Bonifacy w Rawie Mazowieckiej 

1808-1834
Grotowski Józef w Rawie Mazowieckiej 1875— 

-1914
Grotowski Piotr w Rawie Mazowieckiej 1818— 

-1879
Gruszczyński Wacław w Radzyminie 1928-1948 
Janowski Wojciech w Błoniu 1831-1839 
Kamiński Władysław w Grójcu 1878-1933 
Klimkiewicz Kajetan w Grójcu 1870-1876 
Koch Ryszard w Błoniu 1944-1950 
Krajewski-Kukiela Jan w Rawie Mazowieckiej 

1928-1936
Krupiel Stanisław w Piasecznie 1940-1946 
Kwieciński Wacław w Sochaczewie 1920-1939 
Leszczyński Andrzej w Błoniu 1845-1847 
Mazowiecki Zygmunt w Płocku 1923 
Michałowski Franciszek w Grójcu 1862 
Miciński Klemens w Górze Kalwarii 1877-1883 
Motyliński Stanisław w Błoniu 1891-1911 
Motyliński Stanisław w Nowym Dworze Mazo

wieckim 1886-1887
Myśliński Łukasz w Błoniu 1865-1888 
Nalepa Ludomir w Górze Kalwarii 1876 
Nowodworski Stanisław w Grójcu 1862-1865 
Paciorkowski Karol w Błoniu 1809-1826 
Pałucki Franciszek wZakroczymiu 1834-1876 
Pełczyński Teodor w Górze Kalwarii 1885-1911 
Pilitowski Wincenty wZakroczymiu 1848-1863 
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Piotrowski Karol w Rawie Mazowieckiej 1838 
Pomian-Ostromęcki Jan w Górze Kalwarii 1808— 

-1834
Rastawicki Roman w Żyrardowie 1940-1944 
Różycki Mieczysław w Piasecznie 1926-1927 
Rybicki Edward w Zakroczymiu 1877-1924 
Rybiński Stanislaw w Górze Kalwarii 1949-1951 
Sadowski Józef w Nowym Mieście n. Pilicą 1937,

1947-1951
Sadowski Maciej w Błoniu 1825-1836
Sielski Ignacy w Błoniu 1847-1856
Sikorski Wiktor Mikołaj w Grójcu 1865-1870 
Skibniewski Zygmunt w Żyrardowie 1934-1944 
Skórzewski Zygmunt w Grodzisku Mazowiec

kim 1945-1948
Slawianowski Jan w Grójcu 1835-1858
Snarczyński Jan w Rawie Mazowieckiej 1820— 

-1836
Stembrowicz Antoni w Grodzisku Mazowieckim 

1919-1944
Stępczyński Marian w Górze Kalwarii 1944, 

1947-1951
Stępowski Kazimierz w Błoniu 1839-1843 
Stokowski Józef w Błoniu 1859-1876
Szemioth Wiktor w Piasecznie 1945-1952
Szewczyk Stanisław w Skierniewicach 1945— 

-1948
Szumski Stefan w Nowym Dworze Mazowiec

kim 1891
Topolewski Wincenty w Skierniewicach 1870- 

-1872

Walaszczyk Józef w Grodzisku Mazowieckim 
1944-1945

Więckowski Bronislaw w Górze Kalwarii 1934— 
-1939

Wladych Adolfw Grójcu 1865-1877
Wolski Stefan w Błoniu 1824
Wyczański Edward w Rawie Mazowieckiej 1934— 

-1947
Zejdlicz Krzysztof w Rawie Mazowieckiej 1834- 

-1836
Zieliński Marian w Nowym Mieście n. Pilicą 

1947-1951
Zieliński Mieczysław w Skierniewicach 1934— 

-1948
Żenczykowski Tadeusz w Górze Kalwarii 1911— 

-1933
Żerebcow Mikołaj w Błoniu 1911-1915

Państwowe Biuro Notarialne w Błoniu 1952— 
-1966

Państwowe Biuro Notarialne w Grodzisku Ma
zowieckim 1952-1978

Państwowe Biuro Notarialne w Grójcu 1954— 
-1959

Państwowe Biuro Notarialne w Piasecznie 
1952-1992

Państwowe Biuro Notarialne w Pruszkowie 
1952-1954, 1964-1978

Państwowe Biuro Notarialne w Rawie Mazo
wieckiej 1952-1976

Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu:

Aleksandrowicz Adolf w Łowiczu 1878-1879 
Brzeski Franciszek w Łowiczu 1919-1928 
Chojnowski Władysław w Łowiczu 1947-1950 
Czermiński Henryk Tadeusz w Łowiczu 1934— 

-1945
Gogolewski Jan w Łowiczu 1945-1947 
Goszczyński Antoni w Łowiczu 1910-1914, 1917 
Janowski Marian w Łowiczu 1933-1946 
Konopacki Konstanty w Łowiczu 1876-1909 
Lechowicz Karol w Głownie 1939-1945 
Łukaszewicz Leon w Łowiczu 1929-1930 
Mintz Adolf Jan w Łowiczu 1916-1917

Pinakiewicz Antoni w Łowiczu 1930-1933 
Piramowicz Witold w Łowiczu 1898-1914 
Rudnicki Tomasz w Sochaczewie 1814-1819 
Sapiński Józef w Sochaczewie 1820-1847 
Szeligowski Jerzy, w Łowiczu 1917-1929 
Świątkowski Aleksander w Łowiczu 1928-1933 
Tański Benedykt w Sochaczewie 1808-1813 
Tyrchowski Stanisław w Łowiczu 1879-1898 
Wojciechowski Jan w Łowiczu 1871-1877 
Wolski Roman w Łowiczu 1848-1876 
Żolątkowski Józef w Łowiczu 1948-1951
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Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Mławie (akta notariuszy z Chorzel, Ciecha 
nowa, Działdowa, Lidzbarku, Mławy, Płońska, Przasnysza):

