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Konrad Barański*

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 
od 1 stycznia 2019 roku

I. Wprowadzenie

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, zwana także klauzulą 
antyabuzywną, funkcjonuje przede wszystkim w krajach rozwiniętych, a jej 
początki sięgają 1891 r.1. Celem klauzuli jest opodatkowanie czynności lub 
zespołu czynności, które są zgodne z prawem, ale zmierzają jedynie lub 
przede wszystkim do uniknięcia opodatkowania. Tego typu rozwiązanie 
ma charakter uniwersalny i najlepiej odpowiada potrzebom krajów, które 
mają tak skomplikowany system prawa podatkowego, że tylko klauzula 
generalna może być remedium na pojawiające się nieustannie luki w prawie.

Wprowadzenie klauzuli antyabuzywnej w Polsce poprzedziły działania 
organów podatkowych, które próbowały odnieść ogólną normę zakazującą 
obejścia prawa wyrażoną w art. 58 Kodeksu cywilnego do prawa podatko-
wego. W wyniku tych działań w literaturze i orzecznictwie zaistniał spór 
dotyczący zasadności tej konstrukcji. Przeciwnicy konstrukcji obejścia pra-
wa podatkowego słusznie argumentowali, że „przepisy prawa podatkowego 
nie zawierają norm nakazujących lub zakazujących określone zachowania, 
lecz jedynie normy określające konsekwencje zachowań podatnika na 
gruncie tego prawa”2. Ostatecznie niedopuszczalność tej koncepcji prze-
sądził wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2003 r., 
sygn. akt FSA 3/033, w którym Sąd stwierdził, że wprowadzenie przez 
ustawodawcę do porządku prawnego klauzuli obejścia prawa podatkowego 
potwierdza brak podstaw normatywnych dla stosowania tej konstrukcji.

Pierwsza wersja klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w naj-
nowszej historii Polski została wprowadzona 1 stycznia 2003 r.4 poprzez 

* Zastępca notarialny w Izbie Notarialnej w Krakowie.
1 Jedną z pierwszych klauzul antyabuzywnych wprowadzono w Nowej Zelandii w 1891 r., na 

podstawie The Land and Income Tax Assessment Act 1891.
2 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 maja 2002 r., sygn. akt III SA 2602/00, LEX 

nr 55101.
3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2003 r., sygn. akt FSA 3/03 , LEX 

nr 110946.
4 Art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387 z późn. zm.).
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dodanie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa arty-
kułów 24a oraz 24b:

Art. 24a. § 1. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, dokonując 
ustalenia treści czynności prawnej, uwzględniają zgodny zamiar stron i cel 
czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych 
przez strony czynności.

§ 2. Jeżeli strony, dokonując danej czynności prawnej, ukryły inną 
czynność prawną, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej wywodzą 
skutki podatkowe z ukrytej czynności prawnej.

Art. 24b. § 1. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzy-
gając sprawy podatkowe, pominą skutki podatkowe czynności prawnych, 
jeżeli udowodnią, że z dokonania tych czynności nie można było ocze-
kiwać innych istotnych korzyści niż wynikające z obniżenia wysokości 
zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty 
lub zwrotu podatku.

§ 2. Jeżeli strony, dokonując czynności prawnej, o której mowa w § 1, 
osiągnęły zamierzony rezultat gospodarczy, dla którego odpowiednia jest 
inna czynność prawna lub czynności prawne, skutki podatkowe wywodzi 
się z tej innej czynności prawnej lub czynności prawnych.

Treść tej klauzuli budziła jednak znaczące wątpliwości w kontekście 
konstytucyjnym, w wyniku czego Prezes Naczelnego Sądu Administracyj-
nego i Rzecznik Praw Obywatelskich wnieśli o zbadanie zgodności art. 24b 
§ 1 Ordynacji podatkowej z art. 2 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wyrokiem z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/035, Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził, że art. 24b § 1 jest niezgodny z ustawą zasadniczą. 
Jednak nie sam wyrok, a argumenty zawarte w jego uzasadnieniu wywarły 
istotny wpływ na kształt obecnie istniejącej klauzuli antyabuzywnej.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego § 1 i § 2 art. 24b kwestionowa-
nej ustawy opisywały dwie oddzielne sytuacje, konstruując tym samym 
dwie niezależne względem siebie i możliwe do samoistnego zastosowania 
normy prawne. W treści uzasadnienia Trybunał wskazał, że niezbędnymi 
elementami dla cywilnoprawnej konstrukcji obejścia prawa są: „(1) ist-
nienie wyraźnej normy prawnej zakazującej osiągania określonego celu; 
(2) dokonanie czynności prawnej prowadzącej do osiągnięcia takiego celu 
zakazanego przez normę prawną o charakterze iuris cogentis; (3) ustalenie, 
że sama dokonana czynność prawna jest zgodna z prawem”. W ocenie 

5 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03, Dz.U. z 2004 r., nr 
122, poz. 1288.
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Trybunału rozwiązanie przyjęte w art. 24b § 1 nie zawierało niezbędnego 
elementu w postaci normy prawnej, z której wynikałby zakaz zachowania 
polegającego na zmierzaniu przez podatnika do obniżenia (uniknięcia) 
opodatkowania. Brak tego elementu zdecydował o uznaniu art. 24b § 1 za 
niezgodny z art. 2 Konstytucji wyrażającym zasadę zaufania do państwa 
i stanowionego prawa oraz wywodzoną z niej zasadę poprawnej legisla-
cji, które to zasady są w sposób szczególny akcentowane w orzeczeniach 
Trybunału dotyczących prawa podatkowego.

Trybunał Konstytucyjny w omawianym orzeczeniu nie tylko wskazał 
ustawodawcy trzy elementy, które są niezbędne do stworzenia poprawnej 
klauzuli antyabuzywnej, ale także wprost stwierdził, że w zakresie kognicji 
Trybunału Konstytucyjnego nie mieści się badanie zgodności z Konstytu-
cją samej koncepcji prawnej ogólnej normy obejścia prawa podatkowego. 
Wskazówki zawarte w orzeczeniu Trybunału znalazły odzwierciedlenie 
w dzisiejszym kształcie klauzuli antyabuzywnej.

Dalsza historia ogólnej normy obejścia prawa podatkowego wynika 
z działań podjętych przez Komisję Europejską oraz Radę Unii Europejskiej. 
6 grudnia 2012 r. Komisja Europejska wydała zalecenia w sprawie agre-
sywnego planowania podatkowego w zakresie podatków dochodowych. 
Z treści omawianego dokumentu wynika, że w ocenie Komisji planowanie 
podatkowe jest traktowane tradycyjnie jako dozwolona praktyka przez 
państwa na całym świecie, jednakże podatnicy coraz częściej stosują agre-
sywne planowanie podatkowe. Działanie to polega na wykorzystywaniu 
skomplikowanych struktur, obejmujących różne jurysdykcje, w wyniku 
którego następuje przesunięcie dochodów podlegających opodatkowaniu 
do krajów, w których zostaną one najmniej opodatkowane albo nie zostaną 
opodatkowane. Agresywne planowanie podatkowe, zgodnie z zaleceniami 
Komisji, może polegać także na wielokrotnych odliczeniach kosztów lub 
strat. W omawianym dokumencie wskazano szczegółowo działania, które 
państwa członkowskie powinny podjąć, aby zapobiec tym zjawiskom.

Prawny obowiązek wprowadzenia przez Polskę rozwiązań zapobiegają-
cych agresywnemu planowaniu podatkowemu nałożyła dopiero dyrektywa 
Rady Unii Europejskiej 2016/1164 z 12 lipca 2016 r., ustanawiająca przepisy 
mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które 
mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego6. Podob-
nie jak w sformułowanych wcześniej zaleceniach Komisji Europejskiej, 
celem wydanej dyrektywy było stworzenie rozwiązań zapobiegających 

6 Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 193, str. 1 z późn. zm.
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agresywnemu planowaniu podatkowemu w zakresie podatku dochodowego 
i to głównie w kontekście transgranicznym.

II.  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – do 31 grudnia 
2018 r.

Obecnie obowiązująca klauzula antyabuzywna została wprowadzona 
15 lipca 2016 r.7 poprzez dodanie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa całego działu IIIA – Przeciwdziałanie unikaniu 
opodatkowania. Przepisy te zostały wprowadzone jeszcze przed wejściem 
w życie dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2016/1164 z 12 lipca 2016 r., 
a polski ustawodawca zdecydował się wprowadzić ogólną klauzulę prze-
ciwko unikaniu opodatkowania, obejmującą wszystkie podatki za wyjąt-
kiem podatku od towarów i usług, a nie tylko podatki dochodowe, które 
wskazano w zaleceniach Komisji Europejskiej czy omawianej dyrektywie.

Zgodnie z art. 119a § 1 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 
2018 r.: „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia ko-
rzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem 
i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści 
podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowa-
nia)”. Ogólnym założeniem tej klauzuli stało się więc określenie skutków 
podatkowych czynności mającej na celu uniknięcie opodatkowania. Na tej 
podstawie możemy wywnioskować, że przesłanki zastosowania klauzuli 
antyabuzywnej, które musiały wystąpić kumulatywnie, w brzmieniu do 
31 grudnia 2018 r. były określone następująco:
1) dokonanie czynności przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści 

podatkowej;
2)  sprzeczność korzyści podatkowej, w danych okolicznościach, z przed-

miotem i celem przepisu ustawy podatkowej;
3)  sztuczność sposobu działania.

Ad 1. Wobec braku definicji, poprzez pojęcie „czynności” należało 
rozumieć zarówno czynności prawne, jak i czynności faktyczne, choć 
wydaje się, że podstawowe znaczenie – szczególnie w kontekście praktyki 
notarialnej – miały czynności prawne, gdyż czynności faktyczne, które 
mają znaczenie w kontekście opodatkowania, są dokumentowane przez 
notariuszy jedynie wyjątkowo. Przez czynność należało rozumieć także 
zespół powiązanych ze sobą czynności, dokonanych przez te same, bądź 

7 Art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846 z późn. zm.).
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różne podmioty8. O skutkach podatkowych czynności prawnej można 
mówić tylko wtedy, gdy dokonana czynność jest ważna i skuteczna na 
gruncie prawa cywilnego. Klauzula antyabuzywna nie obejmowała także 
czynności prawnych pozornych na gruncie prawa cywilnego, gdyż do tych 
czynności miał zastosowanie art. 199 Ordynacji podatkowej. Przepisy o uni-
kaniu opodatkowania w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. 
nie rozstrzygały, jaki wpływ ma zastosowanie klauzuli antyabuzywnej 
ma ważność czynności prawnej na gruncie prawa cywilnego, jednakże ze 
względu na konstrukcję klauzuli, która określa jedynie skutki podatkowe 
dokonanej czynności, uprawniony jest pogląd, że zastosowanie klauzuli 
antyabuzywnej nie miało wpływu na ważność czynności prawnej na gruncie 
prawa cywilnego. Według dotychczas obowiązującego stanu prawnego, 
celem dokonanej czynności (zespołu czynności) było przede wszystkim 
osiągnięcie korzyści podatkowej, jeżeli pozostałe cele ekonomiczne lub 
gospodarcze czynności, wskazane przez podatnika, należało uznać za mało 
istotne9. Korzyść podatkowa to pojęcie, które należy rozumieć szeroko, 
a więc nie tylko jako zmniejszenie lub odsunięcie w czasie opodatkowa-
nia, ale także powstanie straty, którą można w przyszłości rozliczyć10. 
Osiągnięcie korzyści podatkowej musiało być głównym, wiodącym celem 
dokonania czynności, aby omawiana przesłanka została spełniona.

Ad 2. Przesłanka sprzeczności korzyści podatkowej z przedmiotem 
i celem przepisu ustawy podatkowej budziła kontrowersje w dotychczas 
obowiązującej treści klauzuli antyabuzywnej. Niezwykle trudno jest 
stwierdzić, że korzyść podatkowa jest sprzeczna z przedmiotem oraz celem 
przepisu ustawy, gdyż korzyść podatkowa powstaje ze względu na jego 
treść11. Gdyby ustawodawca chciał określić przedmiot przepisu ustawy 
w inny sposób, to zapewne dokonałby jego zmiany poprzez nowelizację. 
Wydaje się, że określona przesłanka dopuszczała stosowanie optymalizacji 
podatkowej, o ile podatnik wykorzystywał preferencje i korzyści podat-
kowe wynikające wprost z przepisów ustaw podatkowych w taki sposób, 

8 Art. 119f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
613 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.

9 Art. 119d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
613 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.

10 Art. 119e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
613 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.

11 M. Guzek, M. Stefaniak, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny, 
Warszawa 2018, s. 27.
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jak miał to w zamyśle ustawodawca12, przy czym cele ustawodawcy nie 
są skodyfikowane, a już na pewno nie zawsze są oczywiste.

Ad 3. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić normatywną definicję 
sztucznego sposobu działania, zgodnie z którą sposób działania był sztucz-
ny, jeżeli „nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie 
i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści 
podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatko-
wej”13, w istniejących okolicznościach. Czynniki, które mogły świadczyć 
o tym, że sposób działania był sztuczny, to: nieuzasadnione dzielenie ope-
racji, angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia 
ekonomicznego lub gospodarczego, istnienie elementów prowadzących do 
uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed 
dokonaniem czynności, istnienie elementów wzajemnie się znoszących lub 
kompensujących oraz podejmowanie przez podmiot ryzyka ekonomicz-
nego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne 
niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, iż działający rozsądnie 
podmiot nie wybrałby tego sposobu działania14. Ocena tego, czy sposób 
działania jest sztuczny, była dokonywana w oparciu o okoliczności kon-
kretnej sprawy, ale z perspektywy podmiotu wzorcowego, tj. „uczciwego, 
rozsądnego podatnika”. Sposób skonstruowania tego przepisu wskazuje 
na to, że ciężar dowodu spoczywał na organie podatkowym.

Efektem zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 
do 31 grudnia 2018 r. było określenie skutków podatkowych czynności 
na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki by istniał, gdyby podatnik do-
konał czynności odpowiedniej, tj. takiej, której mógłby dokonać w da-
nych okolicznościach, gdyby działał rozsądnie i kierował się zgodnymi 
z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej 
z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej15. Jeżeli natomiast 
jedynym celem dokonania czynności przez podatnika było osiągnięcie 
korzyści podatkowej, to skutki podatkowe były określane z pominięciem 
dokonanej czynności, czyli tak jak gdyby podatnik jej nigdy nie dokonał. 
Klauzula antyabuzywna działała z mocy prawa, już z chwilą dokonania 

12 B. Dauter, Art. 119(a), w: Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. X, Warszawa 2017.
13 Art. 119c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

613 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.
14 Art. 119c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

613 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.
15 Art. 119a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

613 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.
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czynności, a późniejsze orzeczenie organu w przedmiocie zobowiązania 
miało charakter deklaratoryjny16.

W art. 119b Ordynacji podatkowej określono przesłanki wyłączenia sto-
sowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Spośród wskazanych 
w tym przepisie przesłanek kluczowe znaczenie dla praktyki notarialnej 
miało wyłączenie stosowania klauzuli w przypadku, w którym „korzyść 
podatkowania lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot 
z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, 
a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo – jeżeli ko-
rzyść podatkowa z tytułu czynności nie przekracza 100 000 zł”17. Podatki, 
których płatnikami są notariusze, nie są rozliczane okresowo, a korzyść 
podatkowa przekraczająca 100 000 zł w zakresie podatku od czynności 
cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn występuje zupełnie 
wyjątkowo przy jednej czynności. Stosowanie klauzuli było wyłączone 
także w stosunku do podmiotów, które uzyskały opinię zabezpieczającą, 
jeżeli zastosowały się do jej treści.

III. Zmiany w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania od 1 stycz-
nia 2019 r.

Od wejścia w życie klauzuli antyabuzywnej 15 lipca 2016 r. do koń-
ca 2018 r. klauzulę tę zastosowano tylko w kilku przypadkach, głównie 
w zakresie podatku od nieruchomości. Ten stan rzeczy oraz konieczność 
implementacji do 31 grudnia 2018 r. dyrektywy Rady Unii Europejskiej 
2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu prze-
ciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni 
wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, skłoniły ustawodaw-
cę do wprowadzenia daleko idących zmian w przepisach regulujących 
funkcjonowanie klauzuli antyabuzywnej, które to zmiany weszły w życie 
1 stycznia 2019 r.18.

Przede wszystkim uległ zmianie przepis określający przesłanki zasto-
sowania klauzuli –- zgodnie treścią art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, 
w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r., „czynność nie skutkuje osiągnięciem 
16 M. Kondej, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: Komentarz do przepisów 

materialnoprawnych, Poznań 2018, s. 21.
17 Art. 119b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.
18 Art. 3 pkt 23–28 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.).
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korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych 
okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej prze-
pisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób 
działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)”. W porównaniu z prze-
słankami zastosowania klauzuli obowiązującymi przed nowelizacją, z całą 
pewnością można stwierdzić, że zakres zastosowania tego przepisu uległ 
zmianie, w związku z czym klauzula będzie mogła mieć zastosowanie do 
znacznie większej liczby przypadków niż dotychczas. W obecnym stanie 
prawnym zastosowanie klauzuli uzależnione jest od kumulatywnego wy-
stąpienia następujących przesłanek:
1)  dokonanie czynności, której głównym lub jednym z głównych 

celów było osiągnięcie korzyści podatkowej;
2)  sprzeczność korzyści podatkowej, w danych okolicznościach, z przed-

miotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu;
3)  sztuczność sposobu działania.

Ad 1. Dokonując nowelizacji, ustawodawca nie zdecydował się na 
rozstrzygnięcie, czy klauzula antyabuzywna dotyczy tylko czynności 
prawnych, czy także czynności faktycznych. Tak jak w poprzednim stanie 
prawnym, przez czynność należy rozumieć także zespół powiązanych ze 
sobą czynności, dokonanych przez te same bądź różne podmioty19, a klauzula 
nadal nie ma zastosowania do czynności prawnych nieważnych, niesku-
tecznych i pozornych na gruncie prawa cywilnego. Największą zmianą, 
którą przyniosła nowelizacja jest określenie omawianej przesłanki w ten 
sposób, że do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 
wystarczy, iż osiągnięcie korzyści podatkowej będzie jednym z głównych 
celów dokonania czynności. To przełomowa zmiana, która znacznie roz-
szerzy stosowanie klauzuli. Przy dokonywaniu oceny, czy osiągnięcie 
korzyści podatkowej jest głównym lub jednym z głównych celów do-
konania czynności, należy brać pod uwagę cele ekonomiczne czynności 
wskazane przez stronę20. Zważywszy, że przez czynność należy rozumieć 
także zespół powiązanych ze sobą czynności dokonanych przez te same 
bądź różne podmioty, klauzula będzie miała zastosowanie, jeżeli celem 
dokonania zespołu czynności, to jest dokonania „czynności” w bardziej 
skomplikowany sposób, będzie osiągnięcie korzyści podatkowej.

19 Art. 119f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
800 z późn. zm.).

20 Art. 119d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
800 z późn. zm.).
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Ad 2. Porównując drugą przesłankę zastosowania klauzuli antyabuzyw-
nej z poprzednio obowiązującym stanem prawnym, warto zauważyć, że 
koniunkcję zastąpiła alternatywa, w związku z czym obecnie wystarczy 
sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem konkretnego 
przepisu ustawy. Przesłanka ta będzie również spełniona w przypadku, 
gdy korzyść podatkowa będzie sprzeczna z przedmiotem lub celem całej 
ustawy podatkowej, przy czym celem każdej ustawy podatkowej jest opo-
datkowanie dochodu, obrotu, przychodu lub majątku, a jej przedmiot jest 
określony przepisami tej ustawy, które składają się na konstrukcję danego 
podatku21. Określenie przedmiotu lub celu przepisu ustawy podatkowej, 
czy też całej ustawy podatkowej, powinno być dokonywane w szerszym 
kontekście, w tym także przy uwzględnieniu prawa unijnego22. Dokonanie 
tej oceny bez uwzględnienia kontekstu przepisów podatkowych zawsze 
prowadzi do wniosku, że korzyść podatkowa jest zgodna z przepisem 
ustawy, gdyż powstaje ze względu na jego treść23. Cel przepisu ustawy 
można określić jako pożądany rezultat obowiązywania danego przepisu24. 
Wykładni omawianej przesłanki należy dokonywać z uwzględnieniem 
okoliczności konkretnej sprawy, a zatem uwzględnić motywy stron, któ-
re zdecydowały o dokonaniu czynności prawnej lub zespołu czynności 
prawnych. Dokonane przez ustawodawcę zmiany są bardzo daleko idące 
– wystarczy obecnie, że uzyskana przez podatnika korzyść będzie sprzecz-
na z przedmiotem ustawy podatkowej, przedmiotem przepisu ustawy 
podatkowej, celem ustawy podatkowej lub celem przepisu ustawy podat-
kowej. Tak szerokie określenie tej przesłanki zawierającej nieostre pojęcia 
nasuwa wątpliwości natury konstytucyjnej. W uzasadnieniu omawianego 
we wstępie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004 r., sygn. 
akt K 4/03, bardzo wyraźnie zaznaczono, że zasada zaufania do państwa 
i stanowionego prawa oraz wywodzona z niej zasada poprawnej legislacji 
mają szczególne znaczenie przy prawie podatkowym. Zastosowanie klauzuli 
antyabuzywnej powoduje określenie z mocy prawa skutków czynności na 
gruncie prawa podatkowego, a więc powoduje określenie zobowiązania 
podatkowego. Tymczasem zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej – „każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń 

21 L. Etel, Art. 119(a), w: Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, System Informacji 
Prawnej LEX, 2018.

22 M. Guzek, M. Stefaniak, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: Komentarz praktyczny, 
Warszawa 2018, s. 20.

23 Ibidem, s. 27.
24 Ibidem, s. 31.
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publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Wydaje się wąt-
pliwe, że uzależnienie powstania zobowiązania podatkowego lub jego 
wysokości od zgodności korzyści podatkowej z celem ustawy podatkowej 
spełnia kryteria konstytucyjne, tj. stanowi podatek określony w ustawie, 
gdyż cel ustawy nie jest skodyfikowany. Każdy podmiot ma prawo do 
stosowania optymalizacji podatkowej. Stosowanie tak nieostrych pojęć jak 
sprzeczność z celem ustawy podatkowej powoduje, że podatnik stosujący 
optymalizację podatkową, wykraczającą poza stosowanie wprost przepisów 
przy nieskomplikowanych czynnościach, nie jest w stanie dokonać oceny 
jakie skutki podatkowe wywołają podejmowane przez niego działania. 
Granica pomiędzy planowaniem podatkowym a agresywnym planowaniem 
podatkowym jest wyjątkowo nieostra. 

Ad 3. Ostatnią przesłanką zastosowania klauzuli antyabuzywnej jest 
sztuczny sposób działania, przy czym pojęcie to jest zdefiniowane usta-
wowo i zgodnie z art. 119c § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu po 
nowelizacji „sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie ist-
niejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie 
i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób dzia-
łania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”. 
Wydaje się, że poprzez zastosowanie takiej konstrukcji gramatycznej 
ustawodawca przerzucił ciężar dowodu na podatnika. Punktem wyjścia 
jest zatem założenie, że sposób działania podatnika jest sztuczny, a tylko 
jeżeli organ podatkowy uzna, że „wzorcowy, rozsądny podatnik”, w istnie-
jących okolicznościach, dokonałby czynności w ten sam sposób, w domi-
nującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zastosuje 
klauzuli antyabuzywnej. Biorąc pod uwagę treść tej definicji, naturalny 
(nie-sztuczny) sposób działania występuje w szczególności wtedy, gdy 
wzorcowy, rozsądny podatnik, w danych okolicznościach, dokonałby 
czynności lub zespołu czynności w taki sam sposób, głównie z przyczyn 
ekonomicznych. W literaturze rozsądnego podatnika określa się jako 
podmiot posiadający zdolność dojrzałego rozumienia zjawisk i zależności 
między nimi oraz przeciętny poziom wiedzy powszechnej, właściwej dla 
danej kategorii podatników25. Wzorcowy podatnik ma kierować się celami 
zgodnymi z prawem i dokonywać czynności z uzasadnionych przyczyn 
ekonomicznych innych niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej 
z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Dla oce-
ny, czy sposób działania był sztuczny, nie ma żadnego znaczenia, jakimi 
celami kierował się podatnik, a więc możliwy jest przypadek, w którym 
25 Ibidem, s. 42.
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klauzula nie znajdzie zastosowania w sytuacji, w której głównym celem 
podatnika było osiągnięcie korzyści podatkowej, gdyż rozsądny podatnik 
dokonałby takiej samej czynności, ale głównie z przyczyn ekonomicznych 
innych niż osiągnięcie korzyści podatkowej. Ustawodawca zdecydował 
się też rozszerzyć katalog przesłanek, które mogą wskazywać na ocenę, 
że sposób działania był sztuczny. Zgodnie z treścią art. 119c § 2 Ordynacji 
podatkowej może o tym świadczyć występowanie26:

1)  nieuzasadnionego dzielenia operacji lub
2)  angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia 

ekonomicznego lub gospodarczego, lub
3)  elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbli-

żonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, lub
4)  elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub
5)  ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż 

podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, iż działający rozsądnie 
podmiot nie wybrałby tego sposobu działania, lub,

6)  sytuacji, w której osiągnięta korzyść podatkowa nie ma odzwiercie-
dlenia w poniesionym przez podmiot ryzyku gospodarczym lub jego 
przepływach pieniężnych, lub

7)  zysku przed opodatkowaniem, który jest nieznaczny w porównaniu do 
korzyści podatkowej, która nie wynika bezpośrednio z rzeczywiście 
poniesionej ekonomicznej straty, lub

8)  angażowania podmiotu, który nie prowadzi rzeczywistej działalności 
gospodarczej lub nie pełni istotnej funkcji ekonomicznej, lub który 
posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium 
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub 
art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych.

Znaczącym zmianom uległy też efekty zastosowania klauzuli antyabu-
zywnej. Obecnie określenie skutków podatkowych czynności następuje 
na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki by istniał, gdyby podatnik dokonał 
czynności odpowiedniej, tj. takiej, której mógłby dokonać w danych okolicz-
nościach, gdyby działał rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami 
innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub 

26 Art. 119c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
800 z późn. zm.).
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celem przepisu ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania 
nie byłby sztuczny27. Jeżeli jednak korzyść podatkowa została osiągnięta 
w wyniku zastosowania przepisu prawa określającego warunki przyznania 
zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego, wyłączenia z podstawy 
opodatkowania lub odliczenia od przychodu, dochodu lub podatku, to 
skutki podatkowe określa się na podstawie stanu prawnego, jaki zaistniałby, 
gdyby dany przepis ustawy podatkowej nie miał zastosowania28. Nowością 
wprowadzoną przez nowelizację jest uprawnienie organu podatkowego, 
który wydał decyzję z zastosowaniem art. 119a § 1 Ordynacji podatko-
wej, do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie 
przepisów rozdziału 6a tej ustawy.

Nowelizacja usunęła także większość przesłanek wyłączających zasto-
sowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania; w szczególności nie 
ma obecnie minimalnego limitu korzyści podatkowej, od którego klauzula 
znajduje zastosowanie. Jedynie dysponowanie przez podatnika opinią 
zabezpieczającą pozwala uzyskać całkowitą pewność, że klauzula anty-
abuzywna nie znajdzie zastosowania. Taka sytuacja w zakresie praktyki 
notarialnej będzie jednak niezmiernie rzadka z uwagi na to, że wniosek 
o wydanie tej opinii podlega opłacie w wysokości 20 000 zł, a ponadto 
koszty postępowania, w tym koszty biegłych, obciążają wnioskodawcę.

