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III. Lata 1945-1951

Bezporednio po zakoñczeniu wojny, pomimo trwaj¹cych jeszcze
gdzieniegdzie walk, notariusze zaczêli powracaæ do swoich kancelarii.
W wielu jednak wypadkach wojna by³a przyczyn¹ znacznych zmian w ich
sytuacji ¿yciowej i zawodowej. Wyra¿a³o siê to zw³aszcza w wymuszonych okolicznociami zmianach miejsca zamieszkania. W izbach notarialnych, które dzia³a³y i pozosta³y w granicach Polski, przesuniêcia nastêpowa³y g³ównie w ramach tej samej izby.
Z izby warszawskiej dwóch notariuszy z Warszawy podjê³o pracê
w £odzi. Z kolei jeden z notariuszy ³ódzkich, w czasie wojny prowadz¹cy
kancelariê w Warszawie, znalaz³ siê w P³ocku. Mia³o to oczywicie zwi¹zek
ze mierci¹ wszystkich p³ockich notariuszy w czasie wojny. Z tego samego
powodu do P³ocka trafili dwaj inni notariusze  z Ciechanowa i Garwolina.
W izbie poznañskiej do pracy powróci³o co najmniej piêciu notariuszy
pracuj¹cych w czasie wojny w Generalnym Gubernatorstwie. Trzech
z nich podjê³o ponownie pracê w swoich kancelariach w Poznaniu i Toruniu,
dwóch pozosta³ych, przed wojn¹ prowadz¹cych kancelarie w Gnienie
i Mogilnie, po wojnie otworzy³o kancelarie w Poznaniu. Do izby krakowskiej trafi³o co najmniej trzech nowych notariuszy i otworzy³o w Krakowie
kancelarie. Pozosta³o te¿ w tym miecie dwóch notariuszy, którzy znaleli
siê tam w okresie wojny. W izbie katowickiej dwóch notariuszy, pracu-
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j¹cych przed wybuchem wojny w Miko³owie i Pszczynie, po wojnie
podjê³o pracê w Katowicach88.
Przedstawione dane daj¹ podstawê do konstatacji, ¿e bezporednio po
wojnie najwiêksz¹ i najbardziej fachow¹ obs³ugê notarialn¹ mia³y du¿e
orodki. By³o to zapewne spowodowane zarówno du¿ymi stratami personalnymi w czasie wojny, jak i wiêkszymi potrzebami w ramach powojennej odbudowy kraju.
Stosunkowo du¿a grupa notariuszy z Izby Notarialnej we Lwowie
znalaz³a siê po wojnie w nowych granicach Polski. W wiêkszoci przeszli
oni do s¹siaduj¹cej izby krakowskiej. Druga w kolejnoci grupa znalaz³a
siê na Dolnym l¹sku. Organizowali oni Izbê Notarialn¹ we Wroc³awiu.
Jej walne zgromadzenie odby³o siê 23 listopada 1947 r.89 Kolejna grupa
trafi³a na tereny Polski pó³nocnej i pó³nocno-zachodniej (Gdynia, Tczew,
Starogard, Szczecin). Nale¿eli do grupy notariuszy za³o¿ycieli Izby Notarialnej w Gdañsku. Jej w³adze ukonstytuowa³y siê 16 lutego 1948 r.90
Sporód nielicznej grupy notariuszy z Izby Notarialnej w Wilnie, którzy
podjêli pracê po wojnie w Polsce, kilku trafi³o na przy³¹czone do Polski
Ziemie Pó³nocne (Olsztyn, Gi¿ycko, Szczecinek). Kilku innych, zapewne
przez sentyment dla Kresów, przenios³o siê na wschodnie tereny Polski
powojennej (Wêgrów, Bia³ystok, Zamoæ).
Warto nadmieniæ, ¿e do powojennego notariatu trafiali dawni pracownicy notarialni równie¿ z terenów izby lwowskiej i wileñskiej. Bodaj najbardziej znanym by³ Edward Ciuksza, wieloletni pracownik notariatu w Wilnie i jednoczenie za³o¿yciel orkiestry Kaskada, stale wspó³pracuj¹cej
z Wileñsk¹ Rozg³oni¹ Polskiego Radia. W 1945 r. w ramach repatriacji
Dane dotycz¹ce wojennych i powojennych migracji polskich notariuszy podawane
s¹ na podstawie Wykazu notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej wed³ug stanu na dzieñ
1 padziernika 1938 r., Warszawa 1939, zestawieñ publikowanych po wojnie w Przegl¹dzie
Notarialnym na podstawie danych urzêdowych og³oszonych w Dzienniku Urzêdowym
Ministerstwa Sprawiedliwoci (Ruch osobowy, PN 1947, t. I, s. 536-540, t. II, s. 321-323,
452; 1948, t. I, 98-100) oraz bazy internetowej akt notarialnych znajduj¹cych siê w archiwach pañstwowych na terenie kraju, pod adresem: www.archiwa.gov.pl.
89
Powstanie Izby we Wroc³awiu. Organizacyjne Walne Zgromadzenie Notariuszów, PN
1948, t. I, s. 89-91; por. te¿ R. S z t y k, Powstanie Izby Notarialnej we Wroc³awiu, Rejent
1997, s. 162-165.
90
Izba Notarialna w Gdañsku. Organizacyjne Walne Zgromadzenie Notariuszów, PN
1948, t. I, s. 337-339; por. równie¿ R. S z t y k, Utworzenie Izby Notarialnej w Gdañsku,
Rejent 1997, nr 3, s. 150-151.
88
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znalaz³ siê w £odzi. Pracowa³ tam w notariacie a¿ do jego upañstwowienia
jako zastêpca notariusza. Ponadto prowadzi³ w £odzi, do mierci w 1970 r.,
niezmiernie popularn¹ Orkiestrê Mandolinistów Rozg³oni £ódzkiej Polskiego Radia. Znana by³a powszechnie jako Orkiestra Edwarda Ciukszy91.
Z terenu Wo³ynia pracê w Polsce po wojnie podjê³o kilku notariuszy,
g³ównie w izbach lubelskiej i warszawskiej92.