Bierzyński Jan w Mławie 1934-1938 
Chudziński Franciszek w Mławie 1854-1876 
Cybulski Feliks w Ciechanowie 1849-1868 
Duszyński Stanislaw w Mławie 1922-1933 
Ganszer Mieczysław w Mławie 1934-1952 
Giziński Włodzimierz w Działdowie 1945 
Giziński Włodzimierz w Lidzbarku 1931-1939 
Głowacki Boleslaw w Ciechanowie 1948-1949 
Goncerz Feliks w Płońsku 1951 
Grzywacz Ferdynand w Lidzbarku 1927-1930 
Gurbski Wacław w Mławie 1936-1939 
Jaśkiewicz Wiesław w Ciechanowie 1934-1939 
Karkowski Józef Adolf w Lidzbarku 1891-1892 
Kasznica Kazimierz w Ciechanowie 1908-1914 
Klimaszewski Stanislaw w Mławie 1916-1918 
Kowalewski w Mławie 1824-1827 
Krajewski Teodor w Mławie 1809-1814 
Królikowski Stanislaw w Ciechanowie 1945— 

-1946
Lewicki Michał w Ciechanowie 1867-1892 
Lipiński Antoni w Mławie 1854-1858 
Lobert Wincenty w Mławie 1876-1898 
Majewski Kazimierz w Mławie 1809-1818 
Mariewski Edward w Mławie 1851-1853 
Mazowiecki Zygmunt w Ciechanowie 1843-1908 
Mazurowski Boleslaw w Ciechanowie 1918— 

-1933
Milewski Józef w Mławie 1848-1849 
Miniewicz Józef w Mławie 1821-1822 
Nisko Tadeusz w Ciechanowie 1852-1863 
Olszewski Konrad w Mławie 1876-1925

Ossowski Józef w Mławie 1898-1922 
Pilitowski Wincenty w Ciechanowie 1864-1868 
Płoński Stanisław w Ciechanowie 1947-1951 
Posiełło Józef w Przasnyszu 1946-1949 
Przybór Michał w Mławie 1927-1951 
Rogalski Władysław w Ciechanowie 1886-1893 
Rudzki Jan w Płońsku 1951 
Rybicki Edward w Płońsku 1888 
Sieniawski Józef w Mławie 1931-1932 
Skroboński Witold w Ciechanowie 1919-1933 
Slawęcki Szymon w Mławie 1860-1874 
Słomczyński Józef w Ciechanowie 1910-1914 
Smoliński Antoni w Ciechanowie 1946-1948 
Smoliński Julian w Mławie 1822-1853 
Strzeszewski Franciszek w Mławie 1815-1821 
Sułkowski Wacław w Chorzelach 1948-1951 
Sulkowski Wacław w Przasnyszu 1946-1951 
Śląski Zygmunt w Ciechanowie 1891-1910 
Thun Mieczysław w Mławie 1939
Uleniecki Franciszek w Mławie 1828-1848 
Wendel Konrad w Lidzbarku 1946
Weselik Franciszek w Działdowie 1927-1933 
Więckowski Bronisław w Mławie 1934 
Wyrwicz Jan w Działdowie 1925-1936

Państwowe Biuro Notarialne w Działdowie 1952— 
-1979

Państwowe Biuro Notarialne w Płońsku 1952— 
-1992

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Otwocku (akta notariuszy z Garwolina, 
Mińska Mazowieckiego, Otwocka, Radzymina, Wołomina, Żelechowa):

Augustynowicz Władysław w Mińsku Mazo
wieckim 1925-1934

Benedykt Stefan w Otwocku 1932-1933
Dembiński Władysław w Mińsku Mazowieckim 

1917-1918 (1925]
Gostyński Lucjan w Otwocku 1931-1932 
Hertzberg Henryk w Żelechowie 1929-1933 
Jankowski Józef w Radzyminie 1945-1947 
Jasiński Edward w Garwolinie 1930-1933
Jaxa Leśniewski Józef 1820-1834

Jurzyński Franciszek w Mińsku Mazowieckim 
1915-1917

Kobielski Feliks w Sobolewie 1937-1939
Matwiejew Piotr w Mińsku Mazowieckim 1935— 

-1938
Mieczkowski Andrzej w Mińsku Mazowieckim 

1886-1902
Milewski Władysław w Otwocku 1938-1939 

[1944-1945]
Moykowski Kazimierz w Otwocku 1934—1951 

[1952]
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Piekalkiewicz Jan w Mińsku Mazowieckim 
1870-1885

Pinakiewicz Antoni w Garwolinie 1934-1939 
Rembieliński Franciszek 1830-1849
Resterff Stefan w Mińsku Mazowieckim 1902— 

-1925
Rugiewicz Franciszek w Mińsku Mazowieckim 

1848-1870
Russocki Karol w Mińsku Mazowieckim 1930— 

1933
Sobieski Jan pisarz aktowy powiatu stanisła

wowskiego 1810-1850
Świrski Czesław w Garwolinie 1932-1933

Truszczyński Stanislaw w Sienicy 1810-1823
Wierzbowski Aleksander w Mińsku Mazowiec

kim 1933-1938 [1939]
Wojciechowski Tadeusz w Radzyminie 1947— 

-1951
Wolbeck Stanisław w Żelechowie 1934-1939 

[1945]

Państwowe Biuro Notarialne w Otwocku 1952— 
1977

Państwowe Biuro Notarialne w Wołominie 
1952-1991

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku (akta notariuszy z Nasielska, 
Ostrowi Mazowieckiej, Pułtuska, Wyszkowa):

Aleksiuk Paweł w Ostrowi Mazowieckiej 1934— 
-1946

Baliński Szczepan w Nasielsku 1919-1933
Bukowski Leopold w Ostrowi Mazowieckiej 

1916-1932
Choromański Ludwik w Nasielsku 1875-1886
Ćwierdziński Stefan w Ostrowi Mazowieckiej 

1877-1901
Dembowski Jan w Nasielsku 1916-1918
Dubois Mieczysław w Ostrowi Mazowieckiej 