IV.  Wpływ klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na praktykę 
notarialną

Od 1 stycznia 2019 r. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 
może być stosowana także do zobowiązań płatników, o czym przesądza 
art. 119g § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Należy zatem odpowiedzieć na 
dwa bardzo ważne z punktu widzenia praktyki notarialnej pytania:
1)  Czy notariusz ma obowiązek badać dokonywane przez strony czynności 

pod kątem unikania opodatkowania?
2)  Czy notariusz może samodzielnie zastosować klauzulę przeciwko 

unikaniu opodatkowania, jeżeli dojdzie do wniosku, że podatnik unika 
opodatkowania?
Ustawodawca zdecydował się przenieść definicję korzyści podatkowej 

do art. 3 pkt 18 Ordynacji podatkowej, a zgodnie z treścią tego przepisu 

27 Art. 119a § 2–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 800 z późn. zm.).

28 Art. 119a § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 800 z późn. zm.).
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przez korzyść podatkową rozumie się niepowstanie zobowiązania podat-
kowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub 
obniżenie jego wysokości, a także brak obowiązku pobrania podatku przez 
płatnika, jeżeli wynika on z tych okoliczności. Z uzasadnienia projektu 
ustawy zmieniającej Ordynację podatkową wynika, że rozszerzenie sto-
sowania klauzuli antyabuzywnej o płatników oraz wprowadzenie nowej 
definicji korzyści podatkowej było niezbędne organom podatkowym do 
bardziej efektywnego zapobiegania unikaniu opodatkowania dochodu 
u źródła. W uzasadnieniu wskazano, że w stanie prawnym obowiązują-
cym do 31 grudnia 2018 r. niemożliwe było „określanie takich czynności 
odpowiednich, które wskazywałyby na obowiązek płatnika do obliczenia, 
pobrania i odprowadzenia podatku”29. Notariusze, jako płatnicy podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, są 
obowiązani do obliczenia i pobrania podatku. Z treści przyjętych zmian 
oraz uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej te zmiany wynika 
w mojej ocenie, że notariusze, jako płatnicy, powinni weryfikować, czy 
dokonywana czynność stanowi unikanie opodatkowania, oraz zastosować 
klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, to znaczy obliczyć i pobrać 
podatek dla czynności odpowiedniej, jeżeli stwierdzą, iż ma miejsce unika-
nie opodatkowania. Jednocześnie brak jest podstaw do odmowy dokonania 
czynności notarialnej w takiej sytuacji, gdyż czynności prawne, których 
celem jest unikanie opodatkowania, są ważne i skuteczne, a jedynie ich 
skutki podatkowe są określane w inny sposób, to jest przy zastosowaniu 
klauzuli antyabuzywnej. W takiej sytuacji podatnik nie poniesie także 
odpowiedzialności karno-skarbowej, gdyż jest ona uzależniona od skutku 
w postaci uszczuplenia podatku. Wydaje się jednak, że strony najczęściej 
same odstąpią od dokonania czynności notarialnej po otrzymaniu infor-
macji, że podatek zostanie obliczony i pobrany przy zastosowaniu klauzuli 
antyabuzywnej. Przyjęcie poglądu odmiennego, wedle którego notariusz 
jako płatnik nie stosuje klauzuli, oznaczałoby, że nie może on uwolnić 
się od ciążącej na nim odpowiedzialności związanej z zastosowaniem 
w stosunku do niego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, przy 
jednoczesnym braku podstaw do odmowy dokonania czynności notarialnej.

Zakres odpowiedzialności notariusza jako płatnika w zakresie podatku 
od spadków i darowizn określa art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej, z którego 

29 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.
xsp?nr=2860 [dostęp: 25.01.2019], s. 50.
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wynika, że płatnik nie ponosi odpowiedzialności za niepobrany podatek, 
jeżeli nie został on pobrany z winy podatnika. Odpowiedzialność notariusza 
za niepobrany podatek od spadków i darowizn jest obiektywna, nieza-
leżna od jego winy i może wystąpić nawet wtedy, gdy notariusz wykaże 
brak swojej winy w niepobraniu podatku, a jednocześnie brak jest winy 
podatnika30. Z kolei odpowiedzialność notariusza jako płatnika w zakre-
sie podatku od czynności cywilnoprawnych jest złagodzona – płatnicy 
nie odpowiadają za podatek niepobrany, jeżeli wykażą brak swojej winy 
w niepobraniu tego podatku31. 

Notariusz jako płatnik nie posiada pełnej wiedzy o wszelkich okolicz-
nościach faktycznych mających wpływ na określenie wysokości podatku, 
jak również nie posiada narzędzi pozwalających prowadzić jakiekolwiek 
postępowanie dowodowe, a zatem może określać okoliczności faktyczne 
na podstawie oświadczeń podatników, przy czym powinien zachować 
należytą staranność. Przyjmuje się, że staranność ta jest zachowana, je-
żeli notariusz ustali okoliczności faktyczne (np. stopień pokrewieństwa, 
wartość rynkową nieruchomości, przesłanki pierwszego zasiedlenia) na 
podstawie oświadczeń stron i na tej podstawie dokona oceny prawno-po-
datkowej czynności. Jedynie wyjątkowo dopuszcza się posłużenie się przez 
notariusza oświadczeniem co do elementów oceny prawnej, z uwagi na 
wysoki stopień skomplikowania okoliczności faktycznych składających 
się na ocenę prawną, np. status podatnika VAT32. 

Od 1 stycznia 2019 r. notariusz jest obowiązany do uwzględnienia 
klauzuli antyabuzywnej przy poborze podatku, a zatem powinien z na-
leżytą starannością weryfikować, czy strony nie unikają opodatkowania. 
Notariusz nie jest organem podatkowym i nie posiada narzędzi, obowiązku 
ani prawa do weryfikowania okoliczności faktycznych istniejących u po-
datników, a dotyczących powiązań pomiędzy czynnościami dokumento-
wanymi wieloma aktami notarialnymi. W mojej ocenie notariusz może 
zastosować klauzulę antyabuzywną tylko w stosunku do czynności lub 
zespołu czynności objętych jednym aktem notarialnym i jedynie w sytuacji, 
w której czynność lub zespół czynności objętych tym aktem to jednocze-
śnie wszystkie czynności składające się na ten konkretny akt uniknięcia 
opodatkowania. Jeżeli zatem podatnik dokonuje w formie aktu notarialnego 

30 M. Wilk, Złagodzenie odpowiedzialności notariusza za niepobrany podatek w podatku od 
czynności cywilnoprawnych, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 4, s. 84.

31 Art. 10 ust. 3c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 z późn. zm.).

32 M. Wilk, Złagodzenie odpowiedzialności notariusza…, op. cit., s. 92.
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jednej czynności, która stanowi tylko jedną z zespołu rozłożonych w czasie 
czynności składających się na akt uniknięcia opodatkowania, a czynność 
ta, rozpatrywana indywidualnie, nie stanowi unikania opodatkowania, 
notariusz nie powinien zastosować klauzuli przeciwko unikaniu opodat-
kowania, gdyż nie jest rolą notariusza zastępowanie organu podatkowego.

Zainteresowanie notariusza unikaniem opodatkowania – w kontekście 
klauzuli antyabuzywnej33 – powinno ograniczyć się wyłącznie do tych 
podatków, których notariusz jest płatnikiem. Moim zdaniem, punktem 
wyjścia analizy czynności lub zespołu czynności zawartych w jednym 
akcie notarialnym powinno być założenie dobrej wiary i uczciwości podat-
nika. Wejście w życie nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu 
opodatkowania nie powinno skutkować automatycznym zamieszczaniem 
w aktach notarialnych oświadczeń podatników, iż czynności przez nich do-
konywane nie stanowią unikania opodatkowania. Unikanie opodatkowania 
będzie bardzo rzadką sytuacją przy typowych umowach występujących 
w obrocie gospodarczym, a więc uwaga notariusza powinna skupiać się 
na czynnościach nietypowych oraz zespołach czynności. Jak już wcześniej 
wspomniano, notariusz nie ma narzędzi do ustalania stanu faktycznego, 
a tym bardziej celów działania podatnika, zatem jest zmuszony oprzeć 
się na oświadczeniach stron. Oświadczenia składane przez podatnika 
powinny dotyczyć przede wszystkim okoliczności faktycznych sprawy, 
które mogą mieć wpływ na ocenę spełnienia przesłanek zastosowania 
klauzuli antyabuzywnej. Podatnik powinien oświadczyć, jakie są główne 
cele dokonywanej przez niego czynności, oraz jakie motywy ekonomiczne 
nim przede wszystkim kierowały, gdy podejmował decyzję o dokonaniu 
czynności lub zespołu czynności. Zawarcie tych elementów w akcie nota-
rialnym, a nie tylko oświadczenia, że dokonywane czynności nie stanowią 
unikania opodatkowania, powinno też ograniczyć późniejsze stosowanie 
klauzuli przez organy podatkowe w stosunku do tego podatnika. Wszelkie 
oświadczenia podatnika w tym zakresie powinny być w strukturze aktu 
notarialnego poprzedzone pouczeniem o skutkach przewidzianych w ustawie 
z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1958 z późn. zm.) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, 
przez co podatek narażony jest na uszczuplenie.

33 Zainteresowanie notariusza innymi podatkami może wynikać z przepisów rozdziału 11a 
„Informacje o schematach podatkowych” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), co jednak nie jest przedmiotem 
niniejszej publikacji.
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V.  Przykładowe czynności, które mogą uzasadniać zastosowanie 
klauzuli antyabuzywnej

A. Dwie umowy darowizny w jednym akcie notarialnym – darowizna 
„piętrowa”

Wydaje się, że największe wątpliwości w środowisku notarialnym 
wzbudziła dopuszczalność dokumentowania w jednym akcie notarialnym 
dwóch darowizn, w sytuacji, w której jedna darowizna dokonana przez 
pierwotnego właściciela na rzecz ostatniego obdarowanego byłaby opodat-
kowania w wyższym stopniu niż dokonana z udziałem dodatkowej osoby. 
Typową tego typu sytuacją jest dokonanie darowizny przez darczyńcę 
na rzecz brata lub siostry, a następnie przez tego obdarowanego na rzecz 
jego dziecka. Należy zaznaczyć, że dokumentowanie tego rodzaju zespołu 
czynności jest w pełni zgodne z prawem, a jedynie określenie skutków 
podatkowych dokonanych czynności nie jest zupełnie oczywiste.

Rozważania na temat możliwości zastosowania klauzuli antyabuzywnej 
do „piętrowej” darowizny należy poprzedzić wskazaniem różnic, które 
występują na gruncie prawa cywilnego pomiędzy darowizną „bezpośred-
nią” a darowizną „piętrową”:

1) Darowizna „piętrowa” zapewnia inny, jak się wydaje bardziej natural-
ny, rozkład wdzięczności. Każda darowizna jest aktem szczodrobliwości, 
jednakże rodzi po stronie obdarowanego określone obowiązki przewidzia-
ne w Kodeksie cywilnym. Osoba obdarowana powinna zachowywać się 
względem darczyńcy w sposób etyczny i zgodny z zasadami współżycia 
społecznego. Sankcją za niedopełnienie tego obowiązku, w przypadku 
rażącej niewdzięczności, jest możliwość odwołania darowizny przez dar-
czyńcę34. Każdy darczyńca nie tylko darzy uczuciem obdarowanego, ale 
też chce jego dobra, a tym samym chce mieć wpływ na jego zachowanie.

2) Dokonanie darowizny „piętrowej” powoduje też inny rozkład obo-
wiązków alimentacyjnych. Obdarowany jest zobowiązany dostarczać 
darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego 
jego usprawiedliwionym potrzebom, albo do wypełnienia ciążących na 
nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych, jeżeli darczyńca popadnie 
w niedostatek35. Przy darowiźnie „piętrowej” pierwsza osoba obdarowana 
będzie obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem pierwotnego 

34 Art. 898 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 
z późn. zm.).

35 Art. 897 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 
z późn. zm.).
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właściciela nieruchomości, a drugi obdarowany będzie obciążony tym 
obowiązkiem względem drugiego darczyńcy, najczęściej swojego rodzi-
ca. Pierwszy darczyńca jest najczęściej najstarszy, a ostatni obdarowany 
najmłodszy spośród osób, które uczestniczą w umowach darowizny. 
W większości rodzin to osoby najbliższe i starsze wiekiem opiekują się 
osobą, która popadła w niedostatek – częściej jest tak, że brat opiekuje 
się siostrą, niż bratanek opiekuje się ciotką. Darczyńca dokonując wyboru 
osoby obdarowanej, może też brać pod uwagę, czy możliwości majątkowe 
obdarowanego pozwalają wypełnić ciążące na nim obowiązki alimenta-
cyjne. Zgodnie z art. 128 i 129 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obo-
wiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, 
przy czym obowiązek ten obciąża zstępnych przed wstępnymi, wstępnych 
przed rodzeństwem, a jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża 
bliższych stopniem przed dalszymi. Dokonanie darowizny „piętrowej” 
może więc spowodować, że u żadnego z obdarowanych nie powstanie 
nowy obowiązek alimentacyjny, gdyż będzie na nich ciążył obowiązek 
alimentacyjny wynikający z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

3) Darowizna „piętrowa” powoduje też znaczące różnice w zakresie 
prawa do zachowku. Zgodnie z art. 993 Kodeksu cywilnego przy obliczaniu 
zachowku dolicza się do spadku darowizny dokonane przez spadkodawcę 
na rzecz spadkobierców oraz osób uprawnionych do zachowku, a w myśl 
art. 996 Kodeksu cywilnego darowizny dokonane przez spadkodawcę na 
rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. 
Dokonanie darowizny „piętrowej” może więc spowodować utratę prawa 
do zachowku albo obowiązek wypłaty zachowku znacznej wielkości.

Darowizna jest o tyle specyficzną czynnością, że możliwość i sposób jej 
dokonania zależą właściwie wyłącznie od darczyńcy. Obdarowany, który 
jest podatnikiem podatku od spadków i darowizn, może jedynie odmówić 
przyjęcia darowizny, ale nie jest przecież władny podejmować decyzje 
za darczyńcę. Jeżeli zatem darczyńca postanowi dokonać darowizny na 
rzecz swojego brata, a ten stwierdzi, że dokona od razu darowizny na rzecz 
swojego syna, to ten ostatni może jedynie przyjąć, albo odmówić przyjęcia 
darowizny. Nie można w tej sytuacji zarzucić ostatniemu obdarowanemu, 
że unika opodatkowania – z jego punktu widzenia nie było możliwości 
dokonania czynności w inny sposób, bowiem pierwotny właściciel nie 
zaproponował mu darowizny.

Czy zatem przy „piętrowej” darowiźnie może dojść do zastosowania 
przez notariusza klauzuli antyabuzywnej? Odpowiedź na to pytanie wy-
maga dokonania analizy przesłanek jej zastosowania:
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1)  dokonanie czynności, której głównym lub jednym z głównych celów 
było osiągnięcie korzyści podatkowej;

2)  sprzeczność korzyści podatkowej, w danych okolicznościach, z przed-
miotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu;

3)  sztuczność sposobu działania.
Ad 1. Badanie pierwszej przesłanki należy rozpocząć od przyjęcia 

oświadczenia potencjalnego podatnika, a więc ostatniego obdarowanego, 
o tym, czy jednym z głównych celów jego działania jest uzyskanie korzyści 
podatkowej. Jeżeli podatnik oświadczy, że darowizna jest dokonywana 
„piętrowo” w celu ominięcia podatku od spadków i darowizn, a gdyby 
podatku tego nie było, to darowizna zostałaby dokonana bezpośrednio, 
to należy w mojej ocenie uznać, że omawiana przesłanka jest spełnio-
na. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy podatnik oświadczy, że 
jednym z głównych celów zastosowania darowizny „piętrowej”, zamiast 
„bezpośredniej”, jest ominięcie opodatkowania. Nie oznacza to jeszcze, że 
klauzula antyabuzywna znajdzie zastosowanie, gdyż jej przesłanki muszą 
być spełnione kumulatywnie.

Ad 2. Wydaje się, że spełnienie przesłanki sprzeczności korzyści po-
datkowej z celem ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku 
darowizny „piętrowej” będzie miało miejsce w zasadzie zawsze. Celem 
ustawy jest większe opodatkowanie czynności pomiędzy osobami, które 
pozostają w dalszych relacjach rodzinnych. Ostatni obdarowany uzyskuje 
zatem, w porównaniu z czynnością odpowiednią, korzyść w postaci zwol-
nienia od opodatkowania.

Ad 3. Ostatnią z przesłanek zastosowania klauzuli antyabuzywnej jest 
sztuczność działania. Zgodnie z art. 119c § 2 pkt 2 Ordynacji podatko-
wej, angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnie-
nia ekonomicznego lub gospodarczego może wskazywać na ocenę, że 
sposób działania był sztuczny. Należy więc ustalić, czy podatnik zaan-
gażował pierwszego obdarowanego w dokonywaną czynność, czy też 
strony pierwotnie zamierzały dokonać czynności w formie darowizny 
„piętrowej”. Ustalenie, że podatnik zaangażował w czynność bliską mu 
osobę, nie przesądza jeszcze, że działanie było sztuczne. Notariusz, re-
alizując obowiązek wynikający z art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie, 
jest obowiązany udzielać stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanej 
czynności notarialnej. Powinien zatem poinformować strony o omawianych 
wcześniej różnicach na gruncie prawa cywilnego pomiędzy darowizną 
„bezpośrednią” a „piętrową”. Następnie notariusz powinien ustalić na 
podstawie oświadczeń podatnika, jakie są okoliczności danej sprawy – tj. 
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w jakim wieku są poszczególne osoby, jakie są relacje rodzinne, czy wy-
stąpi obowiązek zapłaty zachowku lub zachowek zostanie pomniejszony, 
oraz jakie są cele stron. Po uzyskaniu tej informacji notariusz powinien 
określić, czy „wzorcowy, rozsądny podatnik” zastosowałby ten sposób 
działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn innych niż 
uzyskanie korzyści podatkowej. W mojej ocenie przesłanka sztuczności 
działania jest tą przesłanką, która najczęściej zdecyduje o niezastosowaniu 
klauzuli antyabuzywnej przy darowiznach „piętrowych”. W szczególności 
przesłanka ta nie będzie spełniona:

1) jeżeli podatnik oświadczy, że nie ma możliwości przyjęcia darowizny 
„bezpośrednio”, gdyż nie godzi się na to darczyńca – rozsądny podatnik 
nie zastosowałby sposobu działania, którego nie mógłby zastosować 
w istniejących okolicznościach;

2) jeżeli biorąc pod uwagę istniejące okoliczności, rozsądny podatnik 
dokonałby darowizny „piętrowej” – w mojej ocenie rozsądny podatnik, 
o ile tylko ma taką możliwość, preferuje wyrażać wdzięczność w stosunku 
do najbliższych mu osób (w szczególności rodziców), jest dla niego bar-
dziej naturalne wykonywanie obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 
osób, z którymi jest bliżej spokrewniony lub spowinowacony oraz równy 
im wiekiem, niechętnie przyjmie na siebie nowy obowiązek alimentacyjny 
oraz będzie przeciwdziałał sytuacji, w której przysługujący mu zachowek 
będzie mniejszy lub będzie miał obowiązek wypłacić zachowek.

Przykładowe oświadczenie podatnika przy darowiźnie od X dla Y oraz 
od Y dla Z mogłoby wyglądać następująco:

Z pouczona o skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 
1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 z późn. 
zm.) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek 
narażony jest na uszczuplenie, oświadcza, że dokonanie czynności objętych 
niniejszym aktem nie stanowi unikania opodatkowania, gdyż:

1) kolejność dokonywanych darowizn wynika z woli darczyńców i nie 
podejmowała działań mających na celu zaangażowanie w czynności Y,

2) osiągnięcie korzyści podatkowej nie jest jednym z jej głównych celów 
przy dokonaniu darowizn w kolejności przewidzianej w niniejszej umowie, 

3) dokonanie darowizn w kolejności przewidzianej w niniejszej umo-
wie spowoduje, że nie powstanie u niej nowy obowiązek alimentacyjny 
względem Y na podstawie art. 897 Kodeksu cywilnego, gdyż jej obowiązek 
alimentacyjny względem niego wynika z art. 128 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego,
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4) Y ma tylko jedno dziecko – Z – i jest stanu wolnego, a zatem doko-
nanie niniejszych czynności nie spowoduje pomniejszenia ewentualnego 
zachowku należnego jej w przyszłości, jak również powstania u niej obo-
wiązku zapłaty zachowku.

Jak wykazano powyżej, zastosowanie klauzuli antyabuzywnej przy 
darowiźnie „piętrowej” nie jest oczywiste i w wielu sytuacjach tego typu 
zespół czynności nie będzie opodatkowany – najczęściej dlatego, że za-
chowanie podatnika nie może być uznane za sztuczne. Darowizny w ro-
dzinie nie mają wpływu na działanie rynku wewnętrznego, ani nie są nigdy 
agresywnym planowaniem podatkowym. Z jednej strony wydaje się, że 
nie tego typu zespoły czynności ustawodawca miał na myśli ustanawiając 
klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Z drugiej jednak strony nale-
ży postępować rozważnie przy dokumentowaniu darowizn „piętrowych”, 
gdyż osoby przyjmujące takie darowizny są stosunkowo łatwym celem 
dla organów podatkowych. Darowizny „piętrowe” nie są skomplikowaną 
konstrukcją, a osoby w nich uczestniczące nie są reprezentowane przez 
doradcę podatkowego czy kancelarię prawną. W mojej ocenie po 1 stycznia 
2019 r. notariusze w żadnym przypadku nie powinni z własnej inicjatywy 
informować klientów o możliwości dokonania darowizny „piętrowej” 
zamiast „bezpośredniej”, ale jednocześnie nie jest wskazane odradzanie 
klientom tego typu czynności bez zapoznania się ze szczegółami sprawy.

B. Umowa darowizny pieniędzy z poleceniem
W wydanym 6 czerwca 2018 r. wyroku Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego, sygn. akt II FSK 1526/1636 stwierdzono, że „jeżeli (…) obdaro-
wany został obciążony obowiązkiem wykonania polecenia (…), wartość 
obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar (…) darowizny, o ile polecenie 
zostało wykonane”. Rozstrzygnięcie dotyczyło stanu faktycznego, w któ-
rym podatnik otrzymał darowiznę, a polecenie darczyńcy obciążające tę 
darowiznę miało na celu wyłącznie korzyść obdarowanego – podatnik 
był zobowiązany do przeznaczenia otrzymanych środków na zakup nie-
ruchomości. Zdarza się w praktyce, że wolą stron jest nadanie umowie 
darowizny środków pieniężnych formy aktu notarialnego, a po szeroko 
komentowanym w mediach wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
należy spodziewać się, że coraz częściej darczyńca będzie chciał obciążyć 
darowiznę poleceniem. Notariusz nie zastosuje jednak w takim wypadku 

36 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1526/16, 
LEX nr 2525350.
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klauzuli antyabuzywnej, gdyż polecenie, zgodnie z treścią uzasadnienia 
omawianego wyroku, stanowi ciężar darowizny, o ile zostanie wykonane. 
Na etapie zawierania umowy darowizny polecenie oczywiście nie może 
być jeszcze wykonane, gdyż nie może ono dotyczyć zobowiązania już 
wykonanego. W takim wypadku notariusz pobierze podatek od spadków 
i darowizn w pełnej wysokości, bez uwzględniania ciężaru, a podatnik 
zwróci się do organu podatkowego o zwrot nadpłaty podatku. Warto jednak 
zauważyć, że wzbogacenie z tytułu polecenia stanowi osobną czynność 
podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a więc obdarowany 
i tak ostatecznie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków 
i darowizn w pełnej wysokości37.

C. Wzajemne umowy darowizny zamiast umowy sprzedaży
W praktyce notarialnej występują sytuacje, w których do notariusza 

zgłaszają się osoby pozostające w stosunkach rodzinnych wymienionych 
w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 
i darowizn informując, że chcą dokonać wzajemnych darowizn – jedna 
z tych osób pragnie dokonać darowizny nieruchomości, a druga darowizny 
środków pieniężnych. Osoby te wyjaśniają, że ich zamiarem jest doko-
nanie czynności odpłatnej, a czynności wzajemnych darowizn nie będą 
opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. W mojej ocenie taki 
przypadek uzasadnia odmowę dokonania czynności notarialnej, gdyż nie 
budzi wątpliwości, że zamiarem stron jest zawarcie umowy sprzedaży, 
a nie dwóch umów darowizny. Motywem działania stron jest rozliczenie 
finansowe, a nie obopólny akt szczodrobliwości. Czynności takie są pozorne 
w rozumieniu art. 83 Kodeksu cywilnego, a czynnością dyssymulowaną 
jest umowa sprzedaży, która w tym wypadku nie czyni zadość wymaganiu 
formy aktu notarialnego38.

D. Umowa pożyczki oraz datio in solutum
Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, w wyniku 
której stawka podatku od czynności cywilnoprawnych dla umowy pożyczki 
została obniżona do 0,5%. Zwolnione od opodatkowania tym podatkiem są 

37 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 października 
2019 r., sygnatura 0111-KDIB2-2.4015.129.2018.1.HS, http://sip.mf.gov.pl/ [dostęp 
31.01.2019 r.].