Charakterystycznym elementem obrazu polskiego notariatu po wojnie
by³y czêste zmiany personalne. Proces powo³ywania nowych notariuszy
rozpocz¹³ siê jedn¹ nominacj¹ dokonan¹ w 1944 r. i by³ kontynuowany
przez ca³y rok 1945. Minister Sprawiedliwoci mianowa³ wówczas 130
osób93. Warto zauwa¿yæ, ¿e na mocy dekretu z dnia 24 maja 1945 r.
o tymczasowych przepisach uzupe³niaj¹cych prawo o ustroju adwokatury94 Minister Sprawiedliwoci w okresie od 1 wrzenia 1945 r. mia³
prawo powierzania pe³nienia obowi¹zków notariusza adwokatowi w siedzibie s¹du grodzkiego95. Do 1 lipca 1946 r. mianowano kolejnych 14
notariuszy. W tym miejscu nale¿y odnotowaæ epokowy fakt w historii
notariatu polskiego, za jaki nale¿a³o uznaæ nominacjê notarialn¹ pierwszej
kobiety. By³a ni¹ Bronis³awa Engelard, mianowana 10 kwietnia 1946 r.
notariuszem w Nasielsku96.
Rok 1946 przyniós³ polskiemu notariatowi niezmiernie istotne zmiany
prawne. Nie nowelizuj¹c prawa o notariacie, uchwalono wówczas dwa
dekrety, które w zasadniczy sposób zmieni³y jego oblicze. By³y to: dekret
z dnia 24 stycznia 1946 r. o przenoszeniu i zwalnianiu notariuszów oraz
o powierzaniu pe³nienia obowi¹zków notariuszów sêdziom i prokuratorom
w okresie przejciowym97 i dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o rejestracji
i przymusowym zatrudnieniu we w³adzach wymiaru sprawiedliwoci osób
maj¹cych kwalifikacje do objêcia stanowiska sêdziowskiego98. Uzupe³nienie przyjêtych w nich rozwi¹zañ prawnych stanowi³ nieco wczeniejszy
91
Zob. W. M r ó z, Jan Æwikliñski (1888-1976)  notariusz i adwokat, £ódzki Biuletyn
Notarialny 2003, nr 3, s. 109-110.
92
Por. przyp. 88.
93
Zob. Ruch osobowy, PN 1947, t. I, s. 536-540.
94
Dz.U. Nr 25, poz. 146.
95
A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999, s. 45.
96
Zob. Ruch osobowy, PN 1948, t. I, s. 98-99.
97
Dz.U. Nr 6, poz. 54.
98
Dz.U. Nr 9, poz. 65.
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dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o wyj¹tkowym dopuszczaniu do obejmowania stanowisk sêdziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do
wpisywania na listê adwokatów99.
Praktyka stosowania wymienionych dekretów wyznaczana by³a wydan¹
17 lipca 1946 r. przez Biuro Personalne Ministerstwa Sprawiedliwoci
Tymczasow¹ Instrukcj¹ w sprawie reorganizacji notariatu. Stanowi³a ona
akt prawa powielaczowego, wydany bez udzia³u samorz¹du notarialnego.
Przez d³u¿szy czas stanowi³ on podstawê polityki personalnej w stosunku
do notariatu100. Z dniem 31 lipca 1946 r., na podstawie wymienionego
wy¿ej dekretu z dnia 24 stycznia 1946 r., odwo³ano wszystkich notariuszy
w Polsce. Jednoczenie wiêksza czêæ z nich powo³ana zosta³a do pe³nienia
obowi¹zków sêdziego s¹du okrêgowego i jednoczenie notariusza. Podstawê prawn¹ powo³ania do pe³nienia obowi¹zków sêdziego stanowi³
wymieniony dekret z dnia 22 lutego 1946 r., za powierzenia obowi¹zków
notariusza  dekret z dnia 24 stycznia 1946 r. Powierzenie nastêpowa³o
na okres jednego roku i by³o nastêpnie przed³u¿ane na kolejne okresy roczne101.
Niezmiernie istotnym unormowaniem Tymczasowej Instrukcji by³ obowi¹zek przekazywania przez notariuszy prezesowi w³aciwego s¹du okrêgowego ró¿nicy miêdzy dochodami a wydatkami kancelarii. rodki te przeznaczano na fundusz zapomóg dla urzêdników i wonych s¹dowych. W
zamian pe³ni¹cy obowi¹zki notariusza otrzymywa³, poza uposa¿eniem sêdziego
s¹du okrêgowego, dodatek za sprawowanie czynnoci notarialnych102. By³
to pierwszy krok w kierunku pozbawienia notariatu charakteru wolnego
zawodu. Tymczasowa Instrukcja zosta³a znowelizowana zarz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 sierpnia 1947 r. Wprowadzono wówczas
wynagrodzenie za czynnoci dodatkowe, stanowi¹ce prywatny dochód
notariusza103. Pomimo uchylenia powy¿szej Instrukcji w dniu 28 padziernika 1947 r., status prawny notariuszy, z racji unormowania go
przepisami wymienionych wy¿ej dekretów, nie uleg³ zmianie104.
Dz.U. Nr 4, poz. 33; por. A. O l e s z k o, op. cit., s. 44-45.
R. S z t y k, Geneza upañstwowienia notariatu, Rejent 1997, nr 3, s. 144-145.
101
Ibidem, s. 145; por. A. O l e s z k o, op. cit., s. 45.
102
R. S z t y k, op. cit., s. 144-145; A. O l e s z k o, op. cit., s. 45.
103
R. S z t y k, op. cit., s. 145-146.
104
Ibidem, s. 146-147; A. O l e s z k o, op. cit., s. 45.