1934-1942
Engelard Bronisława w Pułtusku 1945-1947
Gałczyński Leopold w Ostrowi Mazowieckiej 

1918-1933
Grzybowski Kajetan w Ostrowi Mazowieckiej 

1869-1895
Harusicwicz Adam w Ostrowi Mazowieckiej 

1895-1909
Januszko Antoni w Ostrowi Mazowieckiej 1945— 

-1951
Jaworski Michał w Pułtusku 1837
Kersnowski Jan w Nasielsku 1909-1911 
Kokoszko Henryk w Nasielsku 1876-1887
Markowski Henryk w Nasielsku 1887-1909 
Missuny Otton w Pułtusku 1935
Muszyński Adam w Wyszkowie 1944—1952 
Piekarski Henryk w Ostrowi Mazowieckiej 1932— 

-1935

Podbielski Andrzej w Ostrowi Mazowieckiej 
1829-1860

Podbielski Paweł w Ostrowi Mazowieckiej 1818— 
-1829

Rowicki Szymon w Ostrowi Mazowieckiej
1809-1815

Rudziński Wacław w Ostrowi Mazowieckiej 
1831-1865

Sączewski Jan w Pułtusku 1918-1919, 1922
Sienicki Julian w Ostrowi Mazowieckiej 1901— 

-1915
Sikorski Bolesław w Ostrowi Mazowieckiej 

1876-1877
Smoliński Antoni w Nasielsku 1934-1939
Syromiatnikow Konstanty w Wyszkowie 1939— 

-1941
Szymański Aleksander w Nasielsku 1912-1914
Szymański Tomasz w Nasielsku 1915-1916
Tyszko Wincenty w Ostrowi Mazowieckiej 

1945-1948
Wąsowicz Sławomir w Pułtusku 1945-1951

Państwowe Biuro Notarialne w Ostrowi Mazo
wieckiej 1951-1976

Państwowe Biuro Notarialne w Wyszkowie 
1952-1976
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Archiwum Państwowe we Wrocławiu (akta notariuszy z Bolesławca, Międzylesia, Mirska, Oła
wy, Sycowa, Świerzawy, Wrocławia, Złotoryi):

Bal Leo we Wrocławiu 1922-1923
Balder Max we Wrocławiu 1920-1926
Baumann Georg A. 1891-1923
Behr Richard we Wrocławiu 1920-1933
Bellerode-Damczak Brunon 1893-1907
Benkel Karol 1921-1921
Berger L. 1887-1888
Bormann F.T. w Złotoryi 1820-1829
Caro Heinrich 1920-1935
Deisner Georg 1920-1928
Denziger Bruno 1933-1933
Deumling Friedrich 1889-1914
Fraustädter Siegfried 1870-1873
Friedenburg F. 1873-1878
Friedenthal Ernest 1914-1914
Friedländer Julius 1929-1929
Friemelt Herbert 1942-1942
Freund Franz w Międzylesiu 1919-1944
Gallomon Hugo 1893-1906
Giebelhausen K. w Mirsku - przekazane do Od

działu Zamiejscowego w Jeleniej Górze
Groeger Franz 1884-1884
Halkę Heinrich G. 1885-1887
Hannach Fritz 1931-1935
Hayn 1856-1858
Herr 1900-1901
Heyn Georg 1921-1940
Holland O. w Bolesławcu 1921-1944
Kembach Max 1900-1910
Korb 1872-1875
Korpulus Baldwin 1888-1889

Leonhard 1871-1871
Losk-Lieb 1928-1928
Love Ernest 1901-1902
Löwe 1846-1890
Mann Helmut 1932-1938
Mayer P. w Złotoryi 1880-1924
Neumann w Złotoryi 1837-1943
Oettig 1895-1902
Orzechowski Kurt 1914-1915
Prejaw Otton 1929-1937
Sachs Oskar 1906-1906
Salzmann W. 1935-1935
Schiff Leonhard 1896-1896
Schippan Bernhard 1915-1922
Schmidt Herbert 1870-1870
Schneider August 1904-1905
Schulz V.G.w Złotoryi 1884-1914
Schütz Hugo 1924-1924
Simon 1852-1861
Sittek Karol 1908-1916
Storch W. w Świerzawie - przekazano do Od

działu Zamiejscowego w Legnicy
Uhse L.A. w Złotoryi 1836-1879
Weil L. w Złotoryi 1900-1932
Wendl w Złotoryi 1846-1862
Woliny Oskar 1912-1914

Rada Notarialna we Wrocławiu 1947-1952
Akta notariuszy z powiatów sycowskiego i oław

skiego 1870-1940
Akta notariuszy we Wrocławiu 1846-1942

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze:

Akta notariuszy w Jeleniej Górze 1807-1945
Akta notariuszy powiatu kamiennogórskiego 1847-1941

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim:

Akta notariuszy w Bystrzycy Kłodzkiej 1882-1937
Akta notariuszy w Dusznikach Zdroju 1848-1918
Akta notariuszy w Świdnicy 1835-1942
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Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu:

Akta notariuszy miasta Lubania 1829-1937

Archiwum Państwowe w Zamościu (akta notariuszy z Dubienki, Grabowca, Hrubieszowa, 
Krasnegostawu, Szczebrzeszyna, Tomaszowa Lubelskiego, Tyszowiec, Zamościa):

Bagiński Salurnin w Krasnymstawie 1940-1945 
Bazylewicz Borysław w Zamościu 1940-1944 
Bohaczewski Daniel w Tomaszowic Lubelskim 

1940-1942
Buliński Edward w Krasnymstawie 1876-1891
Cclejowski Michał w Tomaszowie Lubelskim 

1829-1862
Dąbrowski Antoni w Szczebrzeszynie 1828— 

-1841
Głowacki Walery w Szczebrzeszynie 1851-1864 
Hordyński Ambroży w Zamościu 1823-1824 
Hornowski Antoni w Hrubieszowie 1935-1939 
Hornowski Antoni w Tomaszowie Lubelskim 