38 Wyrok Sądu Najwyższego z 12 października 2001 r., sygn. akt V CKN 631/00, LEX nr 50473.
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natomiast między innymi umowy pożyczki w formie pieniężnej, zawierane 
pomiędzy osobami pozostającymi w relacjach rodzinnych wymienionych 
w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 
i darowizn39, oraz pożyczki udzielane przez wspólnika lub akcjonariusza 
spółce kapitałowej40. Wynikiem wprowadzenia tych preferencji podatko-
wych może być zwiększenie zainteresowania stron umową przewidzianą 
w art. 453 Kodeksu cywilnego a więc w praktyce umową przeniesienia 
własności nieruchomości w miejsce świadczenia pieniężnego (datio in so-
lutum) wynikającego z umowy pożyczki. Skutki zawarcia takiego zespołu 
umów są bardzo podobne do skutków zawarcia umowy sprzedaży, gdyż 
zbywca nieruchomości jest odpowiedzialny względem nabywcy za wady 
według przepisów o rękojmi przy sprzedaży41. Objęcie umowy pożyczki 
oraz umowy datio in solutum jednym aktem notarialnym budzi wątpliwo-
ści – po pierwsze w zakresie pozorności czynności prawnej, podobnie jak 
w omówionym wcześniej przypadku wzajemnych darowizn, a po drugie 
co do ogólnej dopuszczalności tego typu konstrukcji, gdyż zobowiązanie 
do spłaty pożyczki powstaje po jej wypłaceniu42, a przeniesienie własno-
ści nieruchomości w celu zwolnienia się z przyszłego zobowiązania nie 
jest dopuszczalne43. Częstszy jednak będzie przypadek, w którym strony 
zwrócą się do notariusza o sporządzenie tylko umowy przeniesienia wła-
sności nieruchomości w miejsce świadczenia pieniężnego wynikającego 
z zawartej wcześniej, w formie pisemnej, umowy pożyczki. W tego typu 
sytuacji notariusz nie może zastosować klauzuli antyabuzywnej, gdyż jak 
już wcześniej wspomniano, notariusz nie powinien zastępować organu 
podatkowego i analizować wszystkich działań podejmowanych przez po-
datnika. Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych 
tylko w stosunku do czynności dokonanych w formie aktu notarialnego, 
co wyklucza branie pod uwagę przez niego umowy pożyczki zawartej 
w formie pisemnej przy poborze podatku. Umowa datio in solutum nie 
jest ponadto objęta zakresem zastosowania ustawy z dnia 9 września 2000 
r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
39 Art. 9 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 z późn. zm.).
40 Art. 9 pkt 10 lit. i ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 z późn. zm.).
41 Art. 453 zd. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1025 z późn. zm.).
42 J. Gudowski, Art. 720, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. V. Zobowiązania. Część 

szczegółowa, wyd. II, Warszawa 2017.
43 M. Pyziak-Szafnicka, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Warszawa 2009, s. 1076.
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VI. Wnioski

Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiły znaczące zmiany w przepisach 
regulujących funkcjonowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. 
W wyniku tych zmian zniesiony został limit korzyści podatkowej wyno-
szący 100 000 zł, w ramach którego stosowanie klauzuli było wyłączone. 
Obecnie klauzulę antyabuzywną należy stosować także przy korzyściach 
podatkowych o niewielkich rozmiarach. Największą jednak zmianą z punktu 
widzenia praktyki notarialnej jest rozszerzenie stosowania klauzuli o płat-
ników, a więc także notariuszy, w zakresie podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Po nowelizacji notariusz 
powinien weryfikować, czy ma miejsce unikanie opodatkowania, a gdy 
dojdzie do takiego przekonania, jego obowiązkiem jest obliczenie i pobra-
nie podatku przy uwzględnieniu klauzuli antyabuzywnej. Wprowadzone 
zmiany należy w kontekście praktyki notarialnej ocenić negatywnie, gdyż 
przesłanki zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są 
nieostre, co przekłada się na zwiększenie niepewności odnośnie do wyso-
kości zobowiązania podatkowego zarówno u podatników, jak i u płatników. 
Klauzula antyabuzywna, której założeniem było przeciwdziałanie agre-
sywnemu planowaniu podatkowemu przez międzynarodowe korporacje, 
coraz częściej będzie dotykać zwykłych podatników, którzy z pewnością 
są łatwiejszym celem dla organów podatkowych.
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Paweł Czubik*

Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego
 – zagadnienia wybrane

Niniejszy tekst co do zamiaru ma stanowić przyczynek do rozważań 
odnoszących się do istotnego wymogu nakładającego się na formę aktu 
notarialnego, jakim jest podpis notariusza na akcie. Jest to o tyle zasadne, 
gdyż wydaje się, iż podnoszone przez doktrynę uwagi w analizowanym 
zakresie stanowią raczej postulat dobrej praktyki niż rzeczywisty stan 
wynikający z przepisów. Podpis notariusza w świetle tradycji notarialnej 
i doktrynalnej (w szczególności podpis składany na oryginale aktu nota-
rialnego) jest przedstawiany jako podpis zasadniczo czytelny. Przykładowo 
profesor Aleksander Oleszko (biorąc także pod uwagę poprzedzające jego 
opinię stanowisko doktryny)1 wskazuje na kilka cech podpisu notariusza na 
oryginale aktu notarialnego. Wskazuje, iż musi być on własnoręczny (tzn. 
niedopuszczalne jest umieszczanie zamiast podpisu faksymile podpisu), 
nadto podnosi, iż „musi być dokonany co najmniej pełnym nazwiskiem”, 
„nie można poprzestać na jakiejś parafie, skrócie, mechanicznym od-
tworzeniu itp.” – ergo zakłada jego czytelność. Podpis, zdaniem autora, 
nie musi zawierać dopisku „notariusz”, wynika to bowiem z komparycji 
samego aktu notarialnego2 – podpis notariusza powinien zamykać akt, 
tzn. powinien być złożony na końcu czynności3 i nie ma konieczności 
opatrywania oryginału aktu pieczęcią urzędową ani imienną. Z większością 
skumulowanych przez prof. Oleszkę poglądów należy się zgodzić – jest 
rzeczą bezdyskusyjną, iż w rozumieniu prawa polskiego nie jest podpi-
sem faksymile, a każdy podpis wskazywany przez prawo powinien być 
własnoręczny; brak dopisku „notariusz” przy podpisie jest bez znaczenia 
prawnego, złożenie podpisu notariusza na końcu czynności wynika w za-
sadzie z literalnej interpretacji zawartości aktu zamieszczonej w art. 92 

*  dr hab. Paweł Czubik prof. nadzw. UEK, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

1 Zob. A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz, Część II, t. 2, wyd. I, Warszawa 2012, 
s. 135–138.

2 Jest to zresztą pogląd dość powszechny. Praktyka, co należy zauważyć, w większości 
przypadków wskazuje na zastosowanie przy podpisie określenia „notariusz” (lub co najmniej 
wersji skróconej „not.” lub „notar.”). Por. J. Barej, Kilka uwag o podpisie, „Nowy Przegląd 
Notarialny” 2007, nr 2, s. 7 i n. 

3 Por. E. Drozd, Z problematyki zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, „Rejent” 1996, 
nr 4–5, s 21.
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§1 pkt. 9 prawa o notariacie4, przy czym należy bezwzględnie zgodzić się 
z autorem, że „wyprzedzenie” przez notariusza stron przy podpisywaniu 
aktu nie dyskwalifikuje aktu jako takiego5, zaś opieczętowanie oryginału 
aktu nie jest w ogóle przedmiotem regulacji ustawowej6. 

Wątpliwości budzi jednakże fakt przedstawiania podpisu notariusza na 
oryginale aktu jako podpisu w zasadzie czytelnego, tzn. zawierającego co 
najmniej pełne nazwisko rejenta. Wydaje się bowiem, że takie stanowisko 
nie znajduje bezpośredniego uzasadnienia w przepisach prawa, ani też 
nie jest wystarczająco umocowane w orzecznictwie sądowym. Podpis 
notariusza w świetle przepisu art. 92 prawa o notariacie zamyka kon-
strukcję formalną aktu notarialnego. Samo ujęcie go w ostatnim punkcie 
z dziewięciu elementów nakładających się na formę aktu wskazuje jego 
kluczowe znaczenia dla zakończenia czynności sporządzanej w takiej 
formie. Sam przepis nie stanowi nic o czytelności podpisu ani jego funkcji 
identyfikacyjnej, która miałaby wskazywać na konieczność zachowania 
czytelności. Wręcz odmiennie, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia 
z podpisem konkretnego notariusza na jego akcie notarialnym, identyfika-
cyjna funkcja jego podpisu zostaje z oczywistych względów wyłączona. 
Przemawia to za koniecznością przeanalizowania tej kwestii w odmiennym 
świetle niż problematyka podpisów stron czynności7 (w szczególności 
tych składanych na dokumentach w zwykłej formie pisemnej), których 
4 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.).
5 Zob. A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz, op. cit., s. 137. Z pewnością niezamierzone, 

przypadkowe wyprzedzenie stron przez notariusza w procesie podpisywania oryginału aktu 
nie jest przyczyną nieważności aktu notarialnego. Zob. E. Drozd, op. cit., s. 20.

6 Na marginesie należy zauważyć, że ustawa nie wprowadza też zakazu opieczętowywania 
oryginałów aktów notarialnych czy to pieczęcią urzędową, czy to pieczęcią imienną. 
Zasłyszane są przypadki dokonania takich pieczętowań przez notariuszy, którzy przeszli do 
notariatu z innych zawodów (i nie mieli praktyki w dokonywaniu w tym zakresie bieżących 
czynności technicznych) – pieczętowania takie nie mają wpływu na ważność aktu notarialnego 
niezależnie od tego, czy są dokonywane w chwili sporządzania aktu, czy też następczo (np. 
zbiorowo pod koniec roku). Podobnie nie ma wpływu na ważność aktu sporadycznie spotykana 
praktyka następczego kaligrafowania imienia i nazwiska lub monogramu notariusza (obok 
podpisu składanego przy zawieraniu aktu). Takie kaligrafowane podpisy i pieczęcie stanowią 
całkowicie zbędny, choć w zasadzie zupełnie nieszkodliwy dodatek do właściwej warstwy 
formalnej nakładającej się na formę aktu. 

7 W tekście tym celowo nie odnoszę się szczegółowo do problematyki podpisu strony na 
dokumencie. Warto jednak nadmienić, że w przypadku czynności sporządzanych przed 
notariuszem czysto identyfikacyjna rola podpisu strony zostaje zatarta. To notariusz 
upewnia się co do identyfikacji stawających, co zostaje ujawnione w treści dokumentu 
odzwierciedlającego czynność – wobec tej podstawowej roli notariusza kwestią drugorzędną 
pozostaje, czy z samego jedynie, złożonego dla celów czysto formalnych (oraz biorąc pod 
uwagę jego wolicjonalny i akceptacyjny charakter) podpisu stawającego (tzn. złożonego, 
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identyfikacja jest osiągana niekiedy głównie, a niekiedy niewyłącznie, 
również poprzez podpis8. 

Orzecznictwo sądowe koncentruje się głównie na funkcjach identyfika-
cyjnych podpisu9, analizując jego odtwarzalność, rozpoznawalność10 i ewen-
tualnie odróżnialność funkcyjną od paraf. Mylne jest jednak postrzeganie 

ponieważ bez niego czynność byłaby nieważna), można odszyfrować jego tożsamość. Zob. 
także przypis 10 oraz 24.

8 Do tego typu podpisów odnosi się często (także przytaczane dalej) orzecznictwo sądów 
administracyjnych, a także sądów powszechnych. Orzecznictwo SN do problemów 
związanych z podpisami na akcie notarialnym odnosiło się głównie w kontekście osób 
umiejących podpisywać się w ograniczonym stopniu (tzn. posiadających ograniczoną zdolność 
pisania vel zdolność podpisania bez umiejętności pisania) – wydaje się, że liberalne podejście 
sądu w tym zakresie jest zasadne (osoba podpisująca się nawet w sposób „kopiujący” obraz 
swojego imienia i nazwiska wyraża w ten sposób swoją wolę dokonania czynności), choć 
budzić to może kontrowersje. Zob. Wyrok SN z 27 czerwca 2007 r., II CSK 14/07 (OSNC 
2008, nr 9, poz. 102), por. wyrok z 17 listopada 2004 r., IV CK 229/04 (Lex nr 277851) oraz 
przede wszystkim wyrok SN z 8 marca 2012 r., sygn. akt III CSK 209/11.

9 Podpis przy tym, nawet złożony w celach identyfikacyjnych, nie musi być czytelny (zob. 
wyrok NSA z 10 listopada 2006 r., sygn. II FSK 1144/05). Aktualność zachowuje uchwała 
SN z 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72 (OSN 1973, Nr 12, poz. 207), wydana nota bene na 
kanwie sprawy związanej z podpisem na testamencie holograficznym, w której sąd wskazał, 
że ważny podpis to nie tylko podpis imieniem i nazwiskiem lub podpis samym nazwiskiem, 
lecz także najczęściej skrót podpisu czy tzw. podpis nieczytelny, którego podpisujący 
zazwyczaj używa przy podpisywaniu dokumentów.

10 Szczególnie trafny wydaje się pogląd dotyczący charakteru podpisu (w tym przypadku 
testatora, aczkolwiek z uwagi na ogólność sformułowanych tez, per analogiam można go 
w zasadzie rozciągnąć na każdego podpisującego akt notarialny, w tym notariusza) wyrażony 
przez SN w postanowieniu z 17 czerwca 2009 r., IV CSK 78/09 (Lex nr 512010). Sąd stwierdził 
w nim m.in. co następuje: „Zasadniczo podpis powinien wyrażać co najmniej nazwisko. 
Nie jest konieczne, aby było to nazwisko w pełnym brzmieniu, gdyż dopuszczalne jest jego 
skrócenie, nie musi ono być także w pełni czytelne. Podpis powinien jednak składać się z liter 
i umożliwiać identyfikację autora, a także stwarzać możliwość porównania oraz ustalenia czy 
został złożony w formie zwykle przezeń używanej; podpis więc powinien wykazywać cechy 
indywidualne i powtarzalne” (tu SN powołuje się na orzeczenie SN z 23 marca 1932 r., III 1 
Rw 515/32, Zb.Urz. z 1932 r., poz. 67 oraz uchwałę SN z 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93), 
nadto Sąd konstatuje: „minimum [uznania konkretnego znaku pisarskiego za podpis], (…) 
jest to, by znak pisarski umożliwiał identyfikację osoby, od której pochodzi, przynajmniej 
według takich kryteriów, jak cechy indywidualne i powtarzalne. Chociaż podpis nie musi 
być sporządzony czytelnie, to powinien odzwierciedlać cechy charakterystyczne dla osoby, 
która go składa i tym samym – wskazywać na tę osobę”. Przy czym Sąd nie wyklucza, 
że: „w konkretnych okolicznościach sprawy [można] ewentualnie przypisać znaczenie 
[sytuacjom], w których dana osoba powszechnie podpisuje się na różnych dokumentach 
w określony sposób, umożliwiający potwierdzenie lub zaprzeczenie pochodzenia tego 
podpisu oraz czyni to samodzielnie i swobodnie”. Istotna, zdaniem SN, jest „konfrontacja 
znaku w akcie notarialnym z innymi podpisami, pozwalająca na dokonanie oceny pod kątem 
zdolności identyfikacyjnej tego znaku”. Innymi słowy wydaje się, że Sąd przyznaje, że 
podpis na akcie notarialnym musi być powtarzalnym znakiem własnoręcznym, który można 
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podpisu wyłącznie przez pryzmat identyfikacyjny. Wyraźnie da się bowiem 
odróżnić podpis o charakterze identyfikacyjnym (podpis petenta, strony 
postępowania – także ewentualnie postępowania przed notariuszem) od 
podpisu o charakterze co najwyżej substratu czynności konwencjonalnej11, 
którą jest złożenie podpisu przez urzędowego wystawcę dokumentu jako 
dopełnienie struktury formalnej12. Nie ma on znaczenia ani identyfikacyj-
nego, ani wartości merytorycznej, a oznacza jedynie dokończenie procesu 
formalnego kreowania czynności w dokumencie (np. aktu notarialnego), 
czy też procesu formalnego wydania dokumentu wielokrotnie odtwa-
rzalnego o charakterze urzędowym i nadawania mu konkretnej wiążącej 
się z nim mocy dowodowej (np. wydania wypisu, odpisu, notarialnego 
poświadczenia – np. podpisu, zgodności z oryginałem, daty pewnej etc.). 

Inna zasadniczo w praktyce wydaje się także rola podpisu na aktach 
notarialnych, a inna na pełnej dowodowo (wypisach) czy ograniczonej 
dowodowo (odpisach, wyciągach) emanacji zewnętrznej tych aktów. 
W tym drugim przypadku w praktyce notarialnej podpis umieszczany 
jest obok odcisku stemplowej okrągłej pieczęci notarialnej, a najczęściej 
również „w towarzystwie” pieczątki imiennej notariusza13. Stąd też w tym 
przypadku (w odróżnieniu od oryginału aktu, gdzie w większości przy-
padków wskutek opinii doktryny w praktyce notarialnej zachodzi swoista, 
moim zdaniem nieuzasadniona, aczkolwiek przydatna, standaryzacja co 

przypisać składającej go osobie, który to znak wyewoluował z ręcznego napisania (poprzez 
skracanie, nawarstwianie liter) przynajmniej nazwiska składającego. 

11 S. Czepita, O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmianach, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, z. 1, s. 87.

12 Podpis notariusza na oryginale aktu notarialnego ma charakter finalizujący dokonanie 
czynności oraz charakter gwarancyjny, co najmniej w zakresie zgodności formy dokonanej 
czynności z prawem. 

13 Tu następuje w praktyce umiejscowienie podpisu notariusza na dokumencie jako wystawcy 
dokumentu kierowanego do powszechnego obrotu prawnego (w tym skarbowego, 
administracyjnoprawnego) – a więc osadzenie jego podpisu w rzeczywistości wzorowanej na 
praktyce administracyjnej, w szczególności art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096.). Przepis ten w paragrafie 1. określa elementy składowe, do których 
zgodnie z pkt. 8 zalicza się „podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego 
pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji”. Oczywiste jest, że podanie imienia, 
nazwiska i stanowiska nie musi być ujęte w formie ręcznie wpisanej w ramach podpisu, lecz 
może wynikać z innych elementów nakładających się na treść decyzji (odcisków pieczątek, 
nadrukowanych nagłówków, treści sensu stricto itp.). Per analogiam, tak jak trudno wyobrazić 
sobie nieważność decyzji administracyjnej ze względu na nieczytelność złożonego na niej 
podpisu wystawcy, tak trudno wyobrazić sobie zarzut co do nieważności wypisu aktu czy 
poświadczenia notarialnego ze względu na nieczytelność podpisu notariusza.
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do czytelności) rzadko który z notariuszy podpisuje się czytelnie, ograni-
czając swój podpis często wręcz do zawierającego wysoką oryginalność 
skróconego quasi-monogramu14 ręcznego, składanego jednym ruchem 
długopisu czy pióra. Analogicznie podpis notariusza na poświadczeniach 
i innych dokumentach, składany obok pieczęci notarialnej i często pieczątki 
imiennej, również zwykle nie charakteryzuje się czytelnością15. 

Na oryginale aktu jest on umiejscawiany tanto solo per sé, akt bowiem 
zasadniczo nie ma charakteru dowodowego, jego ogląd zewnętrzny jest 
absolutnie sporadyczny i bardzo rzadko może wiązać się z ewentualnym 
dochodzeniem prokuratorskim; częściej podpisy na akcie są przedmio-
tem badań z pogranicza kryminalistycznego badania charakteru pisma 
oraz psychiatrii lub psychologii, celem ustalenia na podstawie sposobu 
składania odręcznych znaków pisemnych stanu osoby składającej podpis, 
natomiast nigdy (a w każdym razie prawie nigdy16) ocena taka w praktyce 
nie dotyczy notariusza. 

Założyć więc należy istotną swobodę co do oryginalności składanego 
przez notariusza podpisu. Podpis musi wypełniać pewne cechy oryginalno-
ści, przynajmniej biorąc pod uwagę ewentualne zastosowanie dokumentu 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i konieczność zapewnienia 
jego prelegalizacji w sądzie okręgowym właściwym z punktu widzenia 
siedziby notariusza. Podpis ten powinien odpowiadać wzorowi składa-
nemu w sekretariacie prezesa sądu okręgowego (w którego okręgu ma 
siedzibę notariusz) specjalnie na potrzeby uwierzytelniania dokumentów 

14 Immanentną cechą monogramu jest czytelność, stąd też stosowane w miejscu tym określenie 
quasi-monogram, tzn. nieczytelny, oryginalny konstrukcyjnie znak ręczny przypominający 
monogram, z łatwością wielokrotnie odtwarzalny przez jego twórcę. 

15 Per analogiam – w postępowaniu administracyjnym podpis wydającego decyzję musi być 
własnoręczny i nie musi być w jakikolwiek sposób czytelny, imię i nazwisko wnioskującego 
może być ujęte w nagłówku czy treści pieczątki obok podpisu. W wyroku o sygnaturze VI 
SA/Wa 2105/06WSA w Warszawie z 8 lutego 2007 r. sąd słusznie zważył, iż „podpis osoby 
upoważnionej do wydania decyzji (Głównego Inspektora) jest własnoręczny, co prawda 
nieczytelny, ale uzupełniony imienną pieczątką składającego podpis z podaniem imienia, 
nazwiska i stanowiska służbowego. Takie podpisanie decyzji spełnia wymagania z art.107 
§ 1 kpa i jest w ocenie Sądu prawidłowe bowiem identyfikuje osobę, która wydała decyzję 
w sposób jasny i niewątpliwy, a temu właśnie służy złożenie podpisu pod decyzją”.

16 Chyba że ocena taka dotyczy stanu psychicznego notariusza, co może być przedmiotem 
badań, o których mowa w art. 16 § 1 pkt. 2 Prawa o notariacie. W praktyce polskiej 
ostatnich lat odwołanie notariusza z przyczyn wskazanych w tym przepisie (przy zaleceniu 
co do obowiązku poddania się badaniom ze strony rady właściwej izby notarialnej) miało 
miejsce kilkakrotnie, należy jednak powątpiewać, czy w procesie diagnozowania dysfunkcji 
psychicznych w takich przypadkach brano pod uwagę kształt i sposób podpisu notariusza na 
wydawanych przez niego dokumentach, a w szczególności aktach notarialnych. 
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przeznaczonych do użycia zagranicą, zgodnie z §§ 20–21 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania 
cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych17. O tym, że 
może to nastręczać trudności wobec ewolucji podpisu w toku życia ludz-
kiego, zapewne nie trzeba przekonywać18. 

Nadto warto zwrócić również uwagę na pojęcie „parafy” czy też „parafo-
wania” aktu. Pojęcie to również nie ma jakiejkolwiek ustawowej definicji, 
aczkolwiek pojawia się w treści aktów prawnych, m.in. w prawie o notaria-
cie. Do pojęcia tego odnosi się także orzecznictwo sądowe19. Konieczność 
parafowania (a nie podpisania) arkuszy (kartek) aktu notarialnego z góry 
wskazuje na założenie jakiejś odmienności znaku ręcznego określanego 
mianem parafy od znaku określanego w tej samej ustawie jako podpis. 
Przepis art. 93 prawa o notariacie jest zresztą mocno nieprecyzyjny20 – 
w gruncie rzeczy nie wiadomo, kto ma parafować poszczególne arkusze21 
oryginału – czy jedynie ten, który zobligowany jest numerować i połączyć 
je – tzn. notariusz, czy też również strony aktu notarialnego. Odpowiedzi na 
to pytanie należy szukać w tradycyjnej roli parafowania kontraktu. Oznacza 
ono formalne zakończenie procesu negocjowania treści dokumentu. Stąd 
17 Tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1657.
18 W mojej praktyce notarialnej co najmniej trzykrotnie sekretariat Sądu Okręgowego 

w Krakowie telefonicznie upewniał się co do mojego podpisu na dokumencie kierowanym 
zagranicę, wnosząc o aktualizację podpisu. Było to paradoksalnie najczęściej związane 
z sesją akademicką, podczas której zmuszony byłem w ciągu kilku godzin podpisać kilkaset 
indeksów, kart egzaminacyjnych i protokołów. Tak intensywne składanie podpisów w krótkim 
czasie dość istotnie modyfikowało charakter pisma. 

19 Poprawnie, z powołaniem zresztą na pogląd wyrażony w piśmiennictwie (por. F. Rosengarten, 
Parafa a podpis, „Palestra” 1973, vol. 11, s. 68–71), definiuje parafę Sądu Okręgowego 
w Gliwicach w postanowieniu z 13 maja 2014 r., Wydział III Cywilny – Odwoławczy (sygn. 
akt III Cz 532/14). Przynajmniej fragment tej definicji warto przytoczyć. Według sądu: 
„tzw. parafa, jest skrótem podpisu lub wręcz samym inicjałem. Również ma też charakter 
powtarzalny i może – choć w przeciwieństwie do podpisu nie musi – wywodzić się od imienia 
i nazwiska. Parafa może się nawet składać z jednego znaku graficznego. W efekcie może być 
nawet zbyt krótka, aby pozwalać na zidentyfikowanie osoby, która ją złożyła”.

20 Brzmi on: „Jeżeli akt notarialny jest sporządzony na dwóch lub więcej arkuszach, to arkusze 
te powinny być ponumerowane, parafowane i połączone”. Kwestia połączenia tych arkuszy 
jest także wątpliwa w praktyce – notariusze po prostu utrzymują te arkusze razem, co jest 
oczywiste, natomiast ich względnie trwałe połączenie następuje dopiero w efekcie oprawy 
oryginałów aktów notarialnych. 

21 Zastosowane pojęcie „arkusz” jednoznacznie określa, że parafowane są poszczególne karty, 
a nie poszczególne strony, a więc w przypadku dwustronnego wydruku wystarcza złożenie 
parafy na wyłącznie jednej stronie każdej karty (nie ma konieczności składania ich na 
nadrukowanym awersie i rewersie karty).
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też logiczne jest, aby parafy składane były przez wszystkich uczestników 
tego procesu – zarówno stawających, jak i notariusza22. Warto zwrócić 
uwagę również na fakt, że utrwaliła się w praktyce logiczna i także mająca 
umocowanie w tradycji praktyka nieparafowania ostatniego arkusza, na 
którym składany jest właściwy podpis23. 

Wracając do wspomnianej odmienności znaku ręcznego będącego 
parafą od znaku będącego podpisem, można podnieść, że odrębność ta 
jest odrębnością funkcjonalną, tzn. co do celu (celem parafowania jest 
akceptacja ostatecznego tekstu umowy / oświadczenia itp., celem podpi-
sania związanie stawających umową / złożenie oświadczenia itp.), a nie 
odrębnością techniczną. Oznacza to, że parafa na poszczególnych kartach 
aktu i podpis na jego końcu nie muszą się zupełnie niczym różnić. Stawa-
jący może się podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem na każdej karcie 
i na końcu aktu (jego podpis powinien być w miarę czytelny – ku temu 
skłania się w każdym razie praktyka notarialna – jako podpis mogący 
mieć znaczenie identyfikacyjne24). Wówczas podpisy niewiążące się for-

22 W miejscu tym rodzi się kolejna wątpliwa kwestia. Prawo o notariacie mówi w art. 92. § 1 
pkt. 8 o podpisach „osób biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu 
aktu”. Naturalne wydaje się przyjęcie, że parafują wszystkie osoby podpisujące akt (tak 
zob. E. Drozd, Forma aktu notarialnego, [w:] Księga pamiątkowa. I Kongres Notariuszy 
Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań–Kluczbork 1993, s. 27). Jednakże, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę rzeczywistą funkcję parafowania (uznanie tekstu za wynegocjowany, zamknięcie 
procesu zmian tekstu, otwarcie tekstu do podpisu przez negocjujących po negocjacjach), to 
można zaryzykować twierdzenie, że trudno, by parafowały tekst osoby, które nie przyczyniły 
się pod względem prawnym do jego powstania (byłoby to de iure zamykanie negocjacji przez 
nienegocjujących). W ten sposób można próbować ograniczyć wymóg parafowania przez 
jedynie „osoby biorące udział w akcie”, uznając za zbyteczne parafowanie przez „osoby 
obecne przy sporządzaniu aktu” (oczywiście przy założeniu, że w ogóle, w związku z treścią 
art. 93, do parafowania jest zobligowany ktokolwiek poza notariuszem).

23 Wynika ona z faktu jednoczesności czynności aprobowania tekstu i czynności związania 
się umową (składania oświadczenia). Parafowanie każdej karty, łącznie z tą podpisywaną, 
miałoby w takiej sytuacji sens jedynie wówczas, gdyby przyjęcie tekstu i związanie się 
nim oddzielałby czas czy miejsce (np. podpisanie miałoby nastąpić w bardziej uroczystym 
miejscu czy chwili – co z oczywistych względów nie ma zastosowania do aktu notarialnego). 
Natomiast, w obrocie międzynarodowym, o którym mowa dalej w tekście, nawet w takich 
sytuacjach (odmiennego czasu, miejsca a przede wszystkim osób podpisujących) ostatnia 
karta umowy międzynarodowej nie jest parafowana, bardzo rzadko odzwierciedlona jest 
przy tym na niej jakaś większa wartość materialnoprawna (zazwyczaj są to tzw. przepisy 
końcowe, odnoszące się do depozytariusza, języków umowy, wejścia w życie – stanowią one 
standard i nie są zwykle przedmiotem rzeczywistej, twardej negocjacji, stąd odstąpienie od 
parafowania nie jest obarczone jakimkolwiek ryzykiem związania podmiotu państwowego 
nieznaną treścią).

24 To również nie wydaje się w aktach notarialnych (lub też w dokumentach, na których notariusz 
poświadcza podpis) do końca pewne. Należy bowiem zauważyć, że zasadniczo pełna 
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malnie z wyrażeniem zgody, odnoszące się do zapoznania się z tekstem 
i zamknięciem jego treści, znajdują się na poszczególnych arkuszach, zaś 
na ostatniej karcie, na końcu aktu figuruje podpis oznaczający przyjęcie 
przez składającego aktu (związanie jego treścią). Podobnie znak ręczny 
stanowiący podpis notariusza może w identycznym kształcie figurować na 
każdym arkuszu aktu i na jego końcu – przy czym tylko podpis na końcu 
oznacza formalne zamknięcie aktu (i tu, jak wspomniano wcześniej, żą-
danie czytelności podpisu, wobec jego jedynie konwencjonalnego celu, 
nie ma podstaw). 