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Przez kilka lat g³ównym wyznacznikiem sytuacji polskich notariuszy
mia³o staæ siê ³¹czenie pracy w charakterze sêdziów (nierzadko w wydzia³ach karnych) z prowadzeniem w³asnych kancelarii. Jak chyba nigdy
w historii, los notariatu zosta³ tak cile po³¹czony z wymiarem sprawiedliwoci. Co najwa¿niejsze, ze wzglêdu na zakres powierzonych notariuszom obowi¹zków sêdziowskich, to w³anie one by³y wiod¹ce. Doæ
wspomnieæ, ¿e orzekanie na kilkunastu posiedzeniach s¹dowych w miesi¹cu
nie nale¿a³o do rzadkoci105. Po³¹czenie to nie tylko nie mog³o odbywaæ
siê bez szkody dla podstawowych obowi¹zków notariusza, ale wrêcz
uniemo¿liwia³o wykonywanie tych obowi¹zków. Szczególnie dotkliwie
uderza³o to w notariat w ma³ych orodkach, gdzie dzia³a³a tylko jedna
kancelaria. Wielokrotnie spotyka³o siê te¿ z krytycznymi uwagami na
³amach Przegl¹du Notarialnego106. Zaistnia³¹ sytuacjê postrzegano jako
tymczasow¹. Wyra¿ano nadziejê na szybk¹ normalizacjê i ¿al, gdy takowa
nie nast¹pi³a107.
Dodatkowym skutkiem niepewnoci co do przysz³oci zawodu by³
brak chêtnych do pracy w notariacie. Wyra¿a³o siê to zmniejszeniem,
a nastêpnie prawie zupe³nym zanikiem zainteresowania aplikacj¹ notarialn¹,
a nawet odchodzeniem z notariatu osób ju¿ zatrudnionych. Problem ten
nale¿a³ równie¿ do g³ównych zagadnieñ korporacyjnych, rozwa¿anych
na ³amach Przegl¹du Notarialnego108. Wart¹ odnotowania inicjatyw¹
samorz¹du notarialnego w ówczesnej sytuacji by³o stworzenie regulaminu
stypendialnego, maj¹cego stanowiæ podstawê wyp³acania stypendiów dla
studentów prawa, zainteresowanych podjêciem pracy w notariacie109.
105
Por. W. M r ó z, Notariusz Stanis³aw Baranowski (1947-1950), £ódzki Biuletyn
Notarialny 2002, s. 138-139; por. te¿ Archiwum S¹du Okrêgowego w £odzi, Akta osobowe
notariusza i sêdziego Bronis³awa Witkowskiego.
106
Por. O pozycjê notariatu w zbiorowoci prawniczej, PN 1947, t. I, s. 404-410; Na
prze³omie 1947-1948, PN 1948, t. I, s. 6-7; Pañstwowa i spo³eczna u¿ytecznoæ notariatu,
PN 1948, t. I, s. 119-122.
107
W szeregach notariatu: niepewnoæ i optymizm..., PN 1947, t. II, s. 6-10; Sprawa
notariatu  odroczona..., PN 1947, t. II, s. 149-151.
108
Por. J. P a w ³ o w i c z, Niepokoj¹cy fakt odp³ywu pracowników z notariatu, PN
1947, t. I, 1947, s. 387-389; W szeregach notariatu..., s. 9; Rzut oka w przysz³oæ (o dop³yw
m³odzie¿y prawniczej do notariatu), PN 1947, t. II, s. 345-352.
109
Zob. R.S., Stypendia notarialne, Rejent 1996, nr 9, s. 199-201.
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£¹czenie pracy w notariacie z obowi¹zkami sêdziowskimi równie¿
z innych powodów by³o wielkim obci¹¿eniem dla notariuszy. Dla uwiadomienia sobie ogromu pracy, jak¹ notariusze wykonali w tym czasie,
nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e na okres ten przypad³y jedne z najwiêkszych
zmian w prawie cywilnym, jakie mia³y miejsce w niepodleg³ej Polsce.
Zmiany te stanowi³y zwieñczenie procesu ujednolicania polskiego prawa
cywilnego, trwaj¹cego przez ca³y okres miêdzywojenny. Pomiêdzy lipcem 1945 r. a grudniem 1946 r. uchwalono, ³¹cznie z przepisami wprowadzaj¹cymi, kilkadziesi¹t dekretów z zakresu prawa cywilnego, materialnego i procesowego, w tym dwa najwa¿niejsze dla notariatu dekrety
z dnia 11 padziernika 1946 r.  Prawo rzeczowe110 i Prawo o ksiêgach
wieczystych111. Wszystkie wymienione akty prawne oparte by³y na wynikach prac przedwojennej Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
i stanowi³y wysoce profesjonalne osi¹gniêcie polskiej cywilistyki112.
Po zmianach w prawie cywilnym przysz³a kolej na przepisy podatkowe. Dnia 3 lutego 1947 r. uchwalono dekret o podatku od nabycia praw
maj¹tkowych113 oraz dekret o op³acie skarbowej114. Zast¹pi³y one ustawê
stemplow¹ z 1926 r. Ich ¿ywot mia³ siê okazaæ niezwykle d³ugi. Dekret
o op³acie skarbowej obowi¹zywa³ wprawdzie do stycznia 1958 r. (zast¹piony ustaw¹ z dnia 13 grudnia 1957 r. o tej samej nazwie), ale dekret
o podatku od nabycia praw maj¹tkowych  a¿ do koñca 1975 r. Co jednak
istotne, zasady w nich ustanowione, choæ pod inn¹ nazw¹, w du¿ym stopniu
przetrwa³y do dzisiaj. Najwiêkszy za wk³ad w ustalenie obowi¹zuj¹cej
wyk³adni przepisów i praktykê ich stosowania, poza organami administracji skarbowej, mieli notariusze. Na nich bowiem na³o¿ono obowi¹zki
p³atników, którym podlegaj¹ do dnia dzisiejszego.
Warto zauwa¿yæ, ¿e ogromn¹, a niedocenion¹ pracê wykonali równie¿
pracownicy kancelarii notarialnych, w tym zastêpcy notariuszy, aplikanci
i asesorzy. Na nich bowiem, wskutek nader czêstej nieobecnoci notariuszy wykonuj¹cych czynnoci sêdziowskie, w znacznej mierze spada³
Dz.U. Nr 57, poz. 319.