1910-1933
Horodyński Ambroży w Tomaszowie Lubelskim

1810-1828
Hrycyn Bazyli w Szczebrzeszynie 1940-1942 
Jankowski Henryk w Hrubieszowie 1959 
Jarnuszkiewicz Tadeusz w Krasnymstawie 1909— 

-1928
Jaśkiewicz Wiesław w Szczebrzeszynie 1927— 

-1932
Jaśkiewicz Wiesław w Tomaszowie Lubelskim 

1945-1952
Kalinowski Teodor w Zamościu 1903-1922
Kiciak Jan w Krasnymstawie 1946-1947 
Kłosiński Stefan w Krasnymstawie 1911-1915
Kolaczyński Brunon w Krasnymstawie 1949— 

-1951
Komorowski Eugeniusz w Krasnymstawie 1929— 

-1952
Kostecki Jan Kanty w Szczebrzeszynie 1842— 

-185!
Kozlowiecki Grzegorz w Tomaszowie Lubel

skim 1829-1841
Krajewski Wincenty w Tyszowcach 1927-1932 
Krauze Zygfryd w Zamościu 1934-1939 
Krocbel Adam w Tomaszowie Lubelskim 1933— 

-1940(1948]
Krzywdziński Aleksander w Szczebrzeszynie 

1888-1927

Księżpolski Antoni w Tomaszowie Lubelskim 
1881-1887

Księżpolski Antoni w Tyszowcach 1932-1933 
Kudelski Jan w Krasnymstawie 1947-1951 
Lesman Boleslaw w Zamościu 1922-1935 
Łoś-Tynowski Wiktor w Hrubieszowie 1945— 

-1946
Majewski Jakub w Krasnymstawie 1889-1909 
Marcinkowski Kazimierz w Zamościu 1897— 

-1903(1904]
Markiewicz Jan w Hrubieszowie 1959-1959 
Matkowski Stanisław w Zamościu 1946-1947 
Missuna Otton w Hrubieszowie 1930-1933 
Moczarski Bazyli w Tomaszowie Lubelskim

1811-1826
Morawski Aleksander w Zamościu 1929-1930 
Moszczyński Wiktor w Krasnymstawie 1937— 

-1937
Naumowicz Antoni w Zamościu 1931-1934 
Nynkowski Antoni w Szczebrzeszynie 1874-1887 
Obniski Piotr w Zamościu 1946-1948 
Pawęczkowski Ludwik w Tomaszowie Lubel

skim 1863-1881
Perfecki Roman w Zamościu 1940-1944 
Piwowarski Zdzisław w Zamościu 1944-1951 
Pomarański Zygmunt w Zamościu 1938-1940 
Redych Aleksander w Tyszowcach 1934-1947 
Rosiński Henryk w Hrubieszowie 1934-1935 
Rosiński Henryk w Zamościu 1935-1940 
Rożenko Czeslaw w Krasnymstawie 1944-1945 
Rudzki Marcin w Zamościu 1821-1823 
Rybników Andrzej w Tyszowcach 1942-1943 
Sagan Stanisław w Zamościu 1924-1925 
Sinecki Roman w Hrubieszowie 1947-1949 
Skibiński Włodzimierz w Krasnymstawie 1941— 

-1943
Strzyżowski Franciszek w Szczebrzeszynie 

1864-1874
Strzyżowski Franciszek w Zamościu 1873-1897 
Szalkowicz Eugeniusz w Krasnymstawie 1938— 

-1940
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Szuszkowski Antoni w Zamościu 1820-1821 
[1823]

Szymański Ludwik w Tomaszowic Lubelskim 
1909-1909

Targoński Andrzej w Hrubieszowie 1946-1959
Ulenicki Jan w Szczebrzeszynie 1824-1829 
Warchałowski Stanisław w Dubience i Grabow

cu 1929-1932
Warchałowski Stanisław w Szczebrzeszynie 

1928-1954
Wiszniewski Michał w Krasnymstawie 1952— 

-1953
Wiszniewski Michał w Zamościu 1945-1951

Wojciechowski Zygmunt w Hrubieszowie 1941 — 
-1946

Wysocki Dyonizy w Krasnymstawie 1949-1950
Wysoczański de Vahnewa Bazyli w Zamościu 

1810-1819
Zacerkowny Bohdan w Tyszowcach 1940-1942
Zagrobski Piotr w Zamościu 1823-1823
Zakrzewski Włodzimierz w Tyszowcach 1932— 

-1932
Zaleski Konrad w Tomaszowie Lubelskim 

1887-1909
Zarzycki Michał w Zamościu 1811-1815
Zawadzki Zygmunt w Hrubieszowie 1924-1941
Zieliński Jan w Zamościu 1926-1951

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie (akta notariuszy z Gło
gowa, Nowej Soli, Zielonej Góry):

Altmann Albert w Głogowie 1882-1898
Beer Alfred Theodor Constantin w Głogowie 

1845-1850
Bellier de Launay Friedrich Johann w Głogowie 

1871-1875 [1887]
Cohn Ferdinand w Głogowie 1879-1905
Dehmel w Głogowie 1830-1840
Fiebig Wladyslaw w Zielonej Górze 1949-1951 
Fränkel Arnold w Głogowie 1921-1932 
Friedmann Alfred w Głogowie 1926-1932 
Friedmann Isidor w Głogowie 1877-1897 
Gallus Adolf w Głogowie 1893-1896
Gebhard Richard Robert w Głogowie 1875-1910 
Glaser Georg w Głogowie 1928-1930
Gorke Carl w Głogowie 1900-1931
Haack August Ferdinand w Głogowie 1846— 

-1866 [1886]
Heitemeyer Albert w Głogowie 1846-1846 
Jäckel Hans Adolf w Nowej Soli 1924-1942 
Jacobsohn Sally w Głogowie 1929-1933 
Körte Hermann w Głogowie 1858-1862 [1877] 
Kühn Carl Robert w Głogowie 1855-1869 
Langenmayer Paul August Hermann w Nowej