Dla pełni obrazu warto porównawczo także zbadać charakter para-
fowania w prawie międzynarodowym publicznym (a dokładniej prawie 
traktatów), gdzie czynności tego typu odgrywają nadal doniosłą prawnie 
rolę. Parafowanie w prawie międzynarodowym publicznym (również 
przy braku definicji i określenia treści parafy, tj. inicjałów liter lub znaku 
ręcznego stanowiącego formułę podpisu / skróconego podpisu) nie ozna-
cza zazwyczaj zgody na związanie się treścią umowy międzynarodowej 
(zresztą osoba, która dokonuje czynności negocjacyjnych i jedynie parafuje 
umowę, nie jest najczęściej, chyba że posiada stosowne pełnomocnictwa, 
umocowana do wyrażenia zgody reprezentowanego państwa na związanie 
się postanowieniami umowy – uprawnienia w tym zakresie zastrzeżone 
są, bez potrzeby przedkładania pełnomocnictw, dla innych szczególnych 
kategorii reprezentantów państwa25). Parafowanie stanowi jeden z prze-
widywanych przez prawo traktatów i najczęściej stosowany w praktyce 
sposób na ustalenie, że negocjowany tekst jest „autentyczny i definitywny”26. 
Parafowanie oznacza ostateczne uzgodnienie treści (wyrażenie zgody na 
daną treść i zatwierdzenie – w ten sposób staje się ona ostateczna i nie-
zmienialna) i formalne zakończenie negocjacji nad umową. Od tej chwili 
umowa oczekuje na podpisanie, które zwykle odbywa się później (często 
w formule inter absentes – tzn. każdy z reprezentantów państw podpisuje 

identyfikacyjna funkcja podpisu strony zostaje poprzez udział notariusza po części wyłączona 
– notariusz identyfikuje przecież jednoznacznie każdego ze stawających w arendzie aktu, zaś 
każdego z poświadczających podpis w klauzuli poświadczeniowej. Można więc stwierdzić, 
że czytelność podpisu stron nie musi być wymagana w sytuacji, gdy notariusz poświadcza 
podpisy złożone w jego obecności przez zidentyfikowane przez niego osoby na dokumencie 
w miejscach oznaczonych na wydruku ich imieniem i nazwiskiem lub poświadcza na 
oświadczeniu podpis tylko jednego stawającego. W przypadku aktów notarialnych czytelność 
powinna być wymagana na tyle jedynie, by na podstawie ręcznie naniesionego w ramach 
podpisu układu liter i znaków móc bez wątpienia stwierdzić, który podpis należy do którego 
ze stawających. 

25 Zob. art. 7 ust. 2 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów (Dz. U. z 1990 nr 74 poz. 439).
26 Zob. art. 10 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. 
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je w innym czasie i w innym miejscu), a w przypadku istotnych traktatów 
w uroczystej oprawie. Co ciekawe, w związku z tym, że normy prawa 
traktatów mają zasadniczo charakter ius dispositivum – parafowanie nie 
musi mieć wyłącznie tak niewielkiego skutku i może oznaczać również 
wyrażenie zgody na związanie się traktatem, o ile strony traktatu tak po-
stanowią27, jest to jednak w praktyce ogromna rzadkość. 

In fine warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden istotny czynnik wiążący 
się z podpisem notariusza – jego trwałość. Jest to czynnik z natury rze-
czy względny – podpisy po dziesiątkach lat blakną i mogą całkowicie 
zaniknąć. W gruncie rzeczy technologiczne nowinki mogą przyczyniać 
się do nietrwałości współcześnie składanych na dokumentach podpisów, 
stąd też ewentualne analizy skutków braku podpisu na dokumencie 
(w szczególności oryginale aktu notarialnego) powinny być prowadzone 
jedynie w duchu intencjonalnego ominięcia podpisu przez składającego 
(zamierzonego braku tego podpisu). Dziś nietrudno spotkać się z za-
nikającym tuszem (tak wyprodukowanym, by napis po kilku dniach, 
miesiącach czy latach zniknął) itp., należy jednakże zauważyć, że 
podpisy mają figurować na akcie notarialnym w chwili jego przyjęcia, 
a bynajmniej nie zawsze. Oczywiście notariusze powinni zadbać o jak 
największą trwałość podpisów stawających do aktu i podpisu własnego 
(wyeliminować narzędzia podpisu łatwo ścieralne, np. ołówek), natomiast 
nie mają i nie mogą mieć wpływu na trwałość środków chemicznych 
znajdujących się w powszechnie uważanych za trwałe narzędziach 
podpisu. Z tym bywa już dziś różnie. Na tego typu zdarzenia jak zanik 
podpisu np. stron aktu notarialnego muszą być odpowiednio przygotowani 
zarówno notariusze, ale też i sądy oceniające skutki braku podpisu na 
oryginale aktu. Irracjonalne wydaje się w szczególności, w kontekście 
niewątpliwej potrzeby dokonywania oceny intencjonalności niezłożenia 
podpisu, każdorazowe przypisywanie skutku nieważności czynności 
w przypadku niepodpisania aktu notarialnego przez notariusza, gdy 
mamy do czynienia z aktem przyjętym i odczytanym, z którego zosta-
ły wydane wypisy. Sytuacje takie, po pierwsze, najczęściej stanowią 
efekt błędu, przypadkowego ominięcia etc. i nie są przez notariusza 
zamierzone. Z pewnością zamierzał on oryginał podpisać, przypadkowo 
tak się nie stało. Po drugie, wydaje się, że mogą być one z łatwością 
sanowane poprzez prosty fakt złożenia podpisu notariusza na wypisie 

27 Artykuł 12 ust. 2 pkt a Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów stanowi: „parafowanie 
tekstu stanowi podpisanie traktatu [w drodze podpisania zostaje wyrażona zgoda państwa na 
związanie się traktatem], gdy ustalono, że państwa negocjujące tak się umówiły”.
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aktu. Skoro wypis ma moc prawną oryginału28 i niewątpliwie zawiera 
oryginalny podpis notariusza, umieszczony pod treścią tożsamą z tre-
ścią oryginału aktu – to podpis notariusza pod wypisem może być więc 
uznany za zastępujący brakujący podpis notariusza na oryginale29. 
Ku takiemu rozwiązaniu chyliłbym się, nie tylko uznając utrwalony 
w doktrynie od 20-lecia międzywojennego pogląd, iż brak widniejącego 
podpisu notariusza na oryginale aktu stanowi przyczynę bezwzględną 
odmowy uznania tego dokumentu za akt notarialny30, za absolutnie zbyt 
rygorystyczny w razie wystąpienia sytuacji, gdy brak podpisu na akcie 
stanowił zwykłą omyłkę, a także biorąc pod uwagę niestety możliwość 
wystąpienia współcześnie zdarzeń dotychczas mało prawdopodobnych 
lub nieprzewidywanych (co stanowi koincydencję z jednej strony roz-
woju technologii i tworzenia coraz to nowszych barwiących substancji 
tuszopodobnych, po czasie zanikających bez śladu, jak też coraz gorszą 
jakość dotychczasowych popularnych produktów wskutek stosowania 
norm „proekologicznych”). 

W tym kontekście należy również zauważyć, że brak, którejkolwiek 
z paraf na poszczególnych arkuszach aktu notarialnego (czy to stawające-
go, czy to notariusza) nie może być w ogóle interpretowany w kierunku 
ustaleń co do ważności aktu – jest to defekt, ale nie wiąże się z nim skutek 
nieważności aktu – parafy nie są częścią immanentną aktu31, nie ma o nich 

28 Zob. art. 109 prawa o notariacie. 
29 Obrazowo ujmowało to Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 

1933 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. 1933 nr 84 poz. 609), który to instrument prawny stanowił 
po części wzór dla kodyfikatorów obecnie obowiązującej ustawy. Art. 89 międzywojennego 
prawa o notariacie stanowił: „Wypis aktu starczy za oryginał”.

30 Zob. G. Wolak, O elementach postępowania notarialnego oraz aktu notarialnego, „Przegląd 
Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 12, s. 43, z powołaniem się tam na poglądy doktryny z lat 30. 
XX w.

31 Tym samym można postrzegać przepis odnoszący się do paraf (art. 93) jako tego typu przepis 
prawa o notariacie dotyczący czynności notarialnych, który zyskuje jedynie znaczenie 
porządkowe. Nieprzestrzeganie tego typu przepisów nie ma wpływu na byt prawny aktu ani 
na skuteczność objętych nim czynności. Zob. na temat takich przepisów ustawy: G. Wolak, 
O elementach postępowania notarialnego…, op. cit., s. 42, z powołaniem na poglądy wyrażone 
przez innego autora (por. M. Wojewoda, Kilka uwag na temat testamentu notarialnego 
osoby niemogącej pisać, „Rejent” 2004, nr 1, s. 124–127). Nota bene analogicznie podejść 
należy także do innych widniejących w tym przepisie powinności, jak ponumerowanie 
i złączenie arkuszy. Gdyby bowiem założyć, że nieprzestrzeganie tego przepisu wiąże się 
z konsekwencjami w postaci nieistnienia aktu, to w zasadzie można śmiało założyć, że nie ma 
w Polsce od chwili powszechnego wprowadzenia programu edytorskiego Word w pakiecie 
systemu Windows (a więc od mniej więcej połowy lat 90. XX w.) w zasadzie żadnego aktu 
notarialnego. Konia z rzędem temu notariuszowi bowiem, który numeruje arkusze aktu (tak 
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mowy w art. 92 §2 prawa o notariacie, pojawiają się jedynie w art. 93, 
i jak wspomniano uprzednio, z tego fragmentu trudno wnioskować, kto 
i dla jakich celów ma w ogóle parafować akt notarialny32. W razie braku 
takich paraf to notariusz ręczy za zawartość tekstu i za fakt jego ostatecz-
nego przyjęcia między stronami w każdej części (także tej przypadkowo 
nieparafowanej)33. 

Reasumując, należy podkreślić, że czytelność bądź nieczytelność 
podpisu notariusza na oryginale aktu notarialnego jest więc (wbrew 
temu, co podnoszono niekiedy w doktrynie, bez jednakże umocowania 
analitycznego, a co najwyżej biorąc pod uwagę stosowaną tradycyjnie 
praktykę) zupełnie nieistotna dla ważności składanego przezeń podpisu. 
Należy postulować jednakże, by biorąc pod uwagę niewątpliwą społecz-
ną doniosłość czynności konwencjonalnej34, jaką jest złożenie podpisu 
przez notariusza, nie stanowił on formuły w istocie swej komicznej (np. 
jakiegoś rysunku), lecz zawierał cechy podpisu, odzwierciedlał kształt 
przynajmniej kilku liter nakładających się na nazwisko notariusza. Stąd 
też zapewne taki jest cel doktrynalnego poglądu o czytelności podpisu 
składanego przez notariusza. Należy jednakże podkreślić, że pogląd 
ów nie ma podstaw normatywnych i może być jedynie traktowany jako 
pożyteczny postulat o charakterze pro publico bono. Tak jak jednakże 
trudno wymagać od organów administracji państwowej czy samorządo-

jak zobowiązuje go przepis), a nie jego strony (tak jak narzuca mu każdy komputerowy 
program edytorski). 

32 Postawienie równolegle tego obowiązku obok ponumerowania i połączenia, które są 
niewątpliwie obowiązkami wyłącznie notariusza, sugerować by mogło, że parafowanie 
pozostaje także wyłączną czynnością notariusza, którą podejmuje po upewnieniu się, że 
stawający przyjęli tę, a nie inną wersję jako ostateczną. Nie uważam, by koncepcja ta była 
całkowicie chybiona, za parafowaniem przez stawających nie stoi żadna litera prawa, lecz 
tradycja, podparta co prawda niestety nieodzwierciedlonymi w treści przepisu (co osłabia 
ich odzew) celami tego zabiegu. Warto zauważyć, że prof. Oleszko w swoim dziele (zob. 
A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz, op. cit., s. 314) przyznaje, że prawo o notariacie 
nie precyzuje, kto ma dokonać parafowania. Zauważa również (ibidem) dwoistość praktyki 
(składanie paraf na wszystkich kartach i na ostatniej karcie zarówno parafy, jak też podpisu 
– co moim zdaniem jest mało sensowne, lub też – co moim zdaniem jest uzasadnione, 
jednoczesnym przyjęciem tekstu jako ostatecznego i związaniem się nim – składania na 
wszystkich kartach paraf, a na ostatniej podpisów). 

33 Warto również zauważyć, że w świetle wspomnianego w przypisie 19 postanowienia Sądu 
Okręgowego w Gliwicach z 13 maja 2014 r., Wydział III Cywilny – Odwoławczy (sygn. akt 
III Cz 532/14), defekt w zakresie parafowania dokumentu nie stanowi defektu w zakresie 
skutecznego jego podpisania i złożenia oświadczeń woli w przedmiocie objętym treścią 
dokumentu. Co prawda orzeczenie nie dotyczyło aktu notarialnego, aczkolwiek wydaje się, że 
sens parafowania zarówno aktu, jak i dokumentów w obrocie pozanotarialnym, są identyczne. 

34 S. Czepita, O pojęciu czynności konwencjonalnej…, op. cit., s. 94.
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wej, władz uniwersyteckich itp. czytelności podpisów na wystawianych 
dokumentach, analogicznie wymóg ten nie ma uzasadnienia w stosunku 
do notariusza dokonującego czynności w ramach podobnie przysługującej 
mu, w zakresie jego kompetencji, potestas publica. 
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Luiza Kwaśnicka*1

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI – CZĘŚĆ I 
– tryb, sposób zmiany umowy spółki osobowej

1. W numerze pierwszym „Krakowskiego Przeglądu Notarialnego” 
z 2018 roku został opublikowany artykuł Jakuba Biernata pod tytułem 
Tryb dokonania zmiany postanowień umowy spółki jawnej, partnerskiej 
i komandytowej, będący swego rodzaju kontynuacją, polemiką do arty-
kułu opublikowanego w czwartym numerze „Krakowskiego Przeglądu 
Notarialnego” z 2017 roku pod tytułem Zmiany umowy spółek handlo-
wych – uchwała czy umowa?, autorstwa Anny Rudziakowicz i Szymona 
Posadzego. Autorzy obu wyżej wymienionych artykułów podjęli próbę 
analizy i rozstrzygnięcia zagadnienia trybu, w jakim powinna być do-
konana zmiana umowy spółki osobowej. Zdaniem A. Rudziakowicz 
i S. Posadzego zmiana umowy spółki osobowej: jawnej, partnerskiej, 
komandytowej może nastąpić jedynie w drodze uchwały podjętej przez 
wspólników takiej spółki, natomiast według J. Biernata zmiana umowy 
ww. spółek osobowych, niezawartych przy wykorzystaniu wzorca umowy 
– co do zasady powinna nastąpić w drodze umowy zmieniającej umowę 
ww. spółki osobowej. 

Wspomniane artykuły, a w ślad za nimi i niniejszy tekst, jak również 
zróżnicowana praktyka, zmiana przepisów prawa, orzecznictwo, pokazują, 
że zagadnienie trybu zmiany umowy spółki nie jest bezsporne i oczywiste 
i nie można go ograniczyć do jednego wątku. 

Mając na względzie doniosłość prawną, jak i wielowątkowość 
przedstawionego powyżej tematu, oraz przede wszystkim ze wzglę-
du na praktyczne znaczenie powyższego zagadnienia występujących 
nierzadko w obrocie gospodarczym czynności mających za przedmiot 
zmianę umowy spółki, celowa wydaje się kontynuacja podjętych przez 
autorów rozważań na łamach „Krakowskiego Przeglądu Notarialne-
go”. W niniejszym artykule pragnę skupić się na takich zagadnieniach 
jak tryb oraz sposób zmiany umowy spółki osobowej. Będzie to za-
razem wstęp do cyklu dalszych rozważań wynikających i związanych 
z zagadnieniem zmiany umowy spółki, które postaram się przedstawiać 
w kolejnych numerach „Krakowskiego Przeglądu Notarialnego”. 

* Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (wcześniej, od 2007 do 
września 2018 r., notariusz w Izbie Notarialnej w Warszawie).
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2. Art. 9 Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony w Tytule I, Dziale 
II „Spółki osobowe”, stanowi, iż zmiana postanowień umowy spółki oso-
bowej wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej. Spółkami osobowymi, zgodnie z art. 4 par. 1 pkt 1) ksh 
są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka ko-
mandytowo-akcyjna. Na marginesie pozostaje kwestia uznawania spółki 
komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową na gruncie przepisów po-
datkowych – ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co nie 
jest przedmiotem niniejszego opracowania, albowiem bez wątpienia na 
gruncie obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, 
zarówno spółka komandytowo-akcyjna, jak i spółka komandytowa są 
spółkami osobowymi.

Cytowany powyżej przepis art. 9 ksh nie odnosi się do trybu zmiany 
umowy spółki osobowej, dopuszczając jedynie, w drodze wyjątku, zmianę 
umowy spółki osobowej bez zgody wszystkich wspólników. Idąc dalej, 
żaden inny przepis szczególny Kodeksu spółek handlowych dotyczący 
czy to spółki jawnej, spółki partnerskiej, czy spółki komandytowej, nie 
zawiera szczególnego uregulowania sposobu, trybu, w jaki ma być doko-
nana zmiana umowy ww. spółek. Wyjątek stanowi zmiana umów spółek 
osobowych – jawnej i komandytowej, zawartych przy wykorzystaniu 
wzorca umowy, których tryb zmiany określają wprost przepisy Kodeksu 
spółek handlowych. Zgodnie bowiem z art. 23¹ par. 4 ksh w odniesieniu 
do spółki jawnej i art. 106 ¹ par. 4 ww. ustawy w odniesieniu do spółki 
komandytowej, umowa spółki jawnej i komandytowej, zawarta przy wy-
korzystaniu wzorca umowy, może być zmieniona, w zakresie postanowień 
zmiennych tej umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej 
umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a jeżeli 
nie jest zmieniana przy wykorzystaniu takiego wzorca uchwały, zmiana 
następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki. 

W przypadku zaś spółki komandytowo-akcyjnej, ze względu na jej 
szczególny charakter osobowo-kapitałowy, co wyróżnia ją spośród ww. 
pozostałych spółek osobowych, przepisy Kodeksu spółek handlowych – art. 
126 par. 1 pkt 2) stanowią, iż „w pozostałych sprawach nie wymienionych 
w pkt 1) stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej”. 
Powyższe oznacza, iż w zakresie zmiany umowy – statutu spółki koman-
dytowo-akcyjnej przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące tej 
spółki odsyłają do postanowień dotyczących spółki akcyjnej. Przepisy zaś 
dotyczące zmiany statutu spółki akcyjnej – Rozdział 4 Oddział 1 Działu 
II Tytułu III ksh – art. 430 par. 1 wprost stanowi, iż zmiana statutu spółki 
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akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. 
Odesłanie zawarte w powołanym wyżej art. 126 par. 1 pkt 2) ksh dotyczą-
cym spółki komandytowo-akcyjnej do spółki akcyjnej oznacza, iż zmiana 
statutu spółki komandytowo-akcyjnej wymaga, na podstawie art. 430 par. 
1 w związku z art. 126 par. 1 pkt 2) ksh, uchwały walnego zgromadzenia 
(akcjonariuszy) tej spółki. Nadto art. 146 par. 2 pkt 8) ksh stanowi, iż 
w spółce komandytowo-akcyjnej zgody wszystkich komplementariuszy 
wymaga, pod rygorem nieważności, uchwała walnego zgromadzenia 
w sprawie zmiany statutu. 

Wobec powyższego, w zakresie spółki komandytowo-akcyjnej, bez-
przedmiotowe jest rozstrzyganie, jaki tryb jest właściwy do dokonywania 
zmiany statutu tej spółki, gdyż tryb ten wynika bezpośrednio z prze-
pisów Kodeksu spółek handlowych. Nie ma więc w przypadku spółki 
komandytowo-akcyjnej zastosowania cytowany na wstępie art. 9 ksh. 
Większość wspólników wymagana do dokonania zmiany statutu spółki 
komandytowo-akcyjnej jest bowiem określona, na zasadzie odesłania, co 
już zaznaczono powyżej, przepisami Kodeksu spółek handlowych, doty-
czącymi spółki akcyjnej. W tym miejscu warto przypomnieć, iż uchwała 
walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu spółki akcyjnej, a co 
za tym idzie – także uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany 
statutu spółki komandytowo-akcyjnej – zapada, zgodnie z art. 415 par. 
1 ksh, większością trzech czwartych głosów, chyba że statut stanowi 
surowsze warunki powzięcia takiej uchwały. Wyjątkiem jest uchwała 
o zmianie statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności, 
która wymaga, stosownie do treści art. 416 par. 1 ksh, większości dwóch 
trzecich głosów. Odrębnym zagadnieniem pozostaje kwestia zgód wyma-
ganych dla uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu spółki 
komandytowo-akcyjnej. Chcąc jednak w niniejszym artykule skupić się 
przede wszystkim na trybie, sposobie zmiany umowy spółki osobowej, do 
powyższego zagadnienia powrócę w dalszym cyklu rozważań w obrębie 
tematu zmiany umowy.

3. Wspomniany art. 9 ksh stanowi jedynie, iż zmiana umowy spółki 
osobowej wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej. Nie sposób jednak wywodzić z tego przepisu jednoznacz-
nie, iż skoro ustawodawca dopuścił zmianę umowy spółki osobowej bez 
zgody wszystkich wspólników, właściwą formą do zmiany umowy spółki 
osobowej jest forma uchwały podejmowana w trybie określonym umową 
spółki. 
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O uchwale wspólników ww. spółek osobowych stanowią przepisy 
Kodeksu spółek handlowych dotyczące przede wszystkim prowadzenia 
spraw spółki. Zgodnie z art. 39 par. 2 i 3 ksh (dot. spółki jawnej), każdy 
wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy 
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki, a jeżeli jednak 
przed załatwieniem sprawy, o której mowa powyżej, choćby jeden z po-
zostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest 
uprzednia uchwała wspólników. Dalej, zgodnie z art. 40 ksh, prowadzenie 
spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź 
na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspól-
ników. Stosownie do treści art. 42 ksh, jeżeli w sprawach nieprzekracza-
jących zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników, 
konieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo 
prowadzenia spraw spółki. Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników 
spółki osobowej jest także przesłanką rozwiązania spółki, na podstawie 
art. 58 par. 1 pkt 2) ksh. Uchwałą wspólników wspólnicy spółki osobo-
wej mogą powołać na likwidatorów niektórych spośród nich, jak również 
spoza swego grona. W przypadku likwidacji wspólnicy w stosunkach we-
wnętrznych są obowiązani stosować się do uchwał wspólników. Przepisy 
powyższe odnoszące się do spółki jawnej, mają co do zasady zastosowanie 
do spółki partnerskiej na podstawie art. 89 ksh i do spółki komandytowej 
na podstawie art. 103 ksh. Zgodnie z nimi, w sprawach nieuregulowanych 
w dziale dotyczącym odpowiednio: spółki partnerskiej, spółki komandy-
towej, stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. Co do zasady więc uchwały wspólników spółki: jawnej, 
partnerskiej, komandytowej dotyczą tylko zakresu rozstrzygania spraw 
z zakresu prowadzenia spraw spółki i wymagane są najczęściej przy 
dokonywaniu czynności przekraczających zakres zwykłych czynności 
spółki. Wracając jednak do początkowego pytania o możliwość zmiany 
umowy takiej spółki w drodze uchwały wspólników, trzeba odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy zmiana umowy spółki mieści się w kategorii czyn-
ności przekraczających zakres zwykłych czynności spółki, czy w ogóle 
w przypadku zmiany umowy spółki można mówić o tym, jako o czynności 
zwykłego zarządu spółki lub przekraczającej taki zarząd. Odpowiedź na 
to pytanie nie powinna budzić wielu wątpliwości – zmiana umowy spółki 
osobowej nie jest czynnością z zakresu prowadzenia spraw spółki, a co 
za tym idzie – nie znajdą do niej zastosowania przepisy Kodeksu spółek 
handlowych, o których mowa powyżej. 
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Nie można też wywodzić podstaw do przyjęcia założenia, iż jedyną 
właściwą formą zmiany każdej umowy spółki jawnej, partnerskiej, ko-
mandytowej, jest uchwała wspólników, z przepisów dotyczących zmiany 
umowy spółki: jawnej i komandytowej zawieranej przy wykorzystaniu 
wzorca umowy, która jest co do zasady dokonywana przy użyciu wzorca 
uchwały, co zostało opisane szczegółowo powyżej. Są to przepisy szcze-
gólne, a ich adaptacja do określenia trybu zmiany każdej umowy spółki: 
jawnej, partnerskiej, komandytowej bez wyraźnego odesłania prawnego 
mogłaby budzić poważne wątpliwości. Nadmienić przy tym należy, iż 
zarówno dyspozycja art. 23 1 par. 4 zdanie ostatnie ksh, dotycząca zmiany 
umowy spółki jawnej zawartej przy wykorzystaniu wzorca, jak i art. 106 ¹ 
par. 4 zdanie ostatnie ksh, dotycząca zmiany umowy spółki komandytowej 
zawartej przy wykorzystaniu wzorca, wskazują wprost w swej treści, iż 
jeśli ww. umowy nie są zmieniane przy wykorzystaniu wzorca uchwały, 
zmiana takiej umowy spółki następuje przez sporządzenie nowego tekstu 
umowy. Ustawodawca więc dla zmiany umowy spółki jawnej i koman-
dytowej zawartej przy wykorzystaniu wzorca przewidział de facto dwa 
dopuszczalne tryby zmian takiej umowy: uchwałą lub zmianą, ustaleniem 
umownym nowego tekstu umowy.

Skoro, jak przedstawiono powyżej, brak jest przepisów Kodeksu spółek 
handlowych regulujących wprost tryb zmiany umowy spółki osobowej: jaw-
nej, partnerskiej, komandytowej, niezawartej przy wykorzystaniu wzorca, 
jak też przepisu odsyłającego do innych szczególnych postanowień Kodeksu 
spółek handlowych, należy, w związku z art. 2 ww. ustawy, stosownie do 
którego w sprawach nieuregulowanych w Kodeksie spółek handlowych 
w zakresie m.in. organizacji, funkcjonowania spółek osobowych stosuje 
się przepisy Kodeksu cywilnego, odnieść się do ogólnych zasad prawa 
cywilnego obowiązujących przy dokonywaniu zmian umowy. Nie można 
zapominać, iż prawo handlowe jest częścią prawa cywilnego. Zgodnie 
natomiast z ogólną zasadą prawa cywilnego, zmiana umowy 
następuje w drodze umowy zmieniającej pierwotną umowę. Do 
zmiany umowy, w świetle prawa cywilnego, co do zasady wymagane jest 
złożenie zgodnych oświadczeń wszystkich jej stron, formę zaś wyznaczają 
przepisy dotyczące formy czynności prawnej której zmiana dotyczy lub 
w przypadku woli stron przyjęcia surowszej formy dla zmiany umowy niż 
wymagana przepisami prawa – forma zastrzeżona w umowie przez strony 
dla zmiany umowy. Należy pamiętać, że wyjątki od stosowania 
ogólnych zasad prawa cywilnego, którym jest także prawo 
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handlowe, powinny wynikać wprost z przepisów prawa i nie 
można ich interpretować rozszerzająco. 

4. Mając na uwadze powyższe, brak przepisów Kodeksu spółek handlo-
wych normujących spółki osobowe określających tryb, sposób dokonywania 
zmian umowy spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej, poza zawiera-
nymi przy wykorzystaniu wzorca, brak przepisu ogólnego normującego 
powyższe zagadnienie w Kodeksie spółek handlowych, należy skłonić 
się do przyjęcia stanowiska, iż zmiana umowy spółki osobowej: 
jawnej, partnerskiej,  komandytowej, co do zasady i za wyjąt-
kiem zmiany umowy spółki jawnej i  komandytowej, zawie-
ranych przy wykorzystaniu wzorca, powinna nastąpić przez 
umowę zmiany umowy spółki, zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami prawa cywilnego. Zmiana taka powinna zawierać zgodne 
oświadczenie woli wszystkich wspólników spółki. Gdyby ustawodawca 
chciał przyjąć koncepcję trybu zmiany umowy spółki: jawnej, partnerskiej, 
komandytowej w drodze uchwały, znalazłoby to swoje odzwierciedlenie 
w przepisach Kodeksu spółek handlowych, jak ma to miejsce w przypadku 
spółki: jawnej i komandytowej zawartych przy wykorzystaniu wzorca, 
a także jak ma to miejsce w przypadku spółek kapitałowych, gdzie przepisy 
Kodeksu spółek handlowych wprost określają, iż zmiana umowy spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały wspólników (art. 255 
par. 1 ksh, odpowiednio przy spółce akcyjnej – art. 430 par. 1), i w dro-
dze odpowiedniego stosowania przepisów o spółce akcyjnej – jak ma to 
miejsce także w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej. Są to wyjątki 
od ogólnej zasady prawa cywilnego dokonywania zmiany stosunków 
cywilnoprawnych – umów inaczej niż przez umowę o zmianie umowy, 
wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych jako przepisów 
szczególnych, mających pierwszeństwo w ich stosowaniu w zakresie 
w nich wprost uregulowanym.