Dz.U. Nr 57, poz. 320.
112
Por. M. K a l l a s, A. L i t y ñ s k i, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej,
Warszawa 2000, s. 376.
113
Dz.U. Nr 27, poz. 106.
114
Dz.U. Nr 27, poz. 107.
110
111
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obowi¹zek przygotowywania dokumentów i wyjaniania stronom nowych unormowañ115.
Nale¿y w tym miejscu wspomnieæ o niema³ej roli wznowionego
w 1947 r. Przegl¹du Notarialnego. Wznowienie pisma zbieg³o siê z wejciem w ¿ycie ogromnej iloci nowych aktów prawnych z zakresu prawa
cywilnego i administracyjnego. Niejako zatem z marszu redakcja organu
korporacyjnego przyst¹pi³a do omawiania nowych uregulowañ prawnych,
s³u¿¹c pomoc¹ notariuszom i wszystkim osobom zainteresowanym, mimo
ciê¿kich strat, jakie ponios³a sama oraz grono wspó³pracuj¹cych z pismem
notariuszy i uczonych prawników (w okresie wojny zmarli miêdzy innymi: notariusz w Krakowie dr Stanis³aw Stein, notariusze w Warszawie:
Zygmunt Nowicki i Marian Kurman, sêdzia i notariusz Jakub Glass,
zamordowany zosta³ przez Sowietów lwowski notariusz dr Wawrzyniec
Typrowicz116, za wkrótce po wojnie zakoñczyli ¿ycie niezwykle zas³u¿eni
dla notariatu profesorowie Fryderyk Zoll (m³odszy) i Jan Jakub Litauer117).
W³anie we wdro¿eniu nowych i nie³atwych przepisów nale¿y upatrywaæ szczególnej pañstwowotwórczej roli notariatu w tym czasie. Nie
tylko zreszt¹ wówczas, skoro wypracowane wtedy zasady sta³y siê trwa³ym
elementem kultury prawnej.
Por. J. P a w ³ o w i c z, op. cit., s. 388; W szeregach notariatu..., s. 8-9; por. te¿
W. M r ó z, op. cit., s. 138-139.
116
Zob. Wielka przerwa 1939-1946, PN 1947, s. 8-10; Straty notariatu w latach 19391945  . p. Stanis³aw Stein, PN 1947, t. I, s. 420-421; R. S z t y k, Dr Stanis³aw Stein
 ...jeden z najlepszych, najgodniejszych, najzas³u¿eñszych..., Rejent 1997, nr 1, s. 148151; Straty notariatu...  . p. Marian Kurman, PN 1948, t. I, s. 125-126; Marian
Kurman  chluba i ozdoba zawodu notariusza, Rejent 1996, nr 10, s. 210-212; zob. te¿
Jaros³aw Garliñski (Poznañ), Witold Gorzechowski (Stopnica), Stanis³aw Jarysz (Wolsztyn), Tadeusz Kliszczyñski (Miêdzychód), Wawrzyniec Typrowicz (Lwów), Stanis³aw Wy¿ykowski (Leszno); por. Rozstrzelani w Charkowie. Alfabetyczny spis 3739 jeñców polskich ze Starobielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, wed³ug róde³ sowieckich
i polskich, Warszawa 1996, s. 53, 60, 76, 89, 204, 220.
117
O sylwetkach Fryderyka Zolla (m³odszego) i Jana Jakuba Litauera  zob. K. P o l,
Poczet prawników polskich, Warszawa 2000, s. 667-686, 879-890. Mo¿na jedynie wyraziæ
ubolewanie, ¿e w tym sk¹din¹d znakomitym dziele, jednym z najwa¿niejszych opracowañ
w dorobku polskiej biografistyki, prawie zupe³nie pominiêto notariuszy oraz zwi¹zany
z notariatem dorobek opisywanych postaci. Wydaje siê to potwierdzaæ postawion¹ na
pocz¹tku tezê o ma³ym zainteresowaniu histori¹ notariatu ze strony wspó³czesnych badaczy.
115
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Nie mniej istotny pod tym wzglêdem by³ udzia³ notariuszy w powojennej odbudowie kraju i organizowaniu ¿ycia na przy³¹czonych do Polski
Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych. Warunki ¿ycia na tych terenach by³y
niezmiernie ciê¿kie. Wp³ynê³y na to dzia³ania wojenne, stosowana przez
wycofuj¹cych siê Niemców taktyka spalonej ziemi oraz maj¹cy miejsce
krótko po wojnie drena¿ gospodarczy, dokonywany przez wojskowe w³adze
sowieckie. Nierzadko zreszt¹ by³a to zwyk³a grabie¿, po³¹czona z dewastacj¹118. W tych niezwykle trudnych warunkach proces organizowania ¿ycia
na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych trwa³ wiele lat. W odniesieniu do
notariatu by³o to odczuwalne równie¿ po jego upañstwowieniu119.
Aby w³aciwie oceniæ wk³ad notariuszy w powojenne dzie³o odbudowy kraju nale¿y pamiêtaæ, ¿e znaczna ich czêæ by³a wtedy w zaawansowanym wieku. Wiêkszoæ notariuszy mianowanych przed wojn¹ liczy³a
ju¿ wówczas ponad szeædziesi¹t lat, niekiedy siedemdziesi¹t lub wiêcej.
Obraz ten tylko czêciowo poprawia³y nominacje powojenne. Du¿¹ bowiem
czêæ sporód mianowanych w tym czasie osób stanowili adwokaci,
równie¿ niem³odzi, a tak¿e sêdziowie w stanie spoczynku120.