Soli 1920-1921
Lewiński Eduard w Głogowie 1867-1874 
Meysner Jan w Zielonej Górze 1947-1949

Michaelis Carl Friedrich w Głogowie 1828— 
-1849 [1875]

Müller Eduard Albert w Głogowie 1856-1869 
[1873]

Müller Ludwig w Głogowie 1903-1928 
Neumann w Głogowie 1829-1844
Pajonk w Zielonej Górze 1941-1945
Pfeil, von graf, Friedrich Heinrich Oswald w Gło

gowie 1834—1844
Preuss Alfred w Nowej Soli 1933-1937
Reiche Georg w Głogowie 1909-1913
Roseno Gustav Adolf w Głogowie 1837-1872 

[1903]
Sättig Carl Ernest w Głogowie 1807-1857 [1932] 
Schlüter Viktor w Nowej Soli 1912-1938 
Schreuer Alfred w Głogowie 1920-1921 
Schubert w Nowej Soli 1847-1848 [1881] 
SprockhoffColmar wNowej Soli 1883-1916 
Stachurski Józef w Zielonej Górze 1946-1949 
Treutler w Głogowie 1836-1839
Wawersig Eduard w Głogowie 1900-1933 
Werner Jacob w Głogowie 1835-1853 [1866] 
Wierzchowski Edmund w Zielonej Górze 1951- 

-1951
Wunsch w Głogowie 1828-1838
Ziekursch Karl Friedrich Wilhelm w Głogowie 

1829-1852
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Archiwum Państwowe w Zielonej Górze Oddział w Wilkowie:

Egger Franz w Krośnie Odrzańskim 1900—1940
Jarysz Stanisław w Wolsztynie [1922] 1925— 

-1939
Karkut Friedrich w Kargowej 1911-1937
Klauziński Stanisław w Wolsztynie 1927-1935 

[1945]
Rôder Alexis w Sulechowie 1900-1934

Salinger Louis w Wolsztynie 1898-1913
Wasser Albert w Sulechowie 1900-1900
Wierzbiński Marceli w Wolsztynie 1932-1933

Państwowe Biuro Notarialne w Wolsztynie 
1955-1964

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze Oddział w Żarach:

Akta notariuszy w Żarach 1901-1934





Summary

History of the Polish notariat - synopsis

1. The early days of the notariat on the Polish territory. The early days of the notariat within 
the Polish territory go back to the activity of the Church notariat. In 1284, the archbishop Jacob II 
Swinka was empowered by Pope Martin IV to nominate two civil law notaries. In 1287, one of the 
newly nominated civil law notaries, Budzislaw, drew up the first notarial deed. Apostolic civil law 
notaries played a significant role under Church law and they were also employed by the royal chan
cery.

Due to the lack of interest on the part of the public authority as well as to the developmental ten
dency in the area of procedure and private law, no secular notariat was established in the pre-partition 
era of the Polish history. However, the need for its creation was indicated by a distinguished political 
writer, Jan Ostrorog. Since the term notarius was also used under laws governing the social order of 
the town inhabitting burgher class and nobility, it had a broader meaning encompassing all profes
sions that accepted deeds, issued relevant chancery records and documents. According to the law 
governing the social order of the burghers, notarius, a municipal clerk, acted in the capacity of a 
superior of a municipal chancery. Notarius tasks were not only limited to formulating resolutions 
adopted by municipal authorities but also included the drawing up of protocols and keeping records of 
activities undertaken within the scope of civil law, which made notarius' activities slightly similar to 
those of a notary public under canonic law.

Although the Polish notariat was not developed fully under the law governing the social order of 
nobility, some early forms of the notarial function were laid down, including the concept of rejent, 
which in the next centuries became a synonym of the phrase civil law notary. This was due to the 
emergence of the private law governing the social order of nobility as well as to the role of judicial 
registers conducted by two kinds of courts that adjudicated the matters relating to the nobility (ziemski 
court, grodzki court/ After some time these registers acquired the status of public registers, with their 
role becoming ever more significant after 1588 as the Sejm adopted the Act on Validity of Records 
(mortgage law). Register extracts issued and authorized duly by a chancery official - rejent - were 
public documents evidencing that a given legal activity had been performed and that it had prece
dence over other probative means.

2 . Notariat on the Polish territory in the 19lh and in the early 20,h centuries. The fall of the 
Republic of Poland as well as its partitioning in 1772, 1793 and 1795 undertaken by Russia, Austria 
and Prussia brought an end to the development of the national law and resulted in subjecting Polish 
territory to various legal systems, which modified Polish notariat along different lines.

Duchy of Warsaw. The introduction of the French Notarial Act of 1808 greatly influenced fur
ther development of the notariat on the Polish territory. Civil law notaries, who were known as 
“clerks of files” (pisarze aktowi), were nominated by the ruler. They performed their activity at the 
level of peace courts (regional civil law notaries) as well as in the civil tribunals of first instance (civil 
law notaries performing their activity at departmental level). In reality civil law notaries were en
trusted with functions of mortgage tenders, which considerably extended the scope of notarial activi
ties. No notarial chambers were established in the Duchy of Warsaw despite the plans to do so.
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Kingdom of Poland. Legal system established in the Duchy of Warsaw was retained in the 
Kingdom of Poland, which was set up in 1815 at the Congress of Vienna. The French Notarial Act, 
which was amended in 1818 and 1825 respectively by introduction of i.a. Polish regulations into the 
area of mortgage law, was still in force. With the pre-partition era in view, civil law notaries were 
conferred the title of‘rejent’ and were entrusted with a scries of new activities.

In 1876, the Russian Notarial Act of 1866 was introduced in the Kingdom of Poland, significantly 
lowering the status of the notariat and of civil law notaries themselves. With subsequent amendments 
having been introduced, this law was also applicable in the period of the Second Republic of Poland 
(1918-1939) until the notarial law was unified.