Argumentem dodatkowo przemawiającym za przyjęciem co do zasa-
dy wymogu zmiany umowy spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej 
w drodze umowy zmiany umowy, jest ostatnia zmiana Kodeksu spółek 
handlowych, obowiązująca od 1 marca 2019 roku, dotycząca wprowa-
dzenia w przepisach Kodeksu spółek handlowych art. 161 par. 4, rozwie-
wającego wszelkie dotychczasowe wątpliwości i zróżnicowaną praktykę, 
a potwierdzającego tezę postanowienia Sądu Najwyższego z 25 lutego 
2009 roku, sygn. akt II CSK 489/08. Zgodnie z tym postanowieniem 
i obecnie wprowadzonym ww. przepisem, zmiana umowy spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością w organizacji, za wyjątkiem zawieranej przy 
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wykorzystaniu wzorca, wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Nawet 
już po wydaniu powołanego powyżej postanowienia w 2009 roku, forma 
trybu zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w orga-
nizacji budziła wątpliwości. Zwolennicy poglądu dopuszczającego taką 
zmianę w drodze uchwały powoływali się przede wszystkim na treść art. 
11 par. 2 ksh. Przepis ten zawiera odesłanie, zgodnie z którym do spółki 
kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do 
rejestru, w tym przypadku, tj. zmiany umowy spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością w organizacji – przepis dotyczący spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w zakresie zmiany umowy spółki, przywoływany 
już także powyżej, art. 255 par. 1 ksh, zgodnie z którym zmiana umowy 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały wspólników. 
W uzasadnieniu postanowienia z 2009 roku Sąd Najwyższy stwierdził 
jednak inaczej, podkreślając, iż przewidziana w art. 255 par. 1 ksh zmiana 
umowy spółki w drodze uchwały jest odstępstwem od cywilnoprawnych 
zasad ogólnych dotyczących zmiany treści łączącego strony stosunku 
prawnego, w związku z czym nie należy tego trybu rozszerzać na czas 
poprzedzający moment wpisu spółki do rejestru. Ostatecznie, zmianą prze-
pisów Kodeksu spółek handlowych, o której mowa powyżej, ustawodawca 
przesądził jedyny możliwy tryb umowy zmiany umowy jako właściwy dla 
zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. 
Tym samym sprzeczne z ustawą byłoby dzisiaj dokonanie zmiany umowy 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w drodze uchwały 
wspólników. Uchwalenie powyższego przepisu wprawdzie dotyczy spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, a nie spółki osobowej, 
ale zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, jak 
i spółka osobowa, są to tzw. ułomne osoby prawne, tj. nie są one osobami 
prawnym, jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością już po wpisie 
do rejestru, ale ustawa przyznaje im zdolność prawną. Zarówno spółki 
osobowe, jak i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, 
stosownie do przepisów – odpowiednio: art. 8 par. 1 i art. 11 par. 1 ksh, 
mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości 
i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 
W obu wypadkach – w zakresie spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, 
komandytowej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 
do 1 marca 2019 roku – nie było przepisów Kodeksu spółek handlowych 
regulujących wprost tryb zmiany tych umów, jak i zawierających odesłanie 
do stosowania wprost innych w tym zakresie przepisów Kodeks spółek 
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handlowych. Tym samym, podobieństwo tych spółek w swym charakterze 
nadanym im przez ustawodawcę i wprowadzenie przytoczonego powyżej 
przepisu art. 161 par. 4 ksh przemawia na korzyść poglądu, iż zmiana 
umowy spółki osobowej co do zasady wymaga umowy zmiany umowy, 
a nie uchwały wspólników.

Mając jednak na względzie treść art. 9 ksh, dopuszczający zmianę 
umowy spółki osobowej, w drodze wyjątku wynikającego z umowy takiej 
spółki, bez zgody wszystkich wspólników, wydaje się, iż w takim przy-
padku, tj. gdy umowa spółki: jawnej, partnerskiej,  komandyto-
wej przewiduje możliwość jej zmiany bez zgody wszystkich 
wspólników, w drodze wyjątku, wspólnicy powinni powziąć 
uchwałę (tylko przy uchwale można mówić o większości, 
o głosowaniu) o zmianie umowy spółki, z tym jednak zastrze-
żeniem, że będą mieć do niej zastosowanie wszystkie elemen-
ty i podstawy prawne wymagane dla zmiany umowy, w tym 
w szczególności co do formy i reprezentacji, przyjmując, iż mamy 
do czynienia jednak ze zmianą umowy, a tylko jej trybem jest uchwała. 
W pozostałym zakresie będą mieć do niej zastosowanie przepisy dotyczące 
umowy, zmiany umowy. Na potwierdzenie powyższej tezy warto przyto-
czyć chociażby uchwałę Sądu Najwyższego Izba Cywilna z 7 września 
2018 roku, sygn. akt III CZP 42/18, w której Sąd Najwyższy postanowił, 
iż jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest 
wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki 
komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 ksh – ma zastosowanie 
art. 210 par. 1 ksh. W uzasadnieniu do uchwały Sąd Najwyższy stwierdził 
m.in., iż skoro zastosowanie reżimu ochronnego w zakresie reprezentacji 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aktualizuje się przy zawieraniu 
pierwotnej umowy spółki komandytowej (stosowanie art. 210 par. 1 ksh), 
to również reżim ten powinien mieć zastosowanie przy zmianie umowy 
spółki przy podobnym stanie osobowym wspólników. Idąc dalej, Sąd Naj-
wyższy uznał, iż kolizja interesów pomiędzy członkiem zarządu a spółką 
z o.o. może prowadzić do sytuacji, w której to w wyniku zmiany umowy 
spółki komandytowej będą wprowadzone do umowy spółki postanowie-
nia bezpośrednio godzące w interes spółki z o.o. jako wspólnika w tejże 
spółce (np. członek zarządu, jako komandytariusz w spółce komandyto-
wej, może podejmować działania prowadzące do zmiany umowy spółki 
postanowień dotyczących określenia sumy komandytowej, zmniejszenia 
sumy komandytowej, co może prowadzić do zmniejszenia zakresu jego 
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odpowiedzialności jako komandytariusza, itp.). Tym samym powyższa 
uchwała potwierdziła, iż za nieuzasadniony należy przyjąć pogląd, zgod-
nie z którym, przyjmując za dopuszczalne, w drodze wyjątku, dokonanie 
zmiany umowy spółki osobowej w drodze uchwały wspólników, jako że nie 
jest to wtedy umowa, a jedynie uchwała, nie stosuje się do takiej uchwały 
przepisów dotyczących umowy, zmiany umowy spółki, czyli przykładowo 
art. 210 ksh. Podobnie, jak podkreślono powyżej, forma takiej uchwały, 
wobec braku przepisów szczególnych w tym zakresie w Kodeksie spółek 
handlowych, określana będzie dyspozycją przepisów Kodeksu cywilnego 
o formie czynności prawnych, na zasadzie odesłania zawartego w art. 2 
ksh, i w przypadku spółki jawnej i partnerskiej wystarczająca będzie dla 
takiej uchwały o zmianie umowy tych spółek co do zasady forma pisemna, 
a w przypadku spółki komandytowej – forma aktu notarialnego. 

To tylko niektóre aspekty prawne o doniosłym znaczeniu dla praktyki 
obrotu gospodarczego, powiązane ze zmianą umowy spółki. Kwestia 
zagadnienia trybu zmiany umowy spółki stanowi bowiem tylko wstęp 
dla, jak zaznaczono na wstępie niniejszego artykułu, rozwinięcia i szcze-
gółowej analizy innych zagadnień, budzących wielokrotnie wątpliwości 
i rozbieżności w doktrynie, orzecznictwie, a co za tym idzie, również 
w praktyce. O złożoności przedmiotowego zagadnienia przekonają się 
Państwo w kolejnych numerach „Krakowskiego Przeglądu Notarialnego”.

5. Podsumowując niniejszą część, stanowiącą podstawę do dalszych 
rozważań, co do zasady zmiana umowy spółki: jawnej, partnerskiej, ko-
mandytowej, niezawartej przy wykorzystaniu wzorca, powinna nastąpić 
poprzez umowę o zmianie umowy spółki, a w drodze wyjątku, wynikającego 
z art. 9 ksh, gdy umowa takiej spółki przewiduje możliwość jej zmiany bez 
zgody wszystkich wspólników, w drodze uchwały, ale z zastrzeżeniem, iż 
do takiej uchwały stosować się będzie wszystkie podstawy prawne i zasady 
dotyczące zmiany umowy. Takie zróżnicowanie nie wydaje się być absur-
dem prawnym. Wynika ono z przepisów prawa, jest konsekwencją normy 
zawartej w art. 9 ksh, zasad prawa cywilnego, w tym prawa handlowego. 
Należy zauważyć, iż sam ustawodawca dokonał zróżnicowania zmiany 
umowy spółki jawnej i komandytowej zawartej przy wykorzystaniu wzorca 
umowy (powołane w niniejszym artykule przepisy: art. 23¹ par. 4 i art. 
106¹ par. 4 ksh), która to zmiana może być dokonana przy wykorzystaniu 
wzorca uchwały, bądź przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki. 
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Krzysztof Maj*

O trudnościach z ustaleniem istnienia ustawowego prawa 
pierwokupu

Wstęp

Od zmiany ustrojowej w 1989 r. można zaobserwować renesans usta-
wowego prawa pierwokupu. Obecnie jego liczba grubo przekracza 20. Do 
najważniejszych zaliczyć można: 
– prawo pierwokupu na rzecz gminy przewidziane w art. 109 oraz na 

rzecz Skarbu Państwa lub miasta stołecznego Warszawy w art. 111a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami1;

–  prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcy nieruchomości rolnej, 
określone w art. 3 ust. 1, oraz Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rol-
nictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w art. 3 ust. 4 ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego2;

–  prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez 
Lasy Państwowe, o którym mowa w art. 37a ust.1 ustawy o lasach3;

–  prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka na rzecz Skarbu Państwa – 
art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa4;

–  prawo pierwokupu parku narodowego nieruchomości położonej w gra-
nicach parku narodowego na rzecz Skarbu Państwa, przewidziane w art. 
10 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody5;

–  prawo pierwokupu prawa własności i użytkowania wieczystego nie-
ruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej 
na rzecz zarządzającego tą strefą, o którym mowa w art. 8 ust. 2 zd. 2 
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych6;

*  Notariusz w Krakowie
1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tj. Dz.U. z 2018.2204). 
2 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Tj.Dz.U. z 2018.1405). 
3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Tj.Dz.U. z 2018.2129). 
4 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa (Tj.Dz.U. z 2018.91). 
5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tj. Dz.U. z 2018.1614). 
6 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Tj. Dz.U. 

z 2017.1010). 
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–  prawo pierwokupu przysługujące Skarbowi Państwa w przypadku 
sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi – art. 217 
ust. 13 zd. 1 ustawy prawo wodne7;

–  prawo pierwokupu przysługujące Krajowemu Zasobowi Nierucho-
mości na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność 
lub przedmiot użytkowania wieczystego państwowej osoby prawnej 
uregulowane w art. 30a ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości8. 
Jak wyżej wspomniałem, wyliczenie to nie jest całościowe. Stanowi 

wskazanie przepisów, które w mojej subiektywnej ocenie mają największe 
znaczenie w praktyce. Wiąże się z tym także stosunkowo największa liczba 
problemów na tle stosowania (lub nie) prawa pierwokupu w ustawach tych 
przewidzianego. Warto jeszcze zaznaczyć, że – choć może w mniejszym 
zakresie – spotkać można: 
–  prawo pierwokupu współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we 

współwłasności lub części tego udziału pozostałym współwłaścicielom, 
jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym9;

–  prawo pierwokupu położonych w granicach administracyjnych lasów, 
gruntów i innych nieruchomości sprzedawanych przez Lasy Państwowe 
– na rzecz gminy10;

–  prawo pierwokupu na rzecz gminy w przypadku nieruchomości stano-
wiącej wspólnotę gruntową11;

–  prawo pierwokupu partnera prywatnego w razie sprzedaży, o któ-
rej mowa w art. 12 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym12. 
W końcu wskazać można regulacje, które ze względu na podmiot w spo-

sób ogólny modyfikują reguły ustawowego prawa pierwokupu – art. 54 
ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej13. Nie można też nie wspomnieć o przepisach, które choć obo-
wiązują, to dopiero w przyszłości można się spodziewać ich zastosowania 
w praktyce. Mam tu na myśli przepisy art. 88 ust. 3 i art. 90 ust. 6 w zw. 

7 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Tj. Dz.U. z 2018.2268). 
8 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Tj. Dz.U. z 2018. 2363). 
9 Art. 166 § 1 kodeksu cywilnego (Tj. Dz.U. z 2018.1025). 
10 Art. 38 ust. 5 ustawy o lasach. 
11 Art. 26 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. 

(Tj. Dz.U. z 2016.703). 
12 Tj. Dz.U z 2017.1834.
13 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej (Tj. Dz.U. z 2018.380). 



57

O trudnościach z ustaleniem istnienia ustawowego prawa pierwokupu

z art. 91 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, które są, jak się 
wydaje, swoistym połączeniem elementów prawa pierwszeństwa nabycia 
lokalu, oferty oraz prawa pierwokupu. W tym kontekście należy też wspo-
mnieć o Spółce Celowej, o której mowa w art. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym14, a której zgodnie 
z art. 29 ust. 1 pkt. 1, art. 29 ust. 2 i 4 oraz art. 33 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy 
przysługuje lub może przysługiwać prawo pierwokupu, z wyłączeniem 
samodzielnych lokali mieszkalnych. 

Przy tak dużej liczbie przepisów regulujących ustawowe prawo pier-
wokupu dość oczywiste jest, że przy ich stosowaniu mogą i pojawiają się 
wątpliwości co do ich zakresu – tak podmiotowego, jak i przedmiotowego. 
Jednym z podstawowych pytań jest to, czy w przypadkach wątpliwych 
należy zawierać umowę sprzedaży o skutku zobowiązującym, że upraw-
niony nie skorzysta z prawa pierwokupu, czy też umowę bezwarunkową? 
Odpowiedź na ten dylemat nie zawsze jest łatwa i oczywista. Z jednej 
strony, gdy pominiemy prawo pierwokupu podmiotu uprawnionego, 
umowa sprzedaży w większości wypadków będzie nieważna. Z drugiej 
zaś strony pojawia się pytanie o ewentualną wadliwość umowy sprzedaży 
zawartej pod warunkiem, że uprawniony z prawa pierwokupu nie skorzysta, 
w przypadku, gdy obiektywnie prawo to w danym przypadku z ustawy mu 
nie przysługiwało. I temu ostatniemu zagadnieniu poświęcone są poniższe 
rozważania. 

I.  Modelowe ujęcie ustawowego prawa pierwokupu

Istota tak umownego, jak i ustawowego prawa pierwokupu w polskim 
prawie cywilnym polega na wprowadzeniu do stosunku cywilnoprawnego 
umowy sprzedaży osoby trzeciej – uprawnionego z tytułu prawa pierwo-
kupu15. Nie może on sam własnym działaniem lub zaniechaniem doprowa-
dzić do sytuacji prawnie wiążącej, w której będzie mógł ze swego prawa 
skorzystać. Wymaga to woli sprzedawcy przeniesienia prawa własności 
nieruchomości w drodze umowy sprzedaży. Wówczas to na sprzedawcy 
ciąży obowiązek zawarcia umowy sprzedaży warunkowej – pod warun-
kiem, że uprawniony z prawa swego nie skorzysta. W umowie sprzedaży 
oprócz sprzedawcy i kupującego pojawia się podmiot trzeci, uprawniony 

14 Dz.U.2018.1089 z dnia 2018.06.06. 
15 Przepisy art. 596–602 kc stosuje się do wszystkich przypadków prawa pierwokupu, także 

ustawowego, o ile przepisy szczególne danej kwestii nie regulują odmiennie; zob. także 
postanowienie SN z 9 września 2009 r., V CSK 43/09, Lex nr 523588.
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z tytułu prawa pierwokupu. Zawarcie umowy sprzedaży bezwarunkowej 
z reguły powoduje nieważność umowy sprzedaży16. Skutek ten sprawia, 
że i kupujący jest żywotnie zainteresowany skutecznym i niewadliwym 
nabyciem nieruchomości. Uprawniony może prawo pierwokupu wykonać 
w ściśle określonym terminie17. Podmiot obowiązany do zawiadomienia 
uprawnionego o treści umowy sprzedaży warunkowej, nie jest określany 
jednolicie. Co do zasady winien to być sprzedawca (art. 598 § 1 kc), jednak 
coraz częściej przy ustawowym prawie pierwokupu obowiązek ten ciąży 
na notariuszu sporządzającym warunkową umowę sprzedaży18. Oświad-
czenie o wykonaniu prawa pierwokupu jest jednostronnym oświadczeniem 
prawokształtującym19, które winno być złożone sprzedawcy20. Skutkiem 
tego oświadczenia jest zawarcie pomiędzy sprzedawcą a uprawnionym 
umowy sprzedaży o takiej samej treści, jak pomiędzy sprzedawcą a ku-
pującym. Z reguły generuje to nabycie przez uprawnionego przedmiotu 
podlegającego pierwokupowi21. Coraz częściej jednak natrafić można na 
modyfikacje tej zasady. Przejście własności lub prawa wieczystego użyt-
kowania może nastąpić już w chwili złożenia oświadczenia o wykonaniu 
prawa pierwokupu22 lub zamieszczenia treści oświadczenia na stronie 
podmiotowej biuletynu informacji publicznej podmiotu uprawnionego23. 

Przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja prawa pierwokupu powoduje, 
że uprawniony nie może przed zawarciem umowy sprzedaży wypowiedzieć 
się co do prawa pierwokupu, bo wówczas ono mu jeszcze nie przysługuje24. 
Jego uprawnienie aktualizuje się dopiero z chwilą zawiadomienia go o treści 
16 Skutek taki następuje, gdy prawo pierwokupu z mocy ustawy przysługuje Skarbowi Państwa, 

jednostce samorządu terytorialnego, współwłaścicielowi lub dzierżawcy – art. 599 § 2 kc. 
17 Zgodnie z art. 598 § 2 kc w przypadku nieruchomości jest to miesiąc. 
18 Tytułem przykładu: art. 110 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 37b ust. 1 

ustawy o lasach, art. 10 ust. 5b ustawy o ochronie przyrody, art. 217 ust. 15 ustawy prawo 
wodne, art. 30b ust. 3 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

19 Pogląd ten we współczesnej doktrynie prawa cywilnego przyjmowany jest w zasadzie 
jednolicie – por. J. Górecki, Umowne prawo pierwokupu, Kraków 2000, s. 78–83. 

20 Oznacza to, że przed upływem terminu do wykonania prawa pierwokupu złożone oświadczenie 
o jego wykonaniu winno dojść do wiadomości sprzedawcy tak aby miał możliwość zapoznania 
się z jego treścią. 

21 Jeżeli przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego, 
niezbędny jest jeszcze wpis do księgi wieczystej – art. 27 zd. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

22 Zob. art. 110 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
23 Art. 3 ust. 11 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 
24 Jeśli rozumieć je jako prawo, które może być skutecznie wykonane. Stan ten można by 

określić potencjalnym prawem pierwokupu uprawnionego. 
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umowy sprzedaży warunkowej. W takim stanie rzeczy to na sprzedawcy 
i na kupującym ciąży odpowiedzialność za właściwą ocenę, czy w danym 
przypadku prawo pierwokupu przysługuje, czy też nie. Ryzyko błędnej 
oceny może doprowadzić do nieważności umowy sprzedaży, jeśli pominięto 
prawo pierwokupu uprawnionego i prawo to mu przysługiwało. Z drugiej 
zaś strony przepisy regulujące ustawowe prawo pierwokupu milczą na 
temat skutków zawarcia umowy zobowiązującej pod warunkiem, który 
obiektywnie uprawnionemu nie przysługiwał. 

Dla dalszych rozważań przyjmuję, że mamy do czynienia z przykładem, 
gdzie sprzedawca (dalej – zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu25, oso-
ba A) zamierza sprzedać osobie B prawo własności nieruchomości (N). 
Jednak ani A, ani B nie są pewni, czy winni zawrzeć umowę sprzedaży 
warunkowej pod warunkiem, że uprawniony (U) nie skorzysta z ustawo-
wego prawa pierwokupu, czy też umowę bezwarunkową. Przyczyna ich 
namysłu wynika z wątpliwości, czy w danym przypadku uprawnionemu 
(U) prawo to przysługuje, czy też nie. Dalej zakładam, że z treści przepisów 
przyznających uprawnionemu prawo pierwokupu wynika, że zawarcie 
umowy bezwarunkowej skutkuje jej nieważnością. Bez znaczenia jest po-
wód rozterek A i B co do treści umowy, jaką winni zawrzeć. Może to być 
brak tożsamości przedmiotu sprzedaży z regulacją ustawową w zakresie 
prawa pierwokupu26, podobny problem związany z wątpliwościami doty-
czącymi prawa pierwokupu do części przedmiotu sprzedaży27, uzasadniona 
niejasność co do wyłączenia prawa pierwokupu – przedmiotowego28 lub 
podmiotowego29. Istotne jest, że w obiektywnej ocenie działań A i B nie 

25 Takim terminem posługuje się też Kodeks cywilny – art. 598 § kc. 
26 Stosunkowo najwięcej wypowiedzi orzecznictwa można odnotować w tym zakresie prawa 

pierwokupu uregulowanego w ustawie o gospodarce nieruchomościami; zob. wyrok SN z 17 
września 2010 r., II CSK 163/10, Lex nr 970069, postanowienie SN z 7 października 2008 r., 
III CSK 122/08, OSNC-ZD 2009/3/61, postanowienie SN z 20 grudnia 2006 r., IV CSK 
283/06, Lex nr 369195, postanowienie SN z 4 listopada 2005 r., V CK 121/05, Lex nr 180903. 

27 Zagadnienie to w zakresie ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości nie było do tej 
pory w piśmiennictwie przedmiotem pogłębionej analizy. Obecnie brak odpowiednika art. 
349 Kodeksu zobowiązań, który przywidywał uprawnienie dla zobowiązanego z tytułu prawa 
pierwokupu (sprzedawcy) do rozciągnięcia pierwokupu na prawa nim wcześniej nieobjęte, 
o ile nie dawały się one oddzielić bez uszczerbku dla zobowiązanego. Obecnie, jak się wydaje, 
stanowisko w tym zakresie zbieżne z powyższym przepisem zajmuje J. Górecki, Umowne…, 
op. cit., s. 176–177. 

28 Zob. wyrok SN z 6 marca 2015 r., III CZP 111/14, OSNC 2016/1/4, postanowienie SN z 10 
listopada 2010 r., II CSK 199/10, Lex nr 725030, uchwała SN z 18 marca 2004 r., III CZP 
5/04, OSNC 2005/6/96. 

29 Por. uchwała SN z 25 listopada 2011 r, III CZP 71/11, OSNC 2012/6/70. 
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chodzi o obejście przepisów ustawy, ale takie działanie, które można uznać 
za właściwe i oczekiwane dla rozsądnych uczestników obrotu cywilno-
prawnego. Jednocześnie A i B godzą się, że U może złożyć oświadczenie 
o wykonaniu prawa pierwokupu i przyjmują, że w takim razie własność 
przejdzie na uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu, które określili 
w umowie warunkowej. 

II.  Skutki zawarcia umowy zobowiązującej pod warunkiem, że upraw-
niony nie skorzysta z prawa pierwokupu, gdy prawo to mu nie 
przysługuje, a art. 58 i art. 353¹ kc. 

Niejasność przepisów dotyczących ustawowego prawa pierwokupu może 
w praktyce doprowadzić do zawarcia umowy zobowiązującej sprzedaży 
nieruchomości pod warunkiem, że uprawniony nie skorzysta z prawa 
pierwokupu, choć obiektywnie prawo pierwokupu mu nie przysługuje. 
W. Gonet zaprezentował pogląd, że w takim przypadku jest to „warunek, 
który nie istnieje”30. Uprawniony może złożyć oświadczenie na piśmie, 
że nie jest w stanie wykonać prawa pierwokupu, gdyż prawo to mu nie 
przysługuje, lub też nie złożyć żadnego oświadczenia i po upływie „usta-
wowego terminu na wykonanie prawa pierwokupu strony zawrą umowę 
przeniesienia własności nieruchomości”. Zdaniem tego autora, w obu 
przypadkach dokonane czynności prawne są nieważne „ze względu na 
to, że dokonano ich w sprzeczności z ustawą (art. 58 kc) i ewentualnymi 
innymi ustawami regulującymi prawo pierwokupu”. Wyklucza możliwość 
zastosowania w tym przypadku sankcji bezskuteczności, a czynności te 
nie mogą być przez nikogo potwierdzone31. 

Stanowisko to budzi zasadniczy sprzeciw co do jego słuszności. Po 
pierwsze, zauważyć trzeba, że możemy mieć do czynienia z dwiema 
różnymi sytuacjami podlegającymi ocenie. Pierwsza z nich to zawarcie 
zobowiązującej umowy sprzedaży pod warunkiem, że podmiot ustawowo 
uprawniony nie skorzysta z prawa pierwokupu. Przyjmujemy, że obiek-
tywnie z ustawy w danym przypadku prawo pierwokupu nie przysługuje. 
Nie dokonujemy rozróżnienia przyczyny braku prawa pierwokupu. Może 
to być właściwość przedmiotu umowy sprzedaży, czy też wyłączenie pod-
miotowe po stronie sprzedającego lub kupującego. Określony w umowie 
uprawniony nie składa w terminie żadnego oświadczenia lub składa je, ale 
jego treścią jest informacja, że w jego ocenie w danym przypadku prawo 
30 W. Gonet, Prawo pierwokupu nieruchomości, Warszawa 2017, s. 78. 
31 Tamże s. 79. 



61

O trudnościach z ustaleniem istnienia ustawowego prawa pierwokupu

pierwokupu mu nie przysługuje. Następnie strony umowy sprzedaży wa-
runkowej zawierają umowę przenoszącą (rzeczową). Druga od pierwszej 
różni się tym, że wskazany – jako uprawniony w umowie sprzedaży wa-
runkowej – składa skuteczne (w terminie i właściwej osobie – sprzedawcy) 
oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu. 

I w jednym, i w drugim przypadku w mojej ocenie brak sprzeczności 
z treścią art. 58 i art. 353¹ kc oraz przepisami regulującymi ustawowe pra-
wo pierwokupu nieruchomości. Czynności te nie są sprzeczne z ustawą. 
Ustawy nakazują zawarcie umów sprzedaży warunkowej w określonych 
przypadkach, pod warunkiem, że uprawniony nie skorzysta z prawa pier-
wokupu, ale nie zakazują dokonywania czynności warunkowych o treści 
warunku ustalonego przez strony, który jest tożsamy z treścią ustawy. 
Nie podzielam zatem poglądu, że mamy tu do czynienia z nieważnością 
czynności na skutek sprzeczności z ustawą. 

Ustawodawca nie określa tego co strony umowy mogą, gdyż zbyt często 
regulacja normatywna staje się zbyt uboga dla występujących w rzeczy-
wistości stanów faktycznych. Czyni to poprzez wyznaczenie granicy tego, 
czego strony nie mogą. W sposób ogólny wskazać można, że czynność: 
musi być dopuszczalna w danym systemie prawnym, jej treść musi być 
dostatecznie określona, zamierzone skutki muszą być obiektywnie moż-
liwe, nie może być sprzeczna z ustawą, nie może mieć na celu obejścia 
ustawy, ani nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego32. 