Pisz¹c o powojennych przemianach notariatu jako punkt zwrotny
wskazuje siê zaostrzenie kursu politycznego w drugiej po³owie 1948 r.121,
ale ju¿ od pocz¹tku 1948 r. da³y siê zauwa¿yæ zjawiska zwiastuj¹ce powa¿ne zmiany. Nowym pr¹dom w polityce w³adz da³ wyraz wiceminister
sprawiedliwoci Leon Chajn w artykule opublikowanym na ³amach Demokratycznego Przegl¹du Prawniczego122. Jego fragment przedrukowa³
Przegl¹d Notarialny123. Autor wyrazi³ miêdzy innymi pogl¹d, ¿e nale¿y
wyeliminowaæ z polskiego s¹downictwa postawê rezygnacji wobec
118
Por. E. K a s z u b a, Miêdzy propagand¹ a rzeczywistoci¹. Polska ludnoæ
Wroc³awia w latach 1945-1947, Warszawa-Wroc³aw 1997, s. 127-130.
119
Zob. akta osobowe notariuszy Kazimierza Okszy-Strzeleckiego i Radzis³awa
Wodziñskiego  Ministerstwo Sprawiedliwoci, Wydzia³ Kadr i Szkolenia. Obaj wymienieni
notariusze byli kolejno (w latach 1952-1962) kierownikami Pañstwowego Biura Notarialnego w Trzebnicy.
120
Por. Ruch osobowy, PN 1947, t. I, s. 536-540; PN, 1948, t. I, s. 98-99.
121
M. K a l l a s, A. L i t y ñ s k i, op. cit., s. 413; D. M a l e c, Notariat Drugiej
Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 287.
122
L. C h a j n, Na prze³omie dwóch lat, Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy 1948,
nr 1, s. 3-9.
123
PN 1948, t. I, s. 356-358.
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nowego ¿ycia w Polsce oraz wypowiedzieæ wojnê dyletantyzmowi
i ignorancji politycznej. Wkrótce nowe koncepcje znalaz³y wyraz bardziej
zdecydowany. Najpe³niej wyrazi³ to jeden z g³ównych podówczas marksistowskich teoretyków nauki procesu karnego, Leon Schaff. Zaprezentowa³ osobliwy pogl¹d, ¿e g³ównym politycznym za³o¿eniem wymiaru
sprawiedliwoci jest d³awienie oporu klas wrogich124.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tym czasie nadal wiêksza czêæ notariuszy
pe³ni³a obowi¹zki sêdziów. By³o oczywiste, ¿e nie bêd¹ oni realizowaæ
nakrelonych wy¿ej zadañ. Czy to z racji swej dawnej s³u¿by wojskowej
(pokana czêæ mia³a za sob¹ s³u¿bê w Legionach, czêæ w armiach
zaborczych, wielu by³o przedwojennymi oficerami rezerwy), czy te¿ ze
wzglêdu na s³u¿bê pañstwow¹ przed wojn¹ (wymiar sprawiedliwoci,
administracja, dyplomacja), nade wszystko za z uwagi na ustrojow¹
niezale¿noæ notariatu, stanowili element politycznie niepewny. Wiêkszoæ
z nich nie zdradza³a chêci zaanga¿owania siê politycznego w nowych
warunkach. Nastêpstwem tego by³o stopniowe odwo³ywanie notariuszy
z pe³nionych obowi¹zków sêdziowskich. Niekiedy by³o to oparte wprost
na argumentacji kwestionuj¹cej ich przydatnoæ jako sêdziów w nowych
warunkach ustrojowych125. Wynika³a z tego mo¿liwoæ skoncentrowania
siê na pracy we w³asnych kancelariach. Nie zmieni³o to jednak ogólnego
obrazu notariatu. Prze¿ywa³ on g³êboki kryzys. Ówczesna rzeczywistoæ
gospodarcza zdecydowanie nie sprzyja³a dzia³alnoci notarialnej. Przez
ca³y okres powojenny a¿ do upañstwowienia notariatu mia³ miejsce sta³y
i widoczny spadek dochodów notariuszy. Poza unormowaniami administracyjnymi126, spowodowane to by³o zmianami w strukturze w³asnoci
rodków produkcji (nacjonalizacja podstawowych ga³êzi gospodarki, likwidacja prywatnego handlu, eliminowanie dzia³alnoci w formie spó³ek prawa
handlowego) i odchodzeniem od regu³ gospodarki rynkowej127.
124
L. S c h a f f, Polityczne za³o¿enia wymiaru sprawiedliwoci w Polsce Ludowej,
Warszawa 1950, s. 181-196.
125
Zob. W. M r ó z, op. cit., s. 139-140; por. t e n ¿ e, Jan Æwikliñski..., s. 110-111
i powo³ane tam ród³a.
126
Por. przyp. 102.
127
M. K a l l a s, A. L i t y ñ s k i, op. cit., s. 287; por. te¿ sprawozdania z XXXIX
i XLI Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN 1949, t. I, s. 353354; PN 1949, t. II, s. 365-366.
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W warunkach kurcz¹cego siê zapotrzebowania na dzia³alnoæ notarialn¹ w sferze gospodarczej, notariusze sporz¹dzali g³ównie akty z zakresu
obrotu nieruchomociami oraz pe³nomocnictwa. Te ostatnie zwi¹zane
by³y g³ównie z czêstymi zmianami zamieszkania wywo³anymi wojn¹
i koniecznoci¹ zapewnienia zarz¹du maj¹tku pozosta³ego w innych czêciach Polski128.
O przemianach w ustroju gospodarczym kraju mo¿e te¿ wiadczyæ
nie tylko zmiana zakresu, ale równie¿ rodzaju ówczesnych czynnoci
notarialnych zwi¹zanych z indywidualn¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W pierwszym okresie po wojnie, tj. w latach 1945-1946, dominowa³y
umowy spó³ek, sprzeda¿e udzia³ów w spó³kach, protoko³y zgromadzeñ
wspólników, których przedmiotem by³y zmiany umów, umowy sprzeda¿y i dzier¿awy przedsiêbiorstwa; widoczne by³o to zw³aszcza w praktyce du¿ych kancelarii129. W miarê postêpowania zmian ustrojowych i zmian
w praktyce gospodarczej (zw³aszcza od roku 1948), nieomal zupe³nie
zanik³y akty ustanowienia nowych podmiotów gospodarczych. Wystêpowa³y natomiast, nieliczne zreszt¹, likwidacje spó³ek, zatwierdzanie bilansów zamkniêcia likwidacji, obni¿anie kapita³u zak³adowego w zwi¹zku
z wystêpowaniem wspólników130.