Territory under Austrian rule. Austrian Notarial Acts of 1850, 1855 and 1871 were applied 
subsequently on the Polish territory under Habsburg rule. It was only within the area of Cracow, the 
Free City from 1815 to 1846, that the French Notarial Act was in effect until 1859. This Act had been 
introduced at the time when Cracow had been a part of the Duchy of Warsaw.

The Austrian Act of 1871 created favorable conditions for the notariat to develop on the Polish 
territory, i.a. through establishment of the notarial self-government created by notarial bodies in 
Cracow, Lvov and Tarnow (until 1914) with notarial chambers operating as their executive bodies. 
Under Galician autonomy, Polish civil law notaries tended to engage themselves actively in social 
affairs and sometimes succeeded in attaining serious positions in the government of Vienna.

The Act of 1871 remained valid in the southern provinces of the Second Republic of Poland until 
the end of 1933, whereas notarial self-government operating within this area contributed significantly 
to the unification of the Polish notarial law.

Territory under Prussian rule. Prussia’s legal system lacked a unified notarial law and notarial 
regulations were provided for in the acts on non-litigious judicature dated 1898 and 1899. It was 
typical of this notarial system that functions of a civil law notary used to be performed jointly with 
those of an attorney. Apart from appointing civil law notaries for life tenure, Minister of Justice 
tended to appoint notaries for a limited period of time. Civil law notaries enjoyed the status of non
judicial public officials. In spite of the anti-Polish policy of the German authorities, many Polish civil 
law “notaries-attorneys” took part in the Great Poland (Wielkopolska) National Uprising in 1918 and 
later they were actively involved in the re- creation of the Polish state within this area.

General German and Prussian laws were retained even after Poland restored its independ
ence. These laws were applied with subsequent amendments until the end of 1933.

3. Notariat of the Second Republic of Poland (1918-1939). Following the partitions era and 
having restored its independence in 1918, Poland inherited a variety of legal systems, including a 
variety of notarial laws. Works on the unification of the latter were initiated by civil law notaries 
themselves, particularly by civil law notaries belonging to notarial chambers on the territory of Small 
Poland (Matopolska) and to the Association of Notaries and Mortgage Clerks in Warsaw . Such works 
were also carried out by the Codification Committee, which commissioned Jacob Glass to prepare the 
project. Although the process of legal unification of the notariat lasted for several years and was 
completed as late as in 1933, it was a big success for notaries, as -due to their elTort- they had been 
able to integrate and form a unified community..

Notarial Law published in the form of the Ordinance of the Republic of Poland of 27 Octo
ber 1933 provided that notaries were granted the status of public officials. It also provided for the 
conditions necessary for the emergence of a separate legal profession of a civil law notary. Under this 
law corporate self-government in the form of notarial chambers with notarial councils as their execu
tive bodies was set up. There was no self-government at the central level. I lowevcr, in reality its role 
was fulfilled by regular Conventions of Presidents and Vice-presidents of the Notarial Councils. On 
the eve of the outbreak of the Second World War there were 845 civil law notaries in Poland. They 
were nominated by the Minister of Justice. This profession ceased to be performed jointly with the 
profession of an attorney.
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The Ordinance or 1933 provided excellent conditions for further development of the notariat, 
which was tragically interrupted due to the outbreak of the Second World War.

4. Second World War. Following the outbreak of the war and the annexation of a part of Polish 
area to the Third Reich, notarial offices operating within this area were closed down. Civil law nota
ries who had their offices in the territory annexed to the Soviet Republic suffered similar fate. Civil 
law notaries were allowed to perform their activity' only within the territory covered by the General 
Government, created at a part of Nazi-occupied Poland and governed by the Nazi dignitary who 
resided in Kraków. Here the Nazi-occupier permitted that notarial activities be carried out according 
to the previous legal basis. However, this was changed significantly through abolishment of self- 
government bodies and introduction of close supervision, exercised by the Nazi authorities, including 
supervision over notarial activities and notarial deeds.

In the years 1939 - 1945, the Polish notariat suffered great losses. The number of pre-war nota
ries was decreased by one third. Most of them cither died fighting on the war fronts or perished in 
concentration camps or prisons.

5. Notariat in the Polish People’s Republic. Notarial law of 1933 w'as still in force in the first 
years following the end of the Second World War. Notarial chambers were reactivated, new Councils 
were elected and even the Conventions of Presidents and Vice-Presidents of the Notarial Councils 
continued their activities. However, having introduced changes to the Polish legal system and to the 
judiciary in 1950, the people’s authority started do reorganize the notariat in accordance with the 
Russian models. In 1951, the state-owned notariat was introduced under new notarial law, as a result 
of which civil law' notaries, acting as public officials, were deprived of all guarantees that previously 
allowed them to undertake their activities independently. From that time on they were employed in 
state-owned notarial offices which were set up at the first instance courts. Self-government was abol
ished and its assets were taken over by the Stale. There were also significant changes introduced 
within the scope of notarial activities.

6. On the way to freedom. Notarial law of 1989. The Act of 24 May 1989 introducing the pos
sibility to perform notarial activity not only in stale-owned notarial offices but also in private ones 
ushered in changes within notarial system. In addition, bodies acting as a substitute of the notarial 
self-government were set up. These however did not enjoy any executive authority.

7. Notariat’s restoration. Notarial Law of 1991. The law of 14 February 1991 restoring the for
mer status of notaries as persons of public trust and abolishing state-owned notarial offices became 
the next and most important phase in the transformation process of the modern notarial system. The 
long-awaited notarial self-government was established. The new law was supposed to enter into force 
following two-year transition period. However, the process of transformation and of adopting new 
organizational structures turned out to be very efficient and as a result it could be completed earlier 
than expected. Had it not been for the fact that the community of notaries had cherished the traditions 
of the former period which could not be destroyed in the course of lengthy period of the state-owned 
notarial system, it would not have been possible to introduce the new notarial rules in such a swift 
manner.

tlum. Agnieszka Stqpmevjicz 
Dział Zagraniczny Krajowej Rady Notarialnej





Résumé

Aperçu historique du notariat polonais

I. Origines du notariat polonais. Les origines du notariat polonais sont liées à l’activié du 
notariat ecclésiastique. En 1284, l’archevêque Jakub II Świnka se fit octroyer par le pape Martin IV le 
droit de nommer 2 notaires et, en 1287, l’un d’entre eux, Budzislaw, rédigea le premier document 
notarié. Les notaires ecclésiastiques jouaient un rôle important dans le système du droit 
ecclésiastique, ils étaient également employés par la chancellerie royale.