W przyjętych założeniach stanu rozpatrywanego brak także przesłanek 
do stwierdzenia, że nieważność jest wynikiem działania mającego na celu 
obejście ustawy. A i B nie działają przeciwko ustawie, ani nie mają zamiaru 
obejść jej intencji. A godzi się, że w razie wykonania prawa pierwokupu 
sprzeda nieruchomość na rzecz U, zaś B godzi się, że własności nieru-
chomości N nie nabędzie. Wszystko to nie w celu obejścia ustawy, ale by 
nakaz z niej wynikający (zawarcie umowy warunkowej objętej ustawo-
wym prawem pierwokupu) wypełnić, nawet jeśli A i B mają uzasadnioną 
wątpliwość, czy rzeczywiście są w danej sytuacji objęci tym nakazem. Nie 
jest to zatem obejście ustawy, które to pojęcie korzenie swoje miało już 
w czasach rzymskich: „Postępuje wbrew ustawie ten, kto czyni to, czego 
ustawa zakazuje, podstępnie obchodzi zaś prawo ten, kto stosując się do 
brzmienia ustawy, działa wbrew jej sensowi33”, albo „Podstępne obejście 
ustawy następuje wtedy, gdy ktoś czyni to, czego wprawdzie ustawa nie 

32 M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2012, s. 200–202. 
33 Paulus w księdze jedynej Komentarza do ustawy Cincia, Digesta Justyniańskie, red. 

T. Palmirski, Kraków 2013, D.1.3.29.
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zakazuje, lecz według jej zamysłu czynione być nie powinno. To bowiem, 
co różni słowa od ich znaczenia, odróżnia także podstępne obejście usta-
wy od postępowania wbrew ustawie.34” Wprost przeciwnie. Motywem 
działania stron umowy warunkowej jest chęć dochowania wymagań usta-
wowych w sytuacji wątpliwej. I to także jest główny argument za tezą, że 
nie może tu być mowy o nieważności umowy sprzedaży warunkowej na 
skutek sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Akcentowana 
w doktrynie próba zdefiniowania sprzeczności w zasadami współżycia 
społecznego kładzie nacisk na negatywną ocenę czynności w świetle reguł 
lub wartości moralnych powszechnie w społeczeństwie akceptowanych, 
co z kolei powoduje uznanie jej za nieważną35. Przypadek rozpatrywany 
w żadnej mierze nie może być za takowy uznany.

Także odwołanie się właściwości (natury) stosunku prawnego, o którym 
mowa w art. 353¹ kc, w żadnej mierze nie uzasadnia przyjęcia za praw-
dziwą tezy, że w tym przypadku mamy do czynienia z taką sprzecznością. 
Umowa sprzedaży z istoty swej należy do kategorii umów, które mogą być 
zawarte pod warunkiem. Zupełnie zaś inną sprawą jest, czy ten konkretnie 
ustalony przez strony warunek jest zgodny z dyspozycją normy prawnej 
ustalającej w danym przypadku istnienie ustawowego prawa pierwokupu.

III. Skutki zawarcia umowy zobowiązującej pod warunkiem, że upraw-
niony nie skorzysta z prawa pierwokupu, gdy prawo to mu nie 
przysługuje, a art. 94 kc. 

Oceny problemu przedstawionego wyżej należy także dokonać przez 
pryzmat art. 94 kc. Zgodnie z nim warunek niemożliwy, jak również 
przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego, pociąga za 
sobą nieważność czynności prawnej, gdy jest zawieszający. Na wstępnie 
poczynić należy zastrzeżenie, że pomiędzy treścią art. 58 i art. 94 nie 
ma sprzeczności, a normy w nich określone nie dublują się – jeśli już, 
to druga z nich stanowi uzupełnienie pierwszej. Słusznie zauważono, że 
treść art. 58 jest normą ogólną, zaś ocena przez pryzmat art. 94 kc nastę-
puje dopiero wówczas, gdy w trakcie wykładni oceny danego stosunku 
prawnego stronom przysługuje kompetencja możliwości dodania do treści 
danej czynności warunku. Zatem następuje dopiero po stwierdzeniu, że 
norma kompetencyjna określona w art. 89 kc nie została przekroczona. 

34 Ulpianus w księdze czwartej Komentarza do edyktu, Digesta…., D.1.3.30, op. cit. 
35 Por. Z. Radwański, System prawa cywilnego, t. II, Warszawa 2002, s. 243; M. Gutowski, 

Nieważność…, op. cit, s. 317. 
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Norma art. 94 kc nie może być stosowana do tych czynności, które 
w ogóle nie znoszą warunku, gdyż przepis ten może być odnoszony 
tylko do takich czynności, które mogą być zawarte pod warunkiem36. 
Nie da się, w mojej opinii, obronić teza, że warunek iż uprawniony nie 
skorzysta z prawa pierwokupu, gdy prawo to mu nie przysługuje, jest 
warunkiem niemożliwym. Byłoby tak wówczas, gdyby uprawniony nie 
istniał w chwili zawarcia umowy sprzedaży warunkowej. Co do sprzecz-
ności z ustawą lub zasadami współżycia społecznego aktualne pozostają 
uwagi poczynione wyżej. 

IV.  Skutki zawarcia umowy przenoszącej (rzeczowej) w wykonaniu 
umowy zobowiązującej pod warunkiem, że uprawniony nie sko-
rzysta z prawa pierwokupu, gdy prawo to mu nie przysługuje

Rozważyć należy skutki zawarcia umowy przenoszącej (rzeczowej) 
w wykonaniu umowy zobowiązującej pod warunkiem, że uprawniony 
nie skorzysta z prawa pierwokupu, gdy prawo to mu nie przysługuje. 
Uprawniony z tytułu prawa pierwokupu może albo złożyć oświadczenie, 
że nie wykona prawa pierwokupu, albo nie składać żadnego oświadczenia 
w tym zakresie. W obu przypadkach w mojej ocenie warunek ustalony 
przez strony umowy sprzedaży o prawie pierwokupu należy traktować 
jako ofertę zawarcia umownego prawa pierwokupu kierowaną do 
uprawnionego. Poprzez swoje milczenie na zawiadomienie o treści warun-
kowej umowy sprzedaży lub odmowę złożenia oświadczenia o wykonaniu 
prawa pierwokupu – uprawniony odmawia przyjęcia oferty w tym zakresie. 
Jednocześnie otwiera to możliwość zawarcia umowy przenoszącej własność 
lub użytkowanie wieczyste przez strony umowy sprzedaży warunkowej. 
Jeśli nie jest ona obarczona inną wadliwością (np. wadą oświadczenia woli, 
brakiem stosownego zezwolenia czy też zgody), wywołuje skutek rzeczowy. 

Warto także zwrócić uwagę, że w przypadku rozpatrywanym wypo-
wiedziano w piśmiennictwie pogląd, że skoro uprawnionemu prawo pier-
wokupu nie przysługuje, to nie może go skutecznie wykonać. Już zatem 
w chwili zawarcia umowy warunkowej wiadomo, że warunek się ziści, 
choć stronom czynności wydaje się, że jest inaczej. Mamy w takim przy-
padku do czynienia z czynnością, której skutki uzależniono od zdarzenia 

36 Zob. E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa–Kraków 1974, s. 54, 68; 
M. Pazdan, w: Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2002, 
s. 265; J. Zawadzka, Warunek w prawie cywilnym, Warszawa 2012, s. 294–295. 
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przyszłego obiektywnie pewnego37, ale subiektywnie niepewnego38. Jest 
to tym samym warunek konieczny, a nie niemożliwy w rozumieniu art. 94 
kc. Za trafny można uznać pogląd, że w tym przypadku w drodze analogii 
stosować należy przepisy o terminie. Tym samym umowa taka wywoła 
skutek z chwilą upływu terminu do wykonania prawa pierwokupu, które 
nie istnieje39. Niezależnie zatem, czy przyjęta zostanie koncepcja wykładni 
oświadczeń woli A i B jako oferty zawarcia umownego prawa pierwokupu 
na rzecz C, na wypadek, gdyby nie przysługiwało mu ustawowe prawo 
pierwokupu, czy też uznanie, że mamy tu do czynienia z sytuacją, co do 
której należy stosować odpowiednio przepisy o terminie, nie powoduje 
to z pewnością wadliwości takiej czynności, która skutkowałaby jej nie-
ważnością40 czy też bezskutecznością41. 

Problem tu rozważany, dotyczący trudności ustalenia, czy mamy do czy-
nienia w danym przypadku z sytuacją uzasadniającą zawarcie warunkowej 
umowy sprzedaży, stał się też udziałem samego ustawodawcy. Wprowadzając 
do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego prawo pierwokupu dzierżawcy 
(art. 3 ust. 1), uzależnił jego powstanie od 4 warunków, które muszą być 
spełnione łącznie. Musimy mieć do czynienia z dzierżawcą, umowa dzierżawy 

37 Uprawniony nie skorzysta z prawa pierwokupu, bo prawo to obiektywnie mu nie przysługuje, 
czyli obiektywnie jest pewne, że warunek się nie ziści, czyli uprawniony nie skorzysta z prawa 
pierwokupu. 

38 Strony umowy warunkowej nie wiedzą, czy wskazany przez nich podmiot jako uprawniony 
skorzysta z prawa pierwokupu, czy też nie. 

39 B. Swaczyna, Warunkowe czynności prawne, Warszawa 2012, s. 87–89. 
40 SN uznał, że zastrzeżenie w umowie prawa pierwokupu na rzecz gminy z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, które jej nie przysługiwało, było nieważne, i umowa taka na mocy art. 58 
§ 3 kc powinna zostać uznana za bezwarunkową (por. wyrok SN z 19 września 2002 r., II 
CKN 329/01, OSN 2003, poz. 165, zob. też wyrok SN z 29 kwietnia 2009 r., II CSK 614/08, 
OSNC 2010, nr 2, poz. 32). Pogląd ten jest słusznie krytykowany bądź to ze względu na 
przyjęcie, że warunek w czynności staje się z nią nierozerwalnie związany, a nie jest tylko 
elementem do niej dodanym, którego ważność może być oceniana samodzielnie od treści 
całej czynności (J. Zawadzka, Warunek…, op. cit., s. 304–307), bądź na brak równorzędności 
dwóch elementów czynności, jakimi są: warunek i inne jej elementy; warunek modyfikuje 
inne postanowienia umowy, a zatem jego nieważność wpływa także na nie (B. Swaczyna, 
Warunkowe…, op. cit., s. 208–209). Brak możliwości zastosowania w tym przypadku art. 58 
§ 3 kc wywodzony jest także z przyjęcia, że nieważność wynikająca z tego przepisu odnosi 
się do podstawowej treści czynności, a nie swoistego jej elementu, jakim jest warunek (Z. 
Radwański, w: System…, op. cit., s. 271), czy istnieniem innych przepisów szczególnych 
w Kodeksie cywilnym odnoszących się do tej materii, takich jak art. 94 kc, czy też 962 kc (E. 
Drozd, Przeniesienie…, op. cit., s. 61).

41 Pogląd taki wyraził S. Rudnicki, w : S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu 
cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna., wyd. X., wersja elektroniczna Lexis-nexis 
Warszawa 2011, komentarz do art. 94. 



65

O trudnościach z ustaleniem istnienia ustawowego prawa pierwokupu

została zawarta formie pisemnej i ma datę pewną, była wykonywana co 
najmniej 3 lata od tej daty, oraz nabywana nieruchomość wchodzi w skład 
gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy. O ile sprzedający A wie, czy zawarł 
umowę dzierżawy, jak też czy była ona wykonywana co najmniej 3 lata, 
to może nie wiedzieć, czy ma ona datę pewną. Otóż nawet jeśli umowa 
została sporządzona na piśmie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
dzierżawcy i wydzierżawiającego (w naszym przykładzie sprzedawcy A), 
to nie ma pewności, czy przypadkiem dzierżawca jeszcze tego następnego 
dnia po jej podpisaniu nie poświadczył na niej podpisu u notariusza. Od 
tego następnego dnia biegną 3 lata określone w przepisie, warunkujące po-
wstanie prawa pierwokupu na rzecz dzierżawcy. O rozpoczęciu biegu tego 
terminu może nie wiedzieć sprzedawca (A). Tym należy tłumaczyć treść art. 
3 ust. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego: „O treści umowy sprzedaży 
nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli 
umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia”. 

Nie wiadomo, czy dzierżawcy prawo pierwokupu przysługuje, ale 
trzeba go o jej treści poinformować. Przepis ten nie daje jednak żadnej 
odpowiedzi na pytanie, o treści jakiej umowy sprzedaży należy poinfor-
mować dzierżawcę42. Jeśli to ma być umowa warunkowa, a dzierżawcy 
prawo pierwokupu nie przysługuje43, to w myśl stanowiska W. Goneta 
umowa warunkowa byłaby nieważna, czego, jak już wyżej wywiedziono, 
zaaprobować nie sposób. Jeśli umowa sprzedaży będzie bezwarunkowa, to 
własność albo przeszła z A na B (jeśli dzierżawcy prawo pierwokupu nie 
przysługiwało), albo nie przeszła, gdyż umowa, jako zawarta bezwarun-
kowo, jest nieważna (art. 599 § 2 kc, jeżeli dzierżawcy prawo pierwokupu 
przysługiwało). Zupełnie zatem widoczne w tym przypadku staje się, że 
A i B winni zawrzeć warunkową umowę sprzedaży, jeśli dzierżawa trwała 
co najmniej 3 lata, co wprost wynika z przepisu. Jeżeli dzierżawcy pra-
wo pierwokupu nie przysługuje, to po upływie terminu do jego złożenia 
może aktualizować się prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy. 
42 J. Bieluk w pracy Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016, s. 

129 – stwierdza, tylko że: „(…) w stosunku do dzierżawcy zawiadomienie jest konieczne 
w każdym wypadku, gdy umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od jej zawarcia, nawet 
jeśli w świetle ust. 1 komentowanego przepisu takiemu dzierżawcy nie przysługuje prawo 
pierwokupu”; E. Klat-Górska, w pracy Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, 
Warszawa 2014 do problemu tego się nie odnosi. 

43 Np. umowa nie była w formie pisemnej z datą pewną, albo była sporządzona w takiej formie 
i trwała co najmniej 3 lata od tej daty, ale nabywana nieruchomość nie wchodzi w skład 
gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy, bo np. okres jego zamieszkania wymagany ustawą jest 
za krótki i wynosi 4 lata. 
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V.  Skutki złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu 

przez uprawnionego z ustawy, gdy prawo to z ustawy mu nie 
przysługuje

Bardziej skomplikowana sytuacja powstaje, gdy strony umowy wa-
runkowej dodały do niej warunek nieskorzystania przez uprawnionego 
z prawa pierwokupu równoznaczny z ustawowym, uprawnionemu prawo to 
z ustawy nie przysługuje i złożył on oświadczenie o skorzystaniu z prawa 
pierwokupu. Przyjmując konsekwentnie, że mamy wówczas do czynienia 
z wykonaniem umownego prawa pierwokupu na skutek oferty zawartej 
w umowie warunkowej, to do oceny skuteczności takiej czynności odnosić 
trzeba reguły dotyczące umownego prawa pierwokupu. Pierwsza trudność 
dotyczy osoby obowiązanej do poinformowania uprawnionego. Wątpliwość 
może dotyczyć sytuacji, gdy o treści umowy warunkowej uprawnionego 
informuje notariusz, a nie zobowiązany (sprzedawca). Skoro przyjmuje 
się, że o treści umowy warunkowej uprawnionego może poinformować 
osoba trzecia, założyć należy, że notariusz działa w tym przypadku na 
rzecz zobowiązanego. Przesłanie przez niego wypisu umowy sprzedaży 
warunkowej winno być traktowane jako wypełnienie obowiązku przez 
zobowiązanego. 

Innym zagadnieniem jest termin na wykonanie prawa pierwokupu. Przy 
umownym prawie pierwokupu wynosi on 30 dni od chwili, gdy uprawniony 
dowiedział się o treści umowy sprzedaży warunkowej. W tym zakresie 
jest spójny i wspólny do regulacji ustawowego prawa pierwokupu. Jednak 
bardzo znacząca różnica może pojawić się w rozumieniu, jak w poszcze-
gólnym przypadku ma on być liczony. Przy uznaniu, że mamy do czynienia 
z wykonaniem umownego prawa pierwokupu przed upływem terminu 
(30 dni), oświadczenie o jego wykonaniu winno dotrzeć do wiadomości 
sprzedającego, lub by miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Tym 
samym w przypadkach, gdy ustawa nie wymaga w tym terminie dojścia do 
wiadomości sprzedającego oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, 
mogą wystąpić sytuacje problematyczne. Tytułem przykładu można wskazać 
ustawę o gospodarce nieruchomościami. Przewiduje ona, że uprawniony 
nabywa przedmiot prawa pierwokupu z chwilą złożenia oświadczenia 
o wykonaniu ustawowego prawa pierwokupu. Jeśli uznać, że prawo to 
z ustawy mu nie przysługuje, a zawarta umowa sprzedaży warunkowej 
jest jednocześnie ofertą zawarcia umowy umownego prawa pierwokupu 
– oświadczenie gminy winno dotrzeć do zobowiązanego przed upływem 
30. dnia od otrzymania umowy warunkowej. W innym przypadku skutek 
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wykonania prawa pierwokupu nie nastąpi. Kolejnym zagadnieniem jest 
sytuacja dotycząca zawarcia umowy sprzedaży warunkowej obejmującej 
kilka warunków ustawowych. W piśmiennictwie brak zgodności poglądów, 
czy w takim przypadku dochodzi do wyłączenia niektórych z nich, czy też 
umowa winna być zawarta przy uwzględnieniu wszystkich. Podtrzymując 
pogląd, że trafne jest to drugie stanowisko, należy mieć na względzie, 
że w ustawie o ochronie przyrody oraz w ustawie o lasach znajdują się 
przepisy o pierwszeństwie wykonania prawa pierwokupu, jeśli zbiega się 
on z innymi. Przyjmuję przez analogię, że przepisy te należy stosować 
także w przypadku, gdy obiektywnie uprawnionym prawo pierwokupu 
nie przysługuje z ustawy, a wykonanie prawa pierwokupu jest traktowane 
jako przyjęcie oferty zawarcia umownego prawa pierwokupu. 

Reasumując: choć występują odmienności w zakresie i sposobie wyko-
nania umownego i ustawowego prawa pierwokupu, to jednak w doktrynie 
nie budzi wątpliwości, że umowne prawo pierwokupu może być w sze-
rokim zakresie modyfikowane. Jego granicą są przepisy bezwzględnie 
obowiązujące oraz natura więzi prawnej powstałej przez zastrzeżenie 
umownego prawa pierwokupu44. Słusznie wskazuje się, że zmiana może 
dotyczyć: terminu związania prawem pierwokupu, formy i sposobu zawia-
domienia o zawarciu umowy warunkowej, ustalenia terminy wykonania 
prawa pierwokupu odmiennego od kodeksowego. Wszystko to prowadzi 
do wniosku, że jeżeli w drodze wykładni oświadczeń stron warunko-
wej umowy sprzedaży można wywieść, że strony miały na myśli ofertę 
umownego prawa pierwokupu na wypadek, gdyby ustawowego prawo 
pierwokupu uprawnionemu nie przysługiwało, to wówczas elastyczność 
przepisów umownego prawa pierwokupu pozwala w mocy utrzymać treść 
zamierzonego przez strony stosunku prawnego. 

Podsumowanie

Poczynione wyżej uwagi traktuję jako wstęp do dyskusji. Niewątpliwie 
postulować należy, aby ustawodawca w sposób przemyślany w zakresie 
niezbędności, rzeczowy, spójny i jasny wprowadzał regulacje dotyczące 
ustawowego prawa pierwokupu. W obecnym stanie prawnym coraz czę-
ściej uczestnicy obrotu cywilnoprawnego w zakresie prawa pierwokupu 
stają przed koniecznością dokonywania wyborów: umowa bezwarunkowa, 
z ryzykiem sankcji nieważności, czy też warunkowa umowa sprzedaży, 
przy braku pewności, czy uprawnionemu prawo pierwokupu przysługuje. 
44 Por. J. Górecki, Umowne…, op. cit., s. 112–113. 
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W mojej ocenie wykładnia winna pójść w kierunku wyżej zaprezentowa-
nym. Nie oznacza to, że jest ona wolna od kontrowersji, czy nawet skut-
ków trudnych do zaakceptowania. Być może pewnym rozwiązaniem jest 
sięgnięcie do rozwiązań przyjmujących jako zasady ogólnej dotyczącej 
każdego prawa pierwokupu możliwości zrzeczenia się prawa pierwokupu 
przed zawarciem umowy sprzedaży, jako prawa przyszłego45. Jeśli w razie 
umowy sprzedaży prawo pierwokupu by przysługiwało, sprawa byłaby 
jasna; jeśli nie – oświadczenie takie nie miałoby żadnego skutku prawnego. 

45 W wyroku z 15 listopada 2002 r., V CKN 1374/00, OSNC 2004, nr 3, poz. 45 SN uznał, 
że niedopuszczalne jest zrzeczenie się ustawowego prawa pierwokupu po zawarciu przez 
zobowiązanego bezwarunkowej umowy sprzedaży. 
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Problematyka reprezentacji spółki w kontekście umów zawieranych 
pomiędzy spółką kapitałową a małżonkiem członka zarządu spółki

Kwestia reprezentacji spółek kapitałowych wydaje się być – jeżeli nie 
banalna – to oczywista nie tylko dla znawców prawa spółek, ale również 
każdego uczestnika obrotu prawnego, a przepisy Kodeksu spółek han-
dlowych nie zawiodą intuicji tych ostatnich. Kompetencja ta, zgodnie 
z art. 201 k.s.h.1, należy do zarządu spółki, a wszelkie umowne regulacje 
ograniczające prawo reprezentowania są bezskuteczne w stosunku do 
osób trzecich (na zewnątrz)2. Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Sądu 
Najwyższego z 24 października 1996 roku, III CZP 112/963, nieskuteczne 
wobec osoby trzeciej byłoby postanowienie w umowie spółki, że członek 
zarządu pozbawiony jest prawa reprezentacji w określonym rodzaju spraw. 
Istnienie takich zapisów w umowie spółki lub uchwale wspólników nie 
wpływa zatem na skuteczność czynności prawnych, może jednak skutko-
wać odpowiedzialnością odszkodowawczą członków zarządu. Niniejsze 
rozwiązanie ustawodawcy służy ochronie interesu osób trzecich, a w na-
stępstwie realizacji zasady bezpieczeństwa i pewności obrotu. Racjonalny 
ustawodawca ma na uwadze również dobro spółki, którego prawdopodo-
bieństwo naruszenia jest wysokie w przypadku zaistnienia sprzeczności jej 
interesów z interesami członka zarządu. Czyni to poprzez wprowadzenie 
przepisów ograniczających zakres kompetencji reprezentacyjnych zarządu, 
które – patrząc przez pryzmat regulacji art. 17 § 1 k.s.h. – wiążą osoby 
trzecie. Na marginesie należy dodać, że wpisy w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące również sposobu reprezentacji 
podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym, a w związku z art. 15 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym osoba 
trzecia nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych tam wpisów. 

W doktrynie i orzecznictwie problematyka reprezentacji przy umowach 
zawieranych pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu (art. 210 k.s.h. i art. 
379 § 1 k.s.h.) jest szeroko rozważana, dlatego też przedmiotem niniej-
szych rozważań będą sytuacje, gdy drugą stroną czynności jest małżonek 
członka zarządu lub członek zarządu z małżonkiem.

*  Zastępca notarialny w Izbie Notarialnej w Krakowie
1 W spółce akcyjnej odpowiednio art. 368 k.s.h.
2 Art. 204 § 2 k.s.h. i art. 372 § 2 k.s.h.
3 Legalis 30337.
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W pierwszej kolejności należy rozważyć treść art. 209 k.s.h.4, zgodnie 
z którym:

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, 
jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz 
osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien ujawnić 
sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich 
spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

Przepis ten nakłada na członka zarządu obowiązek lojalności wobec 
spółki oraz chroni spółkę przed rozstrzyganiem jej spraw przez osobę nie-
obiektywną. Fakt, że bliskie relacje z osobą będącą drugą stroną czynności 
powodują stronniczość, nie wymaga dowodzenia. Tytułem przykładu można 
wskazać umowę zawartą pomiędzy spółką deweloperską a małżonkiem 
członka zarządu, na podstawie której ten ostatni świadczy usługi archi-
tektoniczne w zamian za odmienną od rynkowej stawkę wynagrodzenia. 
Można oczywiście wskazać wiele stosunków prawnych, które ukształto-
wane zostaną z myślą o zagwarantowaniu obu stronom ekwiwalentności 
świadczeń, jednak doktryna niemal jednomyślnie stwierdza, że już sama 
hipotetyczna kolizja uzasadnia bierność mandatariusza5. Podobnie w orzecz-
nictwie6 wskazuje się, że możliwość wystąpienia kolizji interesów, czy też 
znikome ryzyko jej wystąpienia, aktualizuje nakaz wstrzymania się przez 
członka zarządu od udziału w rozstrzyganiu spraw, co ma zniwelować 
podejrzenia o stronniczość w prowadzeniu spraw spółki. Zawarcie jednak 
umowy wbrew temu zakazowi nie powoduje jej nieważności, a jedynie 
wobec naruszenia przepisów prawa, zgodnie z art. 293 k.s.h.7, stanowi 
podstawę do odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu wobec 
spółki8. Oczywiście nie wyłącza to możliwości uznania czynności za nie-
ważną w przypadku jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego9, 
o której mowa w art. 58 § 2 k.c. 
4 W spółce akcyjnej odpowiednio art. 377 k.s.h.
5 D. Kupryjańczyk [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2018, 

komentarz do przepisu art. 209 KSH, część B.
6 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 11 stycznia 2002 r. IV CKN 1903/00, Legalis nr 

53838.
7 W spółce akcyjnej odpowiednio art. 483 k.s.h.
8 A. Szumański [w:] Prawo spółek kapitałowych, System Prawa Prywatnego, tom 17A, 2015 

rok, s. 538.
9 D. Opalska, Zakres umocowania zarządu – ochrona osób trzecich a ochrona spółki, „Monitor 

Prawniczy” 2013, nr 22, s. 1187.
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Wypada zastanowić się, jak należy rozumieć „wstrzymanie się od udziału 
w rozstrzyganiu sprawy”. Pewne jest, że członek zarządu ma obowiązek 
ujawnienia sprzeczności interesów i ma prawo żądać zaznaczenia tej 
okoliczności w protokole, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia 
transparentności zarządzania spółką, która to idea przyświecała twórcom 
zmian art. 209 k.s.h.10. Pytanie, czy hipoteza tego przepisu wyczerpuje 
się już w sferze wewnętrznej (prowadzenia spraw spółki) na samym 
wyłączeniu od głosowania nad uchwałą i opuszczeniu przez piastuna 
dotkniętego kolizją sali obrad, czy obejmuje również sferę zewnętrzną, 
czyli reprezentowanie spółki? Jak można się tego spodziewać, istnieją dwa 
poglądy w tej sprawie. Pierwszy: opowiadający się za objęciem obu tych 
sfer dyspozycją przepisu11, gdyż zarówno w płaszczyźnie wewnętrznej, 
jak i zewnętrznej dochodzi do rozstrzygania, dodatkowo wskazując, że ta 
ostatnia, jako wieńcząca czynność prawną (zawarcie umowy) i stanowiąca 
widoczny znak wykonywania kompetencji decyzyjnych, jest brzemienna 
w skutki dla spółki. Na drugim biegunie znajdują się stanowiska opowia-
dające się za wąską interpretacją przepisu, przyjmujące, że reprezentacja 
spółki jest czynnością o charakterze wyłącznie wtórnym wobec podjęcia 
decyzji o dokonaniu czynności, i na tym etapie nie może już dojść do 
naruszenia interesu spółki12. 