Swoiste signum temporis stanowi³y np. wymuszone okolicznociami
likwidacje spó³ek przynosz¹cych zysk131 b¹d akty w rodzaju narzuconej
przez Centralny Urz¹d Drobnej Wytwórczoci fuzji spó³ek z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹132. Jako kuriozum (obrazuj¹ce jednak ówczesne realia) traktowaæ mo¿na dorêczenie przez notariusza przedsiêbiorstwu
pañstwowemu owiadczenia wspó³w³acicielek nieruchomoci, ¿¹daj¹cego zaniechania dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany substancji lokalu przemys³owego samowolnie (!) zajêtego, celem przystosowania na biura tego¿
przedsiêbiorstwa133.
128
Archiwum S¹du Rejonowego dla £odzi-ródmiecia w £odzi XVI Wydzia³u Ksi¹g
Wieczystych, Akta notariuszy w £odzi z lat 1945-1951.
129
Archiwum S¹du Rejonowego dla £odzi-ródmiecia w £odzi XVI Wydzia³u Ksi¹g
Wieczystych, Akta notariusza w £odzi Radzis³awa Wodziñskiego z lat 1945-1946.
130
Archiwum S¹du Rejonowego dla £odzi-ródmiecia w £odzi XVI Wydzia³u Ksi¹g
Wieczystych, Akta notariusza w £odzi Radzis³awa Wodziñskiego z lat 1948-1951.
131
Ibidem, Repertorium nr 3191 z r. 1950.
132
Ibidem, Repertorium nr 67 z r. 1951.
133
Ibidem, Repertorium nr 269 z r. 1951.
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Niekorzystne dla notariatu zjawiska pog³êbia³y zmiany prawne. Nale¿y
tu wskazaæ przede wszystkim na dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r.
o sposobach nabywania i przekazywania nieruchomoci niezbêdnych na
cele realizacji narodowych planów spo³eczno-gospodarczych134. Zawieraj¹c w tytule nabywanie i przekazywanie nieruchomoci, w swej treci
wprowadza³ przekazywanie nieruchomoci przez Skarb Pañstwa w trybie
administracyjnym, przejmowanie nieruchomoci od ich w³acicieli za urzêdowo ustalon¹ cenê i na odgórnie ustalonych warunkach, jak równie¿
prawie nieograniczone wyw³aszczenia. Jak widaæ, wyw³aszczanie traktowano wówczas nie jako wyj¹tek, ale jako zwyk³y sposób pozyskiwania
gruntów dla jednostek gospodarki uspo³ecznionej. Dodatkowo, w warunkach finansowania prawie wszystkich inwestycji wprost z bud¿etu, nieomal
zupe³nie zbêdna sta³a siê instytucja hipoteki. Pytanie, gdzie w tym systemie
mia³o byæ miejsce dla notariatu, wydaje siê czysto retoryczne.
Ca³kowit¹ katastrof¹ dla notariatu jako instytucji oraz osobicie dla
notariuszy by³ dekret z dnia 28 padziernika 1950 r. o zmianie systemu
pieniê¿nego135. Stanowi³ on ca³oæ z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z tej samej daty w sprawie okrelenia stosunku przeliczenia niektórych
zobowi¹zañ136. Wymianê pieniêdzy w odniesieniu do cen i p³ac, jak równie¿
wierzytelnoci jednostek gospodarki uspo³ecznionej okrelono w stosunku 100:3. Jednoczenie de facto przyjêto wymianê posiadanych przez
ludnoæ zasobów pieniê¿nych w stosunku 100:1. Co istotniejsze, na
wymianê znaków pieniê¿nych, nawet w tak niekorzystnym stosunku,
dano termin dziesiêciu dni (!). Cynicznie okrelono to wymian¹ bez
ograniczenia iloci. Obrazu sprawy dope³nia³ fakt przeprowadzenia operacji
pod nadzorem wszechw³adnych organów bezpieczeñstwa publicznego.
Czyni³o to wymianê ca³kowicie nierealn¹. Wed³ug preambu³y dekretu,
celem tej operacji by³o miêdzy innymi okie³znanie i ograniczenie wyzyskiwaczy i elementów spekulacyjnych. W ówczesnej nowomowie mog³o
to oznaczaæ tylko dzia³anie wymierzone w posiadaj¹cy jeszcze pewne
oszczêdnoci prywatny sektor produkcji i us³ug (w tym notariuszy), jak
równie¿ drobnych kupców, pokonanych w tzw. bitwie o handel. Wniosek
134
135
136

Dz.U. Nr 27, poz. 197.
Dz.U. Nr 50, poz. 459.
Dz.U. Nr 50, poz. 461.
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ten potwierdza³o przeliczenie równie¿ w stosunku 100:1 zobowi¹zañ instytucji bankowych z tytu³u rachunków bie¿¹cych (za wyj¹tkiem rachunków, których posiadaczami by³y jednostki gospodarki uspo³ecznionej). To
samo dotyczy³o wierzytelnoci w³acicieli wiêkszych gospodarstw rolnych, urzêdowo nazywanych ku³akami. Akcja ta stanowi³a nie maj¹cy
precedensu, dokonany w majestacie prawa akt ograbienia przez w³adzê
ludow¹ wszystkich warstw spo³eczeñstwa137.