Etant donné l’absence d’intérêt de la part des pouvoirs d’Etat et l’orientation de l’évolution du 
droit processuel privé, la Pologne d’avant les partages du pays n’a pas vu naître le notariat laïc.

Étant donné l’absence d’intérêt de la part des pouvoirs d’État et l’orientation de l’évolution du 
droit processuel privé, la Pologne d’avant les partages du pays n’a pas vu naître le notariat laïc, 
malgré que le besoin de sa fondation ait déjà exprimé par l’éminent écrivant politique Jan Ostroróg. 
Le terme « notarius », qui apparaissait aussi dans le système du droit citadin et foncier (nobiliaire), 
avait donc une signification beaucoup plus large et indiquait, entre autres, toutes les personnes qui 
recevaient des actes ou qui établissaient des inscriptions et des documents de chancellerie. Dans le 
système du droit citadin « notarius » - « rédacteur citadin » était maître des chancelleries citadines. 
Indépendamment d’établissement des résolutions des pouvoirs municipaux, il rédigeait aussi des 
protocoles, il enregistrait des activités liées avec le droit civil, ce qui rapprochait la sphère de son 
action de celle du notaire publique dans le système du droit canonique. Quoique le droit foncier n’ait 
pas réussi à former lc notariat, on remarque la création des germes de la fonction notariale, et entre 
autres, du terme « régent » qui s’est transformé, durant des siècles suivantes, en synonyme du 
terme « notaire ». C’était la conséquence de l’évolution du droit foncier privé et de l’importance des 
registres judiciaires tenus par les tribunaux fonciers nobiliaires et par les tribunaux statuant en 
première instance. Au bout d’un certain temps les registres ont acquis le caractère des registres 
publiques et leur rôle est devenu encore plus important après l’année 1588 où la diète a voté une loi 
de la validité des registres (droit hypothécaire). L’extrait de registre, établi et authentifié, 
conformément avec la loi, par le fonctionnaire de la chancellerie - le « régent », constituait la preuve 
officielle de l’acte juridique et elle était prioritaire par rapport aux autres instruments de preuve.

II. Notariat sur les territoires polonais au XIXe et aux débuts du XXe siècle. La chute de la 
République et les partages du pays entre la Russie, l’Autriche et la Prusse, dans les anées 1772, 1793 
et 1795, ont fait subordonner les territoires polonais, au cours de la période consécutive, à des 
systèmes de droit différents, façonnant d’une manière diversifiée les destinées du notariat.

Grand-Duché de Varsovie. L’introduction, sur les territoires de Grand-Duché de Varsovie, en 
1808, de la loi sur le notariat française a eu une importance capitale pour l’histoire postérieure du 
notariat en terre polonaise. Les notaires, dénommés „rédacteurs des actes”, étaient nommés par le 
souverain. Ils exerçaient au niveau des tribunaux de la paix (notaires de poviat) ainsi que des 
tribunaux civils de le instance (notaires départementaux). En pratique, ils se voyaient confier les 
fonctions de conservateurs d’hypothèques, ce qui a considérablement élargi l’étendue de leurs 
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compétences. Nonobstant l’existence de tels projets, les chambres des notaires n’ont pas été instituées 
dans le Grand-Duché.

Royaume de Pologne. Créé en 1815, au cours du Congrès de Vienne, le Royaume de Pologne a 
maintenu le système de droit des temps du Grand-Duché de Varsovie. La loi française sur le notariat 
demeurait en vigueur, amendée entre autres par des dispositions du droit hypotécaire polonais de 1818 
et 1825. En renouant avec l’époque précédant les partages, les notaires se sont vu doter du titre de 
„régent" et confier tout un nombre d'actes nouveaux. En 1876, dans la Royaume de Pologne a été 
mise en application la loi russe sur le notariat, datant de 1866, qui a considérablement abaissé le rang 
du notariat et des notaires eux - mêmes. Elle était aussi en vigueur, avec des modifications, sous la 
Deuxième Républiquc( 1918—1933), jusqu'à l’unification du droit sur le notariat.

Territoires sous l’occupation autrichienne. Sur les territoires polonais sous la domination des 
Habsbourg demeurait consécutivement en vigueur les lois sur le notariat autrichiennes de 1850, 1855 
et 1871. Uniquement à Cracovie, ville franche entre 1815-1846, était en vigueur, jusqu’en 1859, la loi 
sur le notariat française introduite aux temps d’appartenance de la ville au Grand-Duché de Varsovie.

La loi autrichienne de 1871 a créé aussi de bonnes conditions de développement du notarial sur 
les territoires polonais entre autres grâce à l’institution des collèges des notaires à Cracovie, Lvov, 
Tarnów (jusqu’à 1914) dont les chambres notariales étaient les organes exécutifs. Dans les conditions 
de l’autonomie dont jouissait la région de la Galicie, souvent les notaires polonais oeuvraient 
activement dans le domaine social en parvenant parfois à occuper des postes d’importance au sein du 
gouvernement de Vienne. La loi de 1871 demeurait en vigueur dans les voïvodics du sud de la 
Deuxième République jusqu’à la fin de 1933, tandis que l’ordre des notaires de ces territoircs-là a 
contribué de façon essentielle à l'unification du droit polonais du notariat.