Mając powyższe na uwadze, należy opowiedzieć się za pierwszym 
z przywołanych poglądów, gdyż najpełniej pozwala zrealizować ratio 
legis przepisu. Ponadto praktyka wskazuje, że niejednokrotnie nie jest 
możliwe oddzielenie obu stref. Doskonałym przykładem świadczącym 
o istnieniu problemu będzie zamiar nabycia nieruchomości dla spółki. 
Płaszczyzna prowadzenia spraw będzie realizowana przez podjęcie de-
cyzji o nabyciu konkretnej nieruchomości w drodze takiej, a nie innej 
odpłatnej czynności prawnej. Kwestia zaś złożenia oferty i prowadzenia 
rozmów ze sprzedającym będącym współmałżonkiem członka zarządu 

10 Por. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 
otoczenia prawnego przedsiębiorców z 9 listopada 2016 r. (Druk sejmowy VIII kadencji, Nr 
994, s. 29–30).

11 M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 209 KSH, LexPolonica 2014; J.P. Naworski, Komentarz 
do art. 209 KSH, LexPolonica 2014; M. Litwińska-Werner, Komentarz KSH, 2007; A. 
Szajkowski, M. Tarska, [w:] Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. 
II, 2005, s. 522.

12 R. Pabis, [w:] Kodeks spółek kapitałowych. Komentarz, red. J. Bieniak et al., Warszawa 2012, 
s. 807.
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należy już do płaszczyzny reprezentacji13. Przyjęcie odmiennego poglądu 
dopuszczającego reprezentację spółki przez mandatariusza w umowie 
z jego współmałżonkiem, od którego spółka nabywa nieruchomość, daje 
pole do nadużyć, a ochrona ładu korporacyjnego może stać się fikcją. Nie 
jest wykluczone przecież, że nieruchomość mogłaby stanowić składnik 
majątku wspólnego małżonków, a wówczas członek zarządu posiadający 
jednak personalny interes, nie będzie miał powodu, by prowadzić nego-
cjacje ceny; wręcz przeciwnie – jego zamiarem będzie zawarcie umowy 
przewidującej maksymalną cenę przewidzianą w uchwale powziętej przez 
pozostały skład zarządu14. 

W przypadku zarządu jednoosobowego rodzi się pytanie, w jaki sposób 
zastosować omawianą normę. Właściwe wydaje się zawiadomienie zgro-
madzenia wspólników oraz organu powołującego członków zarządu (jeżeli 
nie jest nim zgromadzenie wspólników) o możliwej sprzeczności. Dzięki 
temu zabiegowi może dojść do rozwiązania problemu poprzez wskazanie 
osoby bezstronnej, a to poprzez poszerzenie składu zarządu, skorzystanie 
z instytucji prokury lub udzielenie pełnomocnictwa osobie trzeciej15. Z kolei 
w spółce jednoosobowej, gdzie jedyny wspólnik jest jednocześnie jedy-
nym członkiem zarządu, konflikt wydaje się być bezprzedmiotowy, gdyż 
interes spółki jest tożsamy z interesem jedynego wspólnika. W rezultacie 
piastun posiada swobodę decyzyjną, bez konieczności wstrzymywania się 
od podjęcia konkretnej czynności16.

Kolejnym wyłomem od zasady domniemania kompetencji zarządu, 
powodującym wyłączenie całego organu, a nie tylko poszczególnych jego 
członków w reprezentacji spółki, jest powszechnie znany przepis art. 210 
k.s.h. Dotyczy wszelkiego rodzaju umów i sporów mogących zaistnieć 
pomiędzy spółką a aktualnym17 członkiem zarządu18. Przy czym chodzi 
o wszelkie umowy, nie tylko związane ze sprawowaną przez członka 

13 D. Dąbrowski, K. Garnowski, Umowy między spółką a małżonkiem członka zarządu spółki 
kapitałowej [w:] Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, Warszawa 
2016, red. D. Dąbrowski et al., s. 319.

14 Ibidem, s. 322.
15 D. Kupryjańczyk, [w:] Kodeks spółek handlowych., op. cit., część H.
16 A. Opalski [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Komentarz. Art. 151–226, red. A. Opalski, Warszawa 2018, art. 209 KSH, Nb 14.
17 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 24 

stycznia 2002 r., I PKN 838/00, Legalis 66189.
18 Nie należy zapominać, że zgodnie z art. 280 k.s.h. przepis ten stosowany jest odpowiednio 

wobec likwidatora spółki. Por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 27 stycznia 
2010 r., II CSK 301/09, Legalis 338394.
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zarządu funkcją, ale również te, które pozostają poza tą sferą19. Zdrowy 
rozsądek podpowiada jednak, że pewne przypadki uzasadniają przyjęcie 
koncepcji wąskiego rozumienia „umowy”, wyłączającego konieczność 
zachowania szczególnej reprezentacji, a będą nimi wszystkie te umowy 
zawierane w życiu codziennym o charakterze konsumpcyjnym20. Ochrona 
płynąca z treści przepisu wyklucza ryzyko konfliktu poprzez uniknięcie 
występowania członka zarządu w dualistycznej roli: reprezentanta interesów 
spółki i reprezentanta interesów własnych21. Przepis ów jest bezwzględnie 
obowiązujący22, a zatem jego naruszenie skutkuje nieważnością czynności, 
należy zatem zadbać o prawidłową reprezentację przy umowach objętych 
zakresem jego działania. W praktyce notarialnej najczęstszymi przypad-
kami wymagającymi należytej staranności będą umowy przenoszące 
własność nieruchomości oraz umowy spółek. Truizmem jest stwierdzenie, 
że spółkę reprezentuje wówczas rada nadzorcza23 lub pełnomocnik24 po-

19 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gorzowie Wlkp. z 22 czerwca 
2017 r., I SA/Go 202/17; Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 11 marca 
2010 r., IV CSK 413/09. Chociaż orzecznictwu nie są obce odmienne – jednak odosobnione 
– stanowiska, jak to wyrażone na bazie poprzednio obowiązującego Kodeksu Handlowego – 
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 23 marca 1999 r., II CKN 24/98.

20 R. Szczęsny, Umowy i spory pomiędzy spółką i członkami jej zarządu, „Prawo Spółek” 2004, 
nr 12, s. 18.

21 Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 11 marca 2010 r., IV CSK 413/09.
22 Naruszenie zakazu reprezentacji spółki przez zarząd niesie niepożądane skutki, bowiem 

czynność prawna nie może być konwalidowana. Por. A. Błażkowska, M. Wyskiel-Kulasa, 
Kilka uwag o art. 210 § 1 w praktyce notarialnej, „Nowy Przegląd Notarialny” 2017, nr 1 
(71), s. 30.

23 Treść przepisu art. 210 § 1 k.s.h. sugeruje przyjęcie, że rada nadzorcza działa kolegialnie. 
W związku z czym przy omawianych umowach spółkę reprezentować będą wszyscy 
członkowie rady nadzorczej ewentualnie rada nadzorcza podejmie uchwałę zawierająca zgodę 
na zawarcie umowy, jej istotne warunki oraz zawierającą upoważnienie dla konkretnego 
członka rady nadzorczej do dokonania takiej czynności. Por. A. Błażkowska, M. Wyskiel-
Kulasa, Kilka uwag o art. 210 § 1…, op. cit., s. 24.

24 Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych z 8 sierpnia 2018 r., III AUa 98/18: przepis art. 210 § 1 KSH nie wskazuje 
podmiotów legitymowanych do bycia pełnomocnikiem. Brak jednoznacznych ograniczeń 
w tym zakresie prowadzi do wniosku, że może być nim zarówno wspólnik, jak i osoba spoza 
grona wspólników. Nie jest również wykluczone umocowanie drugiego członka zarządu, 
należy jednak badać okoliczności in concreto w przypadku spółek dwuosobowych. Racjonalnie 
jednak będzie powołanie osoby niepowiązanej ze spółką więzią pełnionej funkcji ani więzią 
kapitałową, gdyż takie działanie może zostać uznane za niedopuszczalne i prowadzące do 
obejścia przepisu art. 210 § 1 k.s.h. Tak: M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz, Warszawa 2007, s. 590. Nadto Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna 
z 30 stycznia 2019 roku, III CZP 71/18, Legalis nr 1870561, zgodnie z którą „Jeżeli jednak 
w spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
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wołany uchwałą zgromadzenia wspólników25. W przypadku jednak spółki 
jednoosobowej, czynność prawna pomiędzy piastunem a spółką wymaga 
zachowania formy aktu notarialnego, a o dokonaniu takiej czynności no-
tariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. 

Wracając do dyspozycji art. 210 § 1 k.s.h. – jaką reprezentację należy 
zastosować, gdy umowa zawierana jest pomiędzy spółką a członkiem 
zarządu i jego małżonkiem? Dlaczego ustawodawca stosuje różny stopień 
zabezpieczenia ładu korporacyjnego – w art. 209 k.s.h. jedynie wyłączając 
konkretnego członka zarządu od udziału w rozstrzyganiu spraw, a w art. 
210 k.s.h. wyłączając kompetencję całego zarządu do reprezentacji spół-
ki26? Przykładowo – z samym małżonkiem członka zarządu zawierana jest 
umowa, w wyniku której spółka nabędzie nieruchomość objętą wspólnością 
ustawową majątkową małżeńską. Skutki takiej czynności w sferze ma-
jątkowo-małżeńskiej będą bardzo zbliżone do sytuacji, gdyby do umowy 
przystępował sam członek zarządu27, zatem tożsame byłoby i ryzyko po-
krzywdzenia interesu spółki. Czy nie byłoby rozsądniejsze rozszerzenie 
dyspozycji przepisu art. 210 § 1 k.s.h. na sytuacje, gdy umowa dotyczy 
majątku wspólnego małżonków, a do umowy przystępuje tylko małżonek 
nie-piastun? Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwiłoby bez wątpienia 
dokonanie bezstronnej oceny ryzyka, z drugiej jednak strony mamy przed 
sobą czerwone światło z „zasadą zakazu wykładni rozszerzającej wyjątków”. 
W doktrynie stwierdza się, że rozszerzająca wykładnia odwołująca się do 
kolizji interesów, który nie mieści się w zakresie zastosowania przepisu art. 
210 § 1 k.s.h., lecz art. 209 k.s.h., jest zabiegiem niezgodnym z prawem 
powodującym niepewność co do zasad rządzących sposobem reprezentacji 
spółki, w następstwie czego rozszerzająca wykładnia przepisu art. 210 § 
1 k.s.h. możliwa jest jedynie w wyjątkowych przypadkach systemowo 
uzasadnionych28. Argumentem przemawiającym za zastosowaniem rygoru 
przewidzianego w omawianym przepisie jest konstrukcja obejścia prawa, 
bowiem reprezentacja spółki przez członka zarządu przy umowie doty-
czącej jego sfery majątkowej naruszałaby zakaz z niego wynikający. Przy 

jej pełnomocnikiem na podstawie art. 210 § 1 KSH nie może być osoba będąca jednocześnie 
komandytariuszem w tej spółce komandytowej i członkiem zarządu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością – komplementariusza; takie powiązanie sprzeciwia się naturze spółki 
komandytowej”.

25 Nie ma możliwości przeniesienia uprawnienia do powołania pełnomocnika przez inny organ. 
A. Błażkowska, M. Wyskiel-Kulasa, Kilka uwag o art. 210 § 1…, op. cit., s. 22.

26 D. Dąbrowski, K. Garnowski, Umowy między spółką…, op. cit., s. 322.
27 Ibidem, s. 322.
28 A. Opalski [w:] Op. cit.,art. 210 KSH, Nb 18.
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czym oceny tej należy dokonywać in concreto, by ustalić, czy rzeczywiście 
został naruszony interes spółki29.

Rozważmy kolejny scenariusz: między spółką a członkiem zarządu 
i jego małżonkiem zostaje zawarta umowa sprzedaży, w wyniku której 
małżonkowie nabywają nieruchomość do ich majątku wspólnego. Treść 
art. 210 § 1 k.s.h. nie wskazuje, że należy go stosować w przypadku umów, 
gdy drugą stroną poza członkiem zarządu jest również osoba trzecia. Warto 
wskazać dwie koncepcje sposobu reprezentacji w tym przypadku. Według 
pierwszej prymat ochrony interesu spółki powoduje, że bez znaczenia 
jest, czy po drugiej stronie występuje samodzielnie członek zarządu czy 
wspólnie z osobą trzecią, zatem art. 210 § 1 k.s.h. ma zastosowanie. Druga 
możliwość – konieczna jest dualistyczna reprezentacja spółki – w zakresie, 
w jakim umowa zawierana jest z członkiem zarządu, zastosowanie ma art. 
210 k.s.h., zaś w zakresie, w jakim zawierana jest z osobą trzecią, spółkę 
reprezentuje zarząd zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji. Należy 
opowiedzieć się za pierwszym ze wskazanych poglądów, a przemawia za 
tym kilka racji. Porównując treść przepisu art. 201 § 1 k.s.h. stanowiącego 
o kompetencji zarządu do reprezentacji spółki z wyjątkiem przewidzianym 
w art. 210 § 1 k.s.h. przewidującym reprezentację rady nadzorczej / pełno-
mocnika przy umowach z członkiem zarządu, można dojść do wniosku, że 
zastosowanie przepisów należy interpretować jako alternatywę rozłączną. 
Zatem w każdym przypadku, gdy po drugiej stronie obecny jest członek 
zarządu czy to samodzielnie, czy wraz z osobą trzecią, reprezentacja spółki 
jest „szczególna”. Bez znaczenia jest również fakt, że druga strona ma 
charakter złożony, czyli składa się z wielu podmiotów – członek zarządu 
i jego współmałżonek, nadal bowiem jest to jedna umowa, jedna czynność 
prawna, a spółka składa jedno oświadczenie woli każdemu z kontrahentów. 
Sztuczną konstrukcją byłby wymóg konieczności rozbicia oświadczenia 
woli spółki na dwa oświadczenia składane przez dwa podmioty, to jest 
oświadczenie rady nadzorczej / pełnomocnika kierowane do członka 
zarządu oraz oświadczenie zarządu kierowane do małżonka30. Podobnie 
negatywnie należałoby ocenić ustanowienie pełnomocnictwa w trybie art. 
210 k.s.h. oraz jednoczesne ustanowienie pełnomocnictwa w trybie prze-
pisów Kodeksu cywilnego i rozszczepienie oświadczenia woli. Powyższy 

29 D. Dąbrowski, K. Garnowski, Umowy między spółką…, op. cit., s. 323.
30 A. Herbert, Sposób reprezentacji spółki kapitałowej w umowach zawieranych z członkiem 

zarządu i jego małżonkiem, http://www.lawblog.pl/2014/01/30/sposob-reprezentacji-spolki-
kapitalowej-w-umowach-zawieranych-z-czlonkiem-zarzadu-i-jego-malzonkiem/, dostęp: 
26.01.2019 r.; D. Dąbrowski, K. Garnowski, Umowy między spółką…, op. cit., s. 324–325.

Problematyka reprezentacji spółki w kontekście umów zawieranych pomiędzy spółką kapitałową...
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pogląd należy odnieść również do umów wielostronnych, przykładowo 
zawarcie umowy spółki komandytowej, w której wspólnikami będzie 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako komplementariusz), jej 
prezes, małżonek prezesa i Kowalski (jako komandytariusze). W innym 
świetle jawią się umowy objęte jednym dokumentem, ale obejmujące kilka 
czynności. Tytułem przykładu można wskazać udzielenie przez spółkę po-
życzki małżonkowi członka zarządu, której spłata zostanie zabezpieczona 
poręczeniem udzielonym przez członka zarządu31. Każda umowa wymaga 
głębszej refleksji nad sposobem reprezentacji, tak aby pozorna oczywistość 
nie przyczyniła się do nieważności czynności prawnej.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że de lege lata prze-
pisy mające na celu zniwelowanie powstania konfliktu interesów spółki 
z prywatnym interesem członka jego zarządu nie gwarantują w pełni jego 
realizacji. Z jednej strony literalne brzmienie art. 210 § 1 k.s.h. nakazuje 
stosować szczególną reprezentację przy umowach z członkiem zarządu, 
a z drugiej strony nie obejmuje swoją dyspozycją umów zawieranych 
z osobami z nim powiązanymi, a wskazanymi w art. 209 k.s.h. Czy względy 
praktyczne nie przemawiają za przyjęciem wykładni funkcjonalnej, która 
nie będzie, tak jak wykładnia literalna, prowadzić do absurdu i ograniczać 
codziennego zwykłego obrotu przy zakupie przykładowego paliwa na 
stacji paliw32? Nie każda bowiem umowa zabarwiona jest ryzykiem dla 
szeroko rozumianego obrotu. Wskazane byłoby zatem rozszerzenie hipo-
tezy przepisu 210 § 1 k.s.h. tak, aby brał pod uwagę powiązania rodzinne 
i majątkowe pomiędzy członkiem zarządu a jego małżonkiem. Być może 
należałoby rozważyć stanowisko doktryny sugerujące konieczność uzy-
skania zgody zgromadzenia wspólników na powzięcie takich czynności33. 
Niestety pomimo potrzeb nie tylko korporacyjnych, ale również praktyki 
notarialnej, powyższa kwestia reprezentacji spółki nie jest poruszana nader 
często w doktrynie i orzecznictwie. 

31 D. Dąbrowski, K. Garnowski, Umowy między spółką…, op. cit., s. 325.
32 J. Cabaj, Szczególna reprezentacja spółki kapitałowej – art. 379 § 1 (210 § 1) k.s.h., „Ius 

Novum” 2014, nr 3, s. 55.
33 D. Dąbrowski, K. Garnowski, Umowy między spółką…, op. cit., s. 326.
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Aleksander Szymański*

Notariusze tworzą samorząd – rozważania o wzajemnych 
kompetencjach organów samorządu notarialnego

Pesymista narzeka na wiatr. Optymista oczekuje, że wiatr się zmieni,
a realista dostosowuje swoje żagle. 

William Arthur Ward

Niniejsze rozważania nie są determinowane dogmatyczną wykładnią 
przepisów ustawy prawo o notariacie w zakresie samorządu notarialnego. 
Stanowią raczej próbę systematyki refleksji na temat wzajemnych relacji 
zachodzących pomiędzy poszczególnymi organami samorządu oraz rozwi-
nięcie myśli, jakie towarzyszyły mi podczas pisania komentarza do części 
ustrojowej prawa o notariacie pod redakcją notariuszy dr. Andrzeja Rataja 
i dr. Andrzeja Jana Szeredy1.

Zależności kompetencyjne pomiędzy Krajową Radą Notarialną (art. 38 i 40 
ustawy prawo o notariacie), Radą Izby Notarialnej (art. 35 pr.not.) oraz Walnym 
Zgromadzeniem notariuszy izby notarialnej (art. 30 pr.not.) poddane zostały 
wyczerpującej analizie zarówno doktrynalnej, jak i judykacyjnej. Utrwalił się 
mylny, moim zdaniem, pogląd, iż samorząd notarialny to wska-
zane powyżej organy samorządu, na które ustawodawca nałożył 
określone obowiązki. Jako Prezes Rady Izby Notarialnej stwierdzam, 
iż w dyskursie wewnętrznym brak zrozumienia dla dyspozycji 
normy art. 26 § 1 pr.not. przytoczonego in extenso w tytule ni-
niejszych rozważań – notariusze tworzą samorząd notarialny.

W wymiarze systemowym art. 26 § 1 pr.not. stanowi konkretyzację normy 
konstytucyjnej wyrażonej w art. 17 ust 1 Konstytucji RP. Słusznie podnosi 
się w doktrynie, iż „w świetle literalnego brzmienia art. 17 Konstytucji RP 
utworzenie poszczególnych samorządów zawodowych i innych rodzajów 
samorządu nie jest obligatoryjne i jest pozostawione każdorazowo decyzji 
ustawodawcy(…)”2. Odnosząc się do zasad legislacji oraz wykładni języ-
kowej stwierdzić należy, iż ustawodawca tworząc samorząd nota-
rialny precyzyjnie wskazał adresata normy art. 26 § 1 ustawy 
*  Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi, Szef Szkolenia (w latach 2012–2015), Członek 

Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości w Poznaniu (w latach 2013–2014).
1 Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie, red. A. Rataj, A. Jan Szereda, 

CH Beck, Warszawa 2019.
2 Konstytucja RP. Tom I. Komentarz Do Art. 1–86 2016, Wyd. I, Red. M. Safjan, L. Bosek, 

C.H.Beck, Warszawa 2016, wydanie 1, Komentarz Do Art. 17.
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– notariuszy sensu largo. Redakcja powyższej normy nie jest 
bezosobowa, wszak ustawodawca nie posłużył się zwrotem 
„tworzy się samorząd zawodowy notariuszy”. 

Prawnoporównawczo wskazać należy na postanowienia ustawy z dnia 
26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 Nr 16 poz. 124 t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669, 2193.). Art 1 ust 2 ustawy stanowi: 
„Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego”. 
Równie kategorycznie brzmi art. 5 ust 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych (Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 145 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2115, 2193): „Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu 
zawodowego, zwanego dalej »samorządem«”.

Aleksander Oleszko stwierdza: „zawarte w art. 26 § 1 in principio sfor-
mułowanie »notariusze tworzą samorząd« nie jest rozumiane jednoznacznie. 
Aprobować należy konstatację, iż bezdyskusyjne są dwie kwestie: pierw-
sza – przynależność do samorządu jest obowiązkowa; druga – z mocy tego 
przepisu instytucjonalnie funkcjonuje jeden samorząd, który »obejmuje izby 
notarialne i Krajową Radę Notarialną (§ 2 art. 26)”.3

Zatem wszystkie postawione poniżej tezy należy odnosić nie tylko do po-
szczególnych organów samorządu czy też osób pełniących w nich funkcje, ale 
przede wszystkim do notariuszy, jako samorządu notarialnego. 

Samodzielność ustrojowa samorządu notarialnego, jako samorządu zawo-
dowego reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, 
wywodzona jest z treści art. 17 ust 1 Konstytucji RP. Aprobować należy 
poglądy doktryny wskazujące, iż przywołana norma konstytucyjna wyznacza 
dwie podstawowe funkcje samorządu notarialnego: z jednej strony repre-
zentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego, z drugiej 
– sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania 
publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Podkreśla 
się przy tym, iż powyższe funkcje mają charakter generalny, ogólny i kie-
runkowy. Tym samym nie możemy w powyższym zakresie mówić wprost 
o kompetencjach, czy tym bardziej o zakresie działania4.

W uzasadnieniu wyroku z 22 maja 2001 K 37/00, OTK 2001/4/86 Trybunał 
Konstytucyjny stwierdza, iż obie powyższe funkcje są jednakowo 
ważne, a dla ich realizacji samorządowi zawodowemu powierzyć należy 
zadania i kompetencje o charakterze publicznym, w tym władcze, sprawowane 
wobec wszystkich osób wykonujących dany zawód zaufania publicznego. 

3 A. Oleszko, Ustrój i zadania samorządu notarialnego, Warszawa 2016.
4 Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86 2016…, op. cit.
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Nadto w uzasadnieniu powyższego wyroku Trybunał Konstytucyjny 
wskazuje, że jednoczesne wypełnianie funkcji, o których mowa w art. 17 
ust. 1 Konstytucji, nie jest wolne od napięć czy wręcz konfliktów między 
partykularnymi interesami grupy wykonującej określony zawód a interesem 
publicznym w granicach, którego i dla którego ochrony samorząd sprawuje 
pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu. Nie zmienia to jednak 
istoty samorządu zawodowego, wyrażającej się w nałożeniu nań obowiązku 
harmonijnego łączenia wymienionych funkcji5.

 Przywołany wyrok TK wskazuje jasno, iż kompetencje samorządu 
notarialnego w zakresie jego działania nie mogą ograniczać się do 
partykularnego interesu zawodowego. Samorząd notarialny zarówno 
w stosunkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a więc przy realizacji obo-
wiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu musi 
uwzględniać granice interesu publicznego i ów interes publiczny chronić. 

 Zasadnym jest, aby nakreślony powyżej wzorzec konstytucyjny znajdował 
pełne odzwierciedlenie w świadomości notariuszy formujących wobec orga-
nów samorządu postulaty, żądania oraz krytyczne analizy jego działalności. 

Na marginesie poczynić należy uwagę de lege ferenda udzielając równo-
cześnie odpowiedzi na pytanie, czy tak rozumiane funkcje samorządu 
zawodowego pozwalają na ochronę jego praw, a także praw jego 
członków? Pytanie to jest trafnie formułowane i w warstwie znaczeniowej 
sprowadza się do obrony przyznanych uprawnień lub interesu zawodowego. 
Ustawa prawo o notariacie nie przypisuje żadnemu z organów samorządu 
expressis verbis wyrażonej kompetencji do ochrony interesów zawodowych 
swoich członków. Nie oznacza to oczywiście postulatu bierności w powyż-
szym zakresie w odniesieniu do KRN i izb notarialnych. 

Ponownie należy odwołać się do analizy porównawczej. Art. 3 ust 1 pkt 2) 
ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze, jako zadanie samorządu 
zawodowego adwokatury wskazuje reprezentowanie adwokatury i ochronę 
jej praw6. Tożsame postanowienia zawarte są w art. 41 pkt 2) ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych zgodnie, z którym do zadań samorządu 

5 Tezy i uzasadnienia wyroków TK: z 18 lutego 2004 r., OTK-A 2004/2/9, z 26 marca 2008 r., 
OTK-A 2008/2/28, z 30 listopada 2011 r., K 1/10, OTK-A 2011/9/99, z 24 marca 2015 r., K 
19/14, OTK-A 2015/3/32, z 14 grudnia 2010 r., K 20/08, OTK-A 2010/10/129, z 18 października 
2010 r., K 1/09, OTK-A 2010/ 8/ 76, z 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004/ 2/ 9.

6 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 Nr 16 poz. 124 t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669, 2193.)
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należy w szczególności reprezentowanie radców prawnych i aplikantów 
radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych.7

KRN – Izby Notarialne hierarchia czy autonomia

W strukturze samorządu notarialnego Krajowa Rada Notarialna, w myśl 
art. 38 pr.not., jest reprezentantem notariatu. Przede wszystkim tak skon-
struowana reprezentacja ma charakter generalny i abstrakcyjny. Nie jest 
tożsama z kompetencjami i obowiązkami, jakie ustawodawca przypisał KRN. 
W konsekwencji enumeracja zakresu działania KRN zawarta jest w art. 40 
pr.not. oraz rozproszona w innych przepisach ustawy. 

Aleksander Oleszko odmawia art. 38 ustawy treści normatywnej8. Roz-
ważyć należy, w jakim znaczeniu ustawodawca posłużył się w odniesieniu 
do KRN pojęciem „reprezentanta notariatu”. Uprawnioną jest teza, aby 
pojęcie „notariatu” utożsamiać w warstwie znaczeniowej z funkcjonującymi 
w przestrzeni publicznej pojęciami ogólnymi „sądownictwo” czy „adwo-
katura”. Oczywiście wszystkie je łączy brak precyzyjnej definicji legalnej, 
ale w warstwie znaczeniowej zawierają w sobie rozpoznawalne elementy 
odpowiednio „wymiaru sprawiedliwości” oraz „palestry”. W takim zna-
czeniu reprezentacja notariatu obejmuje w sposób generalny 
zarówno samorząd notarialny jak i wszystkich notariuszy. 

Reprezentacja notariatu to prawo i obowiązek KRN. W pojęciu tym, 
moim zdaniem, nie zawierają się kwestie prestiżowe, precedencyjne czy 
międzynarodowe. KRN powinna wypowiadać się wyłącznie w naj-
istotniejszych sprawach notariatu, samorządu notarialnego i no-
tariuszy. Nie chodzi tu o autonomię izb notarialnych. Przeciwnie – chodzi 
o jednolitość stanowiska zarówno wobec organów władzy publicznej, jak 
i samych notariuszy. 