Nastêpstwem powy¿szych zdarzeñ by³a krystalizuj¹ca siê koncepcja
likwidacji wolnego notariatu. Sprawa ta ze wzglêdu na swoj¹ z³o¿onoæ
zas³uguje na odrêbne opracowanie i w tym miejscu mo¿e byæ jedynie
zasygnalizowana. Pomys³y takie pojawia³y siê ju¿ od 1946 r. Ich przejawem, jak ju¿ nadmieniono, by³a Tymczasowa Instrukcja w sprawie
reorganizacji notariatu z dnia 17 lipca 1946 r.138 Samorz¹d notarialny i
redakcja Przegl¹du Notarialnego przeciwstawia³y im koncepcjê wolnozawodowoci uspo³ecznionej. Zmierza³a ona do utrzymania notariatu
jako wolnego zawodu, z jednoczesnym wykonywaniem przez notariuszy
(równie¿ nieodp³atnie) zadañ na rzecz ca³ego spo³eczeñstwa139. Wskutek
niepodjêcia dyskusji nad t¹ interesuj¹c¹ koncepcj¹, niestety, nie doczeka³a
siê ona konkretyzacji. W póniejszym okresie, na wzór nowej ustawy
o ustroju adwokatury, rodowisko notarialne optowa³o za utworzeniem
zespo³ów, w których mogliby pracowaæ notariusze. Usi³owano to pogodziæ z obowi¹zuj¹cymi unormowaniami prawa o notariacie140. Zapewne,
chc¹c za wszelk¹ cenê unikn¹æ upañstwowienia, opublikowano nawet
stosowny ramowy regulamin141. W ostatnim roku istnienia wolnego notariatu, samorz¹dowi notarialnemu nie dano w ogóle mo¿liwoci wyra¿ania
swoich opinii na ³amach prasy. Nie mog³o zreszt¹ byæ inaczej, skoro na
ten czas przypad³o apogeum okresu stalinowskiego.
137
Ogromne trudnoci materialne, w jakich na skutek wymiany pieniêdzy znalaz³a
siê wiêkszoæ kancelarii, by³y przedmiotem dwóch narad prezesów rad notarialnych w listopadzie 1950 r.; por. Zmiana systemu pieniê¿nego w zakresie notarialnym, PN 1950,
t. II, s. 579.
138
R. S z t y k, op. cit., passim; A. O l e s z k o, op. cit., s. 45.
139
Na prze³omie 1947-1948..., s. 9-11; por. te¿ A. O l e s z k o, op. cit., s. 47-48.
140
Praca zespo³owa w notariacie, PN 1950, t. I, s. 330-332. Zapewne nieprzypadkowo ów artyku³ redakcyjny opublikowany zosta³ w tym samym numerze, w którym
ukaza³ siê tekst Ustrój adwokatury, PN 1950, t. I, s. 328-329.
141
Regulamin ogólny pracy zespo³owej w notariacie, PN 1950, t. I, s. 488-492.
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¯adna z wysuwanych przez polski notariat propozycji nie mog³a siê
ostaæ, skoro jako obowi¹zuj¹ce przyjêto powielanie rozwi¹zañ przyjêtych
w ZSRR. Ich wyrazem by³a ustawa z dnia 25 maja 1951 r.  Prawo
o notariacie142. Na kopiowanie rozwi¹zañ z prawodawstwa ZSRR wskazywali wprost sami autorzy projektu ustawy143. Likwiduj¹c z dniem 1
stycznia 1952 r. kancelarie notariuszy i tworz¹c pañstwowe biura notarialne, nowa ustawa stanowi³a zaprzeczenie dorobku polskiej nauki prawa.
Celem wszelkich wysi³ków tej ostatniej by³o bowiem takie ukszta³towanie
notariatu, by zapewniæ wysoki poziom zawodowy i etyczny notariuszy,
nie za nadzór pañstwa nad obrotem cywilnoprawnym.
Jak ju¿ wspomniano, w ramach omawiania okresu historii notariatu
koñcz¹cego siê na roku 1951, nie sposób bli¿ej przedstawiæ z³o¿onej
problematyki prawnej i spo³ecznej upañstwowienia notariatu w Polsce.
Z pewnoci¹ doczeka siê ona w³aciwego opracowania w nauce historii
prawa. Przywiecaj¹ce tej pracy za³o¿enia badawcze sk³aniaj¹ wszak¿e
do choæby krótkiego wspomnienia o losach, jakie sta³y siê udzia³em
notariuszy po roku 1951.
W pañstwowym notariacie znalaz³o siê miejsce jedynie dla czêci
dotychczasowych notariuszy. Miarodajnym przyk³adem (kilkakrotnie ju¿
powo³ywanym), jako du¿y orodek notarialny, mo¿e byæ £ód. Sporód
czternastu notariuszy prowadz¹cych kancelarie w £odzi w roku 1951,
w nowo utworzonym Pañstwowym Biurze Notarialnym w £odzi, maj¹cym dziesiêæ etatów notarialnych, zosta³o zatrudnionych tylko czterech
(w tym zaledwie jeden notariusz prowadz¹cy kancelariê w £odzi w okresie
miêdzywojennym). Pozosta³ym, pozbawionym warsztatów pracy, nie
zapewniono ród³a utrzymania ani emerytury. Jedynie kilku ³ódzkich
notariuszy, którzy ze wzglêdu na wiek i stan zdrowia byli w stanie podj¹æ
nowe wyzwania ¿yciowe, znalaz³o pracê w innych zawodach prawniczych. Jeszcze rzadsze by³y przypadki póniejszego powrotu tych osób
do notariatu144.
Dz.U. Nr 36, poz. 276.
Por. W. N a t a n s o n, Zarys prawa o notariacie, Warszawa 1953, s. 6-7 i powo³ane
tam ród³a.
144
Zob. W. M r ó z, Notariusz Bronis³aw Lisowski (1879-1967), £ódzki Biuletyn
Notarialny 2003, nr 4, s. 90-93; t e n ¿ e, Jan Æwikliñski..., s. 111-114.
142
143
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Wielu polskich notariuszy pozbawionych dochodów i dorobku ¿yciowego mog³o egzystowaæ tylko dziêki pomocy rodzin i bliskich im osób.