Territoires sous l’occupation prussienne. En Prusse, il n’y avait pas une seule loi sur le notariat 
et des régulations concernant le notariat étaient contenues dans les lois sur la juridiction gracieuse de 
1898 et 1899 . Lc trait caractéristique du notariat local était qu’on l’associait avec la fonction 
d’avocat. Souvent, outre la nomination à vie, le ministre de la justice procédait en pratique à des 
nominations temporaires. Les notaires avaient le statut de fonctionnaires d’Etat, distinct de celui des 
magistrats. Malgré une politique antipolonaisc des autorités allemandes, de nombreux notaires- 
avocats polonais ont pris part à l’insurrection de Grande Pologne (Wielkopolska) et ont participé 
activement plus tard à la construction de l’Etat polonais sur ces territoires.

Les lois panallemandes et celles prussiennes ont gardé également leur validité après le 
recouvrement de l’indépendance et ont été utilisées, avec des modifications, jusqu’à la fin de 1933.

111. Notariat de la Deuxième République. En 1918, après le recouvrement de l’indépendance, la 
Pologne est sortie de la période des partages en tant qu’héritière des systèmes de droit différenciés, 
dont celui du notariat. Les travaux à son unification ont débuté sur l’initiative des notaires eux- 
mêmes, notamment sur celle des chambres des notaires de la Petite Pologne (Małopolska) et de 
l’Assiciation des notaires et des rédacteurs hypothécaires de Varsovie. Ils étaient réalisés aussi par la 
Commission de codification de la RP qui a confié à Jakub Glass le soin d’élaboration du projet. Bien 
que l’unification juridique du notariat ait duré de nombreuses années et n’ait eu lieu qu’en 1933, 
c’était là un grand succès du milieu professionnel qui, au cours de nombreuses années qu’il a fallu 
pour élaborer des projets successifs, a réussi à s’intégrer et à s’unifier en pratique. Le droit sur le 
notariat, publié sous forme d’un arrêté de Président de la RP, en date du 27 octobre 1933, donnait aux 
notaires le statut de fonctionnaires publics, créait les conditions leur permettant de s’instituer en un 
groupement juridique professionnel. Il a fait naître l’ordre corporatif sous forme de chambres de 
notaires et de leurs organes exécutifs - conseils notariaux. Encore qu’un ordre au niveau central n’ait 
pas été créé, en pratique ce rôle était rempli par les Conférences, tenues régulièrement, des Présidents 
et des Vice-présidents des Conseils des notaires.

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y avait en Pologne 845 notaires nommés par le 
ministre de la justice. La possibilié d’associer la fonction de notaire avec celle d’avocat a été exclue.
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L’arrcté de 1933 offrait au notariat en Pologne d’excellentes conditions d’un essor continu, 
interrompu tragiquement par la Seconde Guerre mondiale.

IV. Seconde Guerre mondiale. La guerre commencée, une partie des territoires polonais ont été 
incorporés au Reich tandis que les études qui y fonctionnaient étaient liquidées. Le même sort a été 
réservé aux notaires qui résidaient sur les territoires incorporés dans l’URSS. Ce n’est que dans le 
Gouvcrncmnct général que les Allemands ont autorisé une activité notariale respectueuse des normes 
juridiques en vigueur précédemment, modifiées cependant de manière essentielle, entre autres par 
l’élimination de organes de l’ordre et un vaste spectre de contrôle couvrant tout aussi bien les actes 
notariés que tous les autres actes notariaux.

Dans les années 1939-1945, le notariat polonais a subi de grandes pertes ayant touché 1/3 des 
effectifs d’avant guerre. Une partie considérable d’entre eux sont morts aux fronts de la Seconde 
Guerre mondiale, martyrisés dans des camps de concentration et des prisons.

V. Notariat dans la RPP. Au cours des premières années après la Seconde Guerre mondiale, le 
droit sur le notariat de 1933 demeurait toujours en vigueur, les chambres des notaires ont été rétablies, 
de nouveaux conseils élus, voire les Conférences des Présidents et des Vice-présidents des Conseils 
des notaires se réunissaient régulièrement. Néanmoins, après les modifications du système de droit et 
de la justice, en 1950, le pouvoir populaire a procédé à la réorganisation du notariat suivant les 
modèles soviétiques. En 1951, le nouveau droit du notariat a mis en place un notariat d’Etat et les 
notaires-fonctionnaires d’Etat ont perdu toutes leurs garanties d’indépendance, ayant été employés 
dans des bureaux notariaux d’Etat créés auprès des tribunaux de l’échelon de base. L’ordre des 
notaires a été liquidé et son patrimoine repris. L’étendue des compétences du notaire a été aussi 
modifiée de façon essentielle.

VI. Vers la libération du notariat. Droit du notariat de 1989. La loi en date du 24 mai 1989, 
introduisant la possibilité de continuer l’activité non seulement dans le cadre des bureaux notariaux 
d’Etat existants, mais aussi dans des études individuelles a inauguré la transformation de 
l’organisation du notariat. Par la même occassion, on a institué des organes, dépurvus cependant de 
tous pouvoirs de décision, continuant un succédané d’ordre notarial.

VII. Renaissance du notariat. Droit sur le notariat de 1991. La loi du 14 février 1991 est 
devenue une étape successive, la plus importante, des transformations du notariat polonais 
contemporain en restituant aux notaires le statut de personnes de foi publique et en liquidant les 
bureaux notariaux d’Etat. L’ordre des notaires, attendu depuis longtemps, a été créé. Le nouveau droit 
devait entrer en vigueur après une période de transition de deux ans, mais le processus de 
transformation et de passage à de nouvelles formes d’organisation se déroulait très rapidement et a 
terminé plus tôt. L’entrée en vigueur sans collision de nouveaux principes a été possible grâce à la 
conservation par le milieu professionnel des traditions de la période précéente que n’a réussi à 
détruire même une longue période d’existence du notariat d’Etat.

tlum. Wojciech Gilewski i Aneta Bulela 
Dzial Zagraniczny Krajowej Rady Notarialnej
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