Antynomia pomiędzy hierarchiczną a autonomiczną koncepcją wza-
jemnych relacji pomiędzy izbami notarialnymi a KRN uzasadniana jest 
argumentacją kompetencyjną. W myśl najwcześniej wyrażonych poglądów 
KRN jest centralnym organem samorządu, ale nie jest organem zwierzchnim 
nad izbami notarialnymi czy radami tych izb. Argumentacja ta zakłada, że 
uchwały podejmowane przez zgromadzenia izb notarialnych oraz rady izb 

7 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 145 t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2115, 2193)

8 A. Oleszko, Prawo o notariacie Komentarz część I, Warszawa 2011, s. 444.
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nie mogą być przedmiotem kontroli KRN, zaś kontrola następuje w sposób 
pośredni na zasadach określonych w art. 47 § 1 pr.not.9. 

Wyrażany jest także pogląd, iż KRN, jako reprezentant notariatu ma 
realizować dwa najistotniejsze cele: integracyjny i nadzorczy. Cele te odno-
szone są in genere i do samorządu notarialnego, i do wszystkich notariuszy 
tworzących samorząd notarialny10.

W komentarzu do art. 26 pr.not. Krzysztof Maj stawia tezę, iż „brak 
podstaw do twierdzenia, że Krajowa Rada Notarialna jest w sensie ustrojo-
dawczym podmiotem nadrzędnym nad izbami notarialnymi.” Zestawiając 
kompetencje KRN i izb notarialnych wskazuje, iż niektóre uchwały KRN 
w sposób wyraźny i oczywisty wpływają na działalność izb notarialnych, 
ale w żadnym wypadku nie można mówić o nadrzędności KRN nad izbami. 
Rekapitulując powyższe rozumowanie, Krzysztof Maj stwierdza, iż „nad-
rzędność KRN ujawnia się tylko w ramach rozstrzygania przez izby spraw, 
które są indywidualnymi sprawami z zakresu administracji – odwołanie od 
uchwały izby przysługuje do KRN jako organu wyższego stopnia w rozu-
mieniu art. 17 kpa”11.

Szczegółowej analizy w kontekście hierarchiczności i autonomiczności 
organów samorządu notarialnego dokonał A. Oleszko, „podzielając kierunek 
orzecznictwa Sądu Najwyższego, opowiadający się za konstrukcją jednego 
samorządu (art. 26 § 1), a nie wielu samorządów z ich autonomicznymi 
wobec siebie uchwałami”. Słuszna jest przy tym konkluzja zgodnie, z którą 
„przewidziany zakres autonomii między izbami notarialnymi a KRN, nie 
oznacza ani »konkurencji« między poszczególnymi samorządami, a tym 
bardziej »poszerzenia« przewidzianych ustawą uprawnień (obowiązków) 
według swojego uznania”12. 

Nie ulega wątpliwości, iż zależność pomiędzy kompetencjami KRN i izb 
notarialnych należy odczytywać w kontekście zintegrowanego samorzą-
du, który co do zasady powinien respektować komplementarność 
wzajemnych zakresów działania oraz nałożonych obowiązków.

9 J. Florkowski, B. Tymecki, Prawo o notariacie z komentarzem, Warszawa 1993, s. 44 i nast.; 
R. Sztyk, Zasady modelowe i ustrojowe notariatu, Księga pamiątkowa I Kongresu Notariuszy 
Rzeczypospolitej Polskiej, Kluczbork–Poznań 1993, s. 285 i nast., Cz. W. Salagierski, Krajowa 
Rada Notarialna – pięć lat działalności, „Rejent” 1996, nr 4–5(60–61), s. 80–95.

10 Cz. W. Salagierski, Funkcje integracyjne i nadzorcze Krajowej Rady Notarialnej, II Kongresu 
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Referaty i Opracowania, Kluczbork–Poznań 1999, s. 
293–314.

11 Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie, red. A. Rataj, A.J. Szereda, 
Warszawa 2019: K. Maj, Komentarz do art. 26 ustawy prawo o notariacie.

12 A. Oleszko, Ustrój i zadania samorządu notarialnego, op. cit., s. 312.
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Jak sądzę, przedstawiona powyżej dyskusja wynika z rozbieżności głów-
nie doktrynalnych. Niewątpliwie samorząd notarialny, jak każda instytucja 
samorządowa, jest przejawem decentralizacji zadań władztwa publicznego13. 
Niemniej jednak trudno przyjąć, aby ustawodawca z przyczyn czysto funk-
cjonalnych tworzył wewnętrznie zdecentralizowany samorząd notarialny. 

Legalizm kompetencyjny – autonomia formalna

Odnosząc się do wzajemnych zależności kompetencyjnych pomiędzy 
organami samorządu notarialnego, jako zasadę należy przyjąć wyraźne 
ustawowe rozgraniczenie kompetencji i obowiązków. Tożsamą tezę 
stawia Krzysztof Maj: „notariusze tworzą samorząd notarialny, ale działa on 
przez specyficznie ukształtowane podmioty: izby notarialne i Krajową Radę 
Notarialną. Każdy z nich ma swoją odrębną strukturę organizacyjną, a także 
własne kompetencje i obowiązki”14. A. Oleszko podnosi, iż „kompetencje 
poszczególnych organów samorządu nie mogą być »przenoszone« ani zmie-
niane na mocy uchwały danego organu samorządowego”15. Do podobnych 
wniosków prowadzi analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego wskazująca 
ogólne dyrektywy interpretacyjne w zakresie ustawowych kompetencji 
organów samorządu notarialnego. W uzasadnieniach wyroków:
–  z 26 lutego 2004 r., III SZ 2/03, (OSNP 2004/22/395) Sąd Najwyższy 

stwierdził: rada izby notarialnej nie ma ustawowych kompetencji do 
abstrakcyjnego określania rodzajów deliktów dyscyplinarnych notariu-
szy(…). Warto także zasygnalizować, że wypowiadanie się w sprawie 
etyki zawodowej notariuszy należy do ustawowych kompe-
tencji Krajowej Rady Notarialnej (art. 40 § 1 pkt 7 Prawa 
o notariacie), która może formułować ogólniejsze oceny określonych 
zachowań notariuszy sprzeniewierzających się uregulowaniom Kodeksu 
etyki zawodowej notariuszy. Oceny te i tak nie mają znaczenia normo-
twórczego, jeżeli chodzi o ewentualną kwalifikację określonych zachowań 
jako deliktów dyscyplinarnych, ponieważ to wymaga przeprowadzenia 
procedur dyscyplinarnych w trybie art. 50–70 Prawa o notariacie;

–  z 12 kwietnia 2013 r., III ZS 2/13, Lex nr 1555736 Sąd Najwyższy 
stwierdził naruszenie przez radę izby notarialnej art. 35 pkt 4 pr.not., gdyż 
w zakresie kompetencji rady do sprawowania zarządu i rozporządzania 

13 Wyrok NSA z 23 kwietnia 1991 r., II SA 238/91, ONSA 1992, nr 3–4, poz. 61
14 Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie…, op. cit.: K Maj w Komentarzu 

do art. 26 ustawy prawo o notariacie.
15 A. Oleszko, Ustrój i zadania samorządu notarialnego, op. cit., s. 324.
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majątkiem izby nie mieści się uprawnienie do kształtowania składki mie-
sięcznej ustalonej przez Krajową Radę Notarialną. Nadto stwierdził 
naruszenie przez radę izby notarialnej art. 23 i art. 40 § 1 
pkt 8 prawa o notariacie w materii zastrzeżonej do wyłącznej 
kompetencji Krajowej Rady Notarialnej. 
W obu przytoczonych powyżej wyrokach Sądu Najwyższego meritum 

zagadnienia odnosiło się do wkroczenia przez radę izby nota-
rialnej w ustawowe kompetencje KRN. Szczególnym przypadkiem 
w zakresie kompetencji organów samorządu notarialnego jest przekroczenie 
kompetencji własnych.

W uzasadnieniach wyroków:
–  z 1 grudnia 2016 r., Sygn. akt III ZS 3/16 Sąd Najwyższy stwierdził, iż 

ustawowa kompetencja KRN do uchwalania regulaminu we-
wnętrznego urzędowania kancelarii (art. 40 § 1 pkt 1 Prawa 
o notariacie) nie może stanowić podstawy prawnej do podej-
mowania uchwał, które wykraczają poza granice prawa;

–  z 5 listopada 2015 r., III ZS 6/15 (niepublikowanym), Sąd Najwyższy 
wskazał, że do konstytucyjnej istoty instytucji samorządów, w tym 
samorządu zawodowego lub korporacyjnego, należy określony przepi-
sami Prawa o notariacie zakres autonomicznej samodzielności 
prawodawczej notariatu, która może być urzeczywistniona 
na podstawie i wyłącznie w granicach ustawowego porządku 
prawnego (art. 7 Konstytucji). Z tak rozumianą autonomią prawo-
twórczą samorządu zawodowego pozostają w sprzeczności nadużycia 
normotwórcze organów notariatu, które wykraczają ponad lub poza zakres 
publicznoprawnych upoważnień normotwórczych. Mimo iż wykładnia 
prawa niewątpliwie pozostaje w sferze zjawisk normatywnych, to jednak 
funkcja wykładni nie może przekształcić się w korektę legislacyjną;

– z 20 marca 2013 r., III ZS 1/13, Lex nr 1463911, SN stwierdził, iż w ra-
mach swobody działania samorządu notarialnego dopuszczalne 
jest dookreślenie przez organy samorządu szczegółowych 
rozwiązań ustrojowych w zakresie organizacji działalności 
tych organów, w tym zagadnień związanych z trybem podejmowa-
nia uchwał. Nie może to jednak implikować wprowadzania rozwiązań 
sprzecznych z ustawą. 
Nadto w uzasadnieniu postanowienia z 6 października 2015 r., III ZS 5/15, 

Lex nr 1994402 Sąd Najwyższy stwierdził, iż kompetencja, powierzona 
organowi na mocy prawa, nie może być przez organ w drodze 
własnego działania ani zwiększona, ani zmniejszona, ani też 
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przeniesiona na inny organ lub jednostkę (chyba że uprawnienie 
takie wynika z przepisów prawa). Prawo o notariacie nie przyznaje prezeso-
wi rady izby notarialnej uprawnienia do delegowania nałożonych na niego 
obowiązków czy uprawnień na innego członka rady. Takiego uprawnienia 
nie może również skutecznie przyznać rada izby notarialnej. Rada nie była 
zatem uprawniona do przyznania prezesowi uprawnienia do zlecania po-
szczególnym członkom rady obowiązków prezesa.

Oczywistym jest, że nie istnieje idealny wzorzec normatywny, w ramach 
którego kompetencje poszczególnych organów samorządu notarialnego 
podlegałby całkowitej harmonizacji. Naruszenia kompetencyjne wpisane są 
w działanie każdego organu władzy publicznej, przy czym, jak się wydaje, 
w warstwie stosowania prawa wynikają z nieprawidłowej subsumcji 
norm kompetencyjnych. W wymiarze czysto funkcjonalnym mogą stano-
wić próbę realizacji ustawowej dyrektywy działania organu samorządowego 
w celu uzyskania judykacyjnej wykładni jego kompetencji lub wypełnienia 
luki kompetencyjnej. W niektórych przypadkach, co wykazałem analizą 
orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowią próbę dostosowania kompetencji 
organów samorządu do zmieniających się warunków ich funkcjonowania. Na 
marginesie stwierdzić należy, iż każdy eksces kompetencyjny zawiera 
w sobie ryzyko chaotycznych i niebezpiecznych precedensów 
judykacyjnych.

Konsekwencje naruszenia kompetencji przez organy samorządu nota-
rialnego – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z konfliktem kom-
petencyjnym czy naruszeniem kompetencji własnych – rozpatrywać można 
jedynie w odesłaniu do dyspozycji art. 47 § 1 i 2 pr.not. W tym kontekście 
Minister Sprawiedliwości posiada legitymację do zwrócenia się do Sądu 
Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organu samorządu 
notarialnego. Sąd Najwyższy uchyla uchwałę i przekazuje sprawę do ponow-
nego rozpoznania właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne, 
co do sposobu jej załatwienia.

Realizm magiczny, czyli rzecz o oczekiwaniach 

Deskrypcji kompetencji KRN chciałbym dokonać poprzez zaakcentowanie 
istotnych postulatów stawianych w wewnętrznej debacie na temat samorządu 
notarialnego, niezależnie od ich partykularnego lub generalnego charakteru.

Zakres działania KRN wynikający z art. 40 § 1 pr.not. jest otwarty. Usta-
wodawca określił kompetencje KRN przez enumerację poprzedzoną zwro-
tem „w szczególności”. Jak słusznie twierdzi A. Oleszko, otwarty katalog 
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zakresu działania KRN budzi wątpliwości, lecz „nie oznacza uznaniowości 
w zakresie właściwości rzeczowej organów samorządowych w znaczeniu 
możliwości podziału poszczególnych uprawnień i obowiązków przewi-
dzianych w ustawie”16. Podobne stanowisko zawarte jest w uzasadnieniu 
wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych z 8 maja 2013 r. sygn. III ZS 4/13: katalog kompetencji KRN 
z art. 40 § 1 pkt 1–8 Prawa o notariacie nie ma, co prawda, zamkniętego 
charakteru, jednakże z samego posłużenia się w treści art. 40 § 1 pr.not. 
zwrotem „w szczególności” nie wynika, aby KRN, jako organ samorządu 
notarialnego, dysponowała uprawnieniami do podejmowania uchwał w do-
wolnej kwestii, która nie została zastrzeżona do właściwości innych organów 
samorządu notarialnego. 

Tym samym SN dokonuje wykładni art. 40 § 1 pr.not., w myśl której 
KRN może mieć uprawnienia do podejmowania uchwał w innych sprawach 
niż wymienione w pkt 1–8 tego przepisu, o ile uprawnienie takie wynika 
z innych przepisów Prawa o notariacie, ewentualnie z przepisów innych 
ustaw nakładających na samorząd notarialny obowiązki lub przyznających 
mu uprawnienia, dla których realizacji najwłaściwszym organem samorządu 
notarialnego okaże się KRN.

Analizując systematykę ustawy prawo o notariacie pod kątem kompetencji 
KRN, stwierdzić należy, iż wbrew zasadom prawidłowej legislacji, ustawo-
dawca nie rozszerzył katalogu wskazanego w art. 40 § 1 pr.not., przeciwnie 
– nowelizując ustawę prawo o notariacie, rozszerzył zakres działania KRN, 
przenosząc regulacje w tym przedmiocie do działu II ustawy systematycznie 
odnoszącego się do czynności notarialnych.

Podkreślić należy, iż w poprzedniej i obecnej kadencji samorządu notarial-
nego w związku z elektronizacją notariatu ustawodawca znacząco poszerzył 
kompetencje KRN przez nałożenie szeregu nowych obowiązków17. 

16 A. Oleszko, Ustrój i zadania samorządu notarialnego, op. cit., s. 317.
17 Vide: art. 41a. § 1 pr.not.: KRN na podstawie informacji przekazywanych przez rady izb 

notarialnych, prowadzi w systemie teleinformatycznym listę notariuszy oraz zastępców 
notarialnych, która zawiera imię i nazwisko, właściwą izbę notarialną, datę i numer decyzji 
o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu, datę umieszczenia w wykazie zastępców 
notarialnych lub skreślenia z tego wykazu, a także informacje o zawieszeniu w czynnościach 
zawodowych; art. 95i. § 1 ustawy – Krajowa Rada Notarialna tworzy system teleinformatyczny 
w celu prowadzenia Rejestru Spadkowego, zapewnia notariuszom i sądom dostęp do tego 
systemu w celu dokonywania wpisów oraz ochronę danych zgromadzonych w Rejestrze 
Spadkowym przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą. 
Dane weryfikowane za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego 
zapewniają notariuszowi oraz prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej dostęp 
do Rejestru Spadkowego; art. 92a. § 1. – Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne 
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W dyskursie wewnętrznym silnie reprezentowana jest tendencja do 
ujednolicania praktyki notarialnej. Akcentuje się ją w kontekście redakcji 
aktów notarialnych oraz wykładni i stosowania prawa.

Jak słusznie zauważa K. Maj, KRN „podejmując uchwały w sprawach 
wewnętrznego regulaminu urzędowania kancelarii notarialnych (art. 40 § 
1 pkt 1 ustawy), w sprawach zasad etyki zawodowej notariuszy (art. 40 § 
1 pkt 7), wysokości składek na potrzeby samorządu notarialnego i zasad 
ich wydatkowania (art. 40 § 1 pkt 8), czy też ustalania programu aplikacji 
notarialnej (art. 40 § 1 pkt 9), w sposób wyraźny i oczywisty wpływa na 
działalność izb notarialnych(…)”18. 

Regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej przyjęty 
został przez KRN uchwałą nr 12 z 29 listopada 1991 r.19. Nie ulega wątpli-
wości, iż jest to regulacja wewnętrzna (vide uzasadnienie wyroku SN z 12 
kwietnia 2013 r. sygn. akt III ZS 3/13). Stwierdzić należy, iż regulamin 
urzędowania kancelarii notarialnej precyzuje niedookreślone w ustawie 
pojęcie kancelarii notarialnej: w kontekście jej wewnętrznej organizacji, 
wymagań technicznych i biurowych, w tym obowiązków wobec pracow-
ników kancelarii, oznaczenia zewnętrznego kancelarii notarialnych, wzoru 
legitymacji notariusza (Rozdział I uchwały § 1 do §7). Podkreślić przy tym 
należy zasadność wprowadzenia powszechnego, jednolitego standardu 
właściwego dla wszystkich kancelarii notarialnych. 

Osobnej analizy wymaga §7 regulaminu wewnętrznego urzędowania 
kancelarii stanowiący, iż niedopuszczalna jest indywidualna reklama kan-
celarii notarialnej. W istocie oznacza on zakaz reklamy w każdej jej postaci 
zarówno w mediach tradycyjnych, jak i elektronicznych. Trudno przyjąć, 
iż powyższa regulacja ma wymiar wyłącznie organizacyjny. Przeciwnie, 

Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwane dalej „Repozytorium”, 
w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy wyciągi 
z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa 
Rada Notarialna w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych zapewni 
notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym uprawnionym na podstawie tych 
przepisów dostęp do Repozytorium oraz bezpieczeństwo Repozytorium, w szczególności 
ochronę danych zgromadzonych w Repozytorium przed nieuprawnionym dostępem, 
przetwarzaniem, zmianą lub utratą.

18 Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie…, op. cit.: K. Maj w Komentarzu 
do art. 26 ustawy prawo o notariacie

19 Obecnie obowiązuje uchwała Nr IX/7/2017 Krajowej Rady Notarialnej z 27 stycznia 2017 
r. w sprawie zmiany Regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej oraz 
Zarządzenie Nr 2/2017 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z 27 stycznia 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej.
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zawiera w sobie bardzo wyraźne przesłanie deontologiczne, odsyłając tym 
samym do materii etyki zawodowej notariusza20. 

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki Zawodowej Nota-
riusza, do działań nieuczciwej konkurencji zalicza się również 
uprawianie reklamy osobistej, w jakiejkolwiek postaci (§ 27). 
Informacji o notariuszach udzielać mogą środkom przekazu tylko organy 
samorządu notarialnego. Notariusz winien jest wcześniej informować Radę 
Izby Notarialnej o swym udziale bądź współpracy z jakimkolwiek środkiem 
przekazu publicznego (§ 28 ust 1 i 2).

Wyrazem konieczności jednolitego uregulowania wpływu współcze-
snych technologii oraz realizacji postulatu dostępu do informacji na temat 
notariatu jest § 6 ust 2 regulaminu urzędowania kancelarii notarialnej, upo-
ważniający KRN do określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia 
stron internetowych dla kancelarii notarialnych. Realizację powyższego 
upoważnienia stanowi uchwała Nr IX/38/2016 KRN z 25 kwietnia 2016 r. 
w sprawie stron internetowych notariuszy oraz informacji udostępnianych 
w Internecie. Wskazana powyżej uchwała zasługuje w całości na akceptację 
z następującą argumentacją:
–  określa zunifikowany standard informacji na temat kancelarii nota-

rialnych w Internecie, niwelując tym samym zarzuty, iż brak owych 
informacji ogranicza rynek lub narusza prawo do informacji po stronie 
konsumentów;

–  zobowiązuje do przestrzegania prawdziwości i rzetelności informacji 
zamieszczanych w Internecie, nienaruszania powagi i godności zawo-
du notariusza, a także obowiązujących przepisów, zasad etyki zawodu 
notariusza ani praw osób trzecich;

–  zakazuje sztucznego pozycjonowania strony internetowej oraz sto-
sowania osobiście, w imieniu lub na rzecz notariusza, jakichkolwiek 
mechanizmów, narzędzi, oprogramowania bądź innych metod, których 
skutkiem byłoby sztuczne pozycjonowanie strony internetowej;

–  zobowiązuje notariuszy do korzystania z Internetu, a w szczególności 
z portali społecznościowych, w sposób gwarantujący oddzielenie wy-
konywania zawodu od swoich spraw prywatnych oraz innej działalności 
zawodowej lub społecznej.
Art. 40 § 1 pkt 2) stanowi, iż ustawową kompetencją KRN jest przedsta-

wianie opinii i propozycji w sprawach:
a)  taksy notarialnej,
b)  zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu.
20 R. Sagan, Zakaz reklamy notariuszy, „Rejent” 1996, nr 4–5(60–61).
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Z samej redakcji komentowanej normy wynika charakter stanowiska KRN. 
Nie budzi wątpliwości, iż przedstawienie opinii nie wiąże Ministra 
Sprawiedliwości ani innych organów władzy publicznej, którym 
tak zdefiniowana opinia jest przedstawiana. Te same zastrzeżenia 
poczynić należy w kontekście propozycji KRN w przedmiocie taksy nota-
rialnej lub zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu.

Taksa notarialna regulowana jest rozporządzeniem Ministra Sprawie-
dliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z 28 czerwca 
2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 1564), tj. z 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 
272) wydanym na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 5 § 3 ustawy 
z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2291). 
Zdecydowanie podkreślić należy, iż KRN opiniując lub proponując 
wysokość stawek taksy notarialnej równoważyć musi interes 
notariuszy, których reprezentuje, jako beneficjentów wynagrodzenia wyni-
kającego z taksy notarialnej oraz szeroko rozumianego interesu społecznego. 
W opinii z dnia 6 lipca 2012 w przedmiocie nowych stawek taksy notarialnej 
KRN deklaruje, iż zajmując powyższe stanowisko „nie tylko wypełnia swój 
ustawowy obowiązek, ale przede wszystkim podejmuje działanie na rzecz 
i w trosce o wszystkich obywateli dokonujących czynności notarialnych. 
Każda osoba dokonująca czynności notarialnych i ponosząca z tego tytułu 
określone koszty, także związane z wynagrodzeniem notariusza ma prawo 
oczekiwać jasnych i takich samych reguł związanych z naliczaniem wyna-
grodzenia w skali całego kraju.”21 

W uzasadnieniu wyroku z 7 lipca 2011 r. Sygn. akt U 8/08 Trybunał 
Konstytucyjny stwierdza, iż w zakresie taksy notarialnej kształtowanie re-
gulacji prawnej przez Ministra Sprawiedliwości jest procesem złożonym, 
wymagającym odpowiedniego wyważenia wielu okoliczności wskazanych 
w sposób ogólny w ramach upoważnienia ustawowego, odniesionych do 
specyfiki poszczególnych kancelarii notarialnych związanej w szczególności 
z ich siedzibą, determinującą obszar działania. Tym samym ocena wypełnie-
nia przez prawodawcę nakazów zawartych w art. 5 § 3 p.n. jest niezwykle 
skomplikowana, a przez to połączona z przyznaniem Ministrowi Sprawie-
dliwości pewnego marginesu swobody. W tymże uzasadnieniu Trybunał 
Konstytucyjny konkluduje, iż maksymalne stawki taksy notarialnej 

21 Vide: stanowisko Krajowej Rady Notarialnej w sprawie nowych stawek taksy notarialnej 
wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2012 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 18 
maja 2012 r. poz. 542).
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powinny być wyznaczane przy uwzględnieniu wielu uwarunko-
wań, w tym przy poszanowaniu interesów samych notariuszy.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego odmawia radzie izby notarialnej oraz 
zgromadzeniu izby notarialnej stanowienia wytycznych w sprawie stosowania 
taksy notarialnej za czynności notarialne22.

W doktrynie słusznie podnosi się, iż traktowanie taksy notarialnej jako 
elementu szeroko pojętej konkurencji cenowej stanowi zagrożenie dla 
wartości nadrzędnej notariatu, a zatem także samorządu notarialnego sensu 
largo, jaką jest bezpieczeństwo obrotu prawnego23.

Przepis art. 40 § 1 pkt 2) lit b) odczytywać należy jako generalne upoważ-
nienie KRN do wyrażania opinii i propozycji w sprawach taksy notarialnej 
oraz zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu. 

Opiniowanie zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu 
ujmować należy szeroko. Pojęcie „przepisy dotyczące funkcjonowania 
notariatu” nie materializują się wyłącznie we właściwości Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Tym samym stwierdzić należy, iż KRN umocowana 
jest ustawowo do wyrażania opinii oraz proponowania zmian 
przepisów, jeżeli pozostają one w systemowym, jurydycznym 
i instytucjonalnym związku z „funkcjonowaniem notariatu”. 

Zważywszy na dynamikę procesu legislacyjnego generującą istotne wąt-
pliwości w wykładni oraz praktyce stosowania prawa, KRN przedstawiła 
między innymi stanowiska w następujących sprawach:
–  z dnia 2 kwietnia 2016 r. w sprawie dobrych praktyk dla notariuszy 

w zakresie oświadczeń o poddaniu się egzekucji (OPE) składanych na 
podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc;

–  z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dobrych praktyk dla notariuszy 
w zakresie korzystania z systemu Rejestry Notarialne;

–  z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zaleceń dotyczących stosowania przez 
notariuszy art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców i art. 99 §3 i §4 ustawy z dnia 14 
lutego 1991 r. – Prawo o notariacie;

22 Vide: uzasadnienie wyroku SN z 8 listopada 1996 r. III SZ 3/96 oraz z 26 lutego 2004r. III SZ 
2/03.

23 Szerzej: M.Z. Król, Wokół zagadnień gwarancji bezpieczeństwa obrotu prawnego. Księga 
pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, 
A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014, s. 167–184; A. Oleszko, Prawo o notariacie. 
Wprowadzenie i opracowanie, Kluczbork–Lublin 2008, s. 122 i n.; W. Boć, M. Leśniak, 
Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju, Acta Universitatis Wratislaviensis, no 
3304 Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011, s. 9–32.
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–  z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie stosowania przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w kontekście obowiązku 
zachowania przez notariusza tajemnicy zawodowej wynikającej z usta-
wy – Prawo o notariacie;

–  z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania po dniu 1 stycznia 
2019 r. przez notariuszy aktów notarialnych obejmujących umowy 
zbycia nieruchomości objętych działaniem ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
( Dz.U. z 2018 r., poz.1716 ze zm.);
Niezwykle istotną kwestią pozostaje wyrażanie przez KRN stanowiska 

w uzgodnieniu z innymi organami władzy publicznej. Niewątpliwym przy-
kładem realizacji powyższego założenia jest:
–  stanowisko KRN z 4 lipca 2016 r. w sprawie stosowania w praktyce 

notarialnej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, podjęte i opubli-
kowane jako porozumienie po uzgodnieniu z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa; 

–  wypracowane w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania 
karnego i Prawa o notariacie wspólne stanowisko Prokuratury Krajo-
wej i KRN w sprawie praktyki postępowania przy wykorzystywaniu 
w postępowaniu karnym jako dowodu dokumentów notarialnych oraz 
dowodu z przesłuchania notariusza jako świadka; 

–  stanowisko Prokuratora Generalnego z 16 kwietnia 2015 r. (PG 
I A 0280/23/14) w sprawie ujednolicenia praktyki w zakresie wyko-
rzystania w postępowaniu karnym dowodu z dokumentów notarialnych 
oraz z przesłuchania notariusza, będące wynikiem prowadzonych przez 
KRN rozmów z