Niejednokrotnie fakt pozbawienia pracy i jakichkolwiek perspektyw
¿yciowych przyczyni³ siê do ich przedwczesnej mierci. Niektórzy zostali
poddani represjom typowym dla tego okresu w historii Polski. Jako przyk³ad
(jak¿e typowy dla losów polskich patriotów) mog¹ s³u¿yæ powojenne
dzieje wspomnianego notariusza, dra Konrada Zieliñskiego. W latach
powojennych spêdzi³ ponad siedem lat w wiêzieniach PRL, a po zwolnieniu z powodu z³ego stanu zdrowia w kwietniu 1954 r. pracowa³ jako
starszy inspektor sanitarny w Miejskim Zarz¹dzie Budynków Mieszkalnych. Zosta³ uniewinniony i zrehabilitowany wyrokiem S¹du Najwy¿szego z dnia 13 wrzenia 1956 r. Do mierci (w styczniu 1959 r.) nie doczeka³
siê jednak, podobnie jak tysi¹ce innych ¿o³nierzy i oficerów Armii Krajowej, w³aciwej oceny swojej dzia³alnoci w okresie okupacji niemieckiej145.
Nale¿y raz jeszcze podkreliæ, ¿e wielu notariuszy by³o ludmi bardzo
zas³u¿onymi dla Polski. Warto pamiêtaæ, ¿e wyrz¹dzone im szkody moralne
i materialne nie zosta³y nigdy naprawione.

IV. Zakoñczenie

W czêci wstêpnej tych rozwa¿añ przedstawione zosta³y wyznaczone
przez autora za³o¿enia badawcze. Nie obejmuj¹ one kompleksowej analizy
unormowañ Prawa o notariacie z 1933 r. i ich znaczenia w systemie prawa
polskiego. Omawiaj¹c wszak¿e schy³kowy okres obowi¹zywania powy¿szego rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, nie sposób unikn¹æ
refleksji o znaczeniu wymienionego aktu prawnego w dalszej, powojennej
historii notariatu.
Rozwi¹zania w nim przyjête okaza³y siê trwalsze, ni¿ s¹dzili twórcy
nowego porz¹dku. Tytu³em przyk³adu mo¿na wskazaæ, ¿e ju¿ w 1956 r.
przywrócono (zniesion¹ w roku 1951) aplikacjê notarialn¹146, za w roku
145
A.K. K u n e r t, S³ownik biograficzny konspiracji warszawskiej, t. 1, Warszawa
1987, s. 166-167; t e n ¿ e, Pu³kownik Karola, Dzieje Najnowsze, R. XIII, 1981, nr 3,
s. 227-229.
146
Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie prawa o notariacie (Dz.U. Nr 16, poz.
88).
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1962  asesurê147. Obecnie wskazuje siê, ¿e obie te instytucje w rozporz¹dzeniu z 1933 roku by³y ukszta³towane w sposób wrêcz modelowy.
Rozwi¹zania przyjête wspó³czenie, tj. ju¿ na gruncie wolnego notariatu,
nawi¹zuj¹ do tego wzorca, choæ w wersji dalekiej od doskona³oci148. Do
najwa¿niejszych elementów dziedzictwa Prawa o notariacie z 1933 r. nale¿y traktowanie notariusza jako osoby zaufania publicznego.
W rozporz¹dzeniu z 1933 r. okrelenie osoba zaufania publicznego
nie pojawi³o siê. Stwierdzono jednak, ¿e notariusz jest funkcjonariuszem
publicznym, powo³anym do sporz¹dzania aktów i dokumentów, którym
strony obowi¹zane s¹ lub pragn¹ nadaæ znamiê wiary publicznej, oraz do
spe³niania innych czynnoci, zleconych przez prawo.
W ustawie z 1951 r. brak by³o jakiegokolwiek okrelenia osoby notariusza. Ustawodawca ograniczy³ siê do wymienienia zadañ pañstwowych biur notarialnych. Mog³o to, i zapewne mia³o, sprawiaæ wra¿enie,
¿e notariusze s¹ tylko zwyk³ymi pracownikami biur, niczym nie ró¿ni¹cymi
siê od tysiêcy innych urzêdników pañstwowych. Jednakowo¿, przymiot
zaufania publicznego, we w³asnym poczuciu zawodowym notariuszy oraz
postrzeganiu ich przez spo³eczeñstwo149, przetrwa³ ca³y okres upañstwowienia notariatu polskiego. Podnoszono te¿ postulat zamieszczenia odpowiedniego unormowania w prawie o notariacie150.
Tradycja ta podtrzymywana by³a przez kolejne pokolenia notariuszy.
Sprzyja³a temu d³ugoletnia aktywnoæ zawodowa wielu z nich. Starsi
notariusze, którym dane by³o pracowaæ w pañstwowym notariacie, mimo
bardzo niekiedy podesz³ego wieku pracowali czêstokroæ do lat szeædziesi¹tych XX wieku151. M³odsi, którzy jednak¿e szlify zawodowe (jako
147

328).

Dekret z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie prawa o notariacie (Dz.U. Nr 66, poz.

R. S z t y k, Aplikanci i asesorzy notarialni, Rejent 1996, nr 7-8, s. 214-220.
Por. A. O l e s z k o, Notariusz  osoba zaufania publicznego, Gazeta Prawnicza
1983, nr 15, s. 3; W.J. ¯ m u d z i ñ s k i, Rys historyczny polskiego notariatu, [w:] I Kongres
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Ksiêga pami¹tkowa, pod red. A. Oleszko i R. Sztyka,
Poznañ-Kluczbork 1994, s. 363.
150
A. O l e s z k o, Notariusz  osoba..., s. 3.
151
Zob. J. G r z y b c z y k, Edmund Kurpisz  powstaniec i jeden z najwiêkszych
l¹skich notariuszy, Rejent 1997, nr 7, s. 152-156; W. M r ó z, Notariusz Bronis³aw
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notariusze, asesorzy lub aplikanci) zdobyli pod rz¹dami Prawa o notariacie
z 1933 r., pracowali nierzadko a¿ do lat osiemdziesi¹tych152. Wszyscy oni
przekazywali doskona³e wzorce m³odszym kolegom.
Ta w³anie, wywodz¹ca siê z Prawa o notariacie z 1933 r., identyfikacja zawodowa notariuszy umo¿liwi³a, po zmianach ustrojowych
w Polsce w roku 1989, przywrócenie polskiemu notariatowi charakteru
wolnego zawodu.

Wac³aw Mróz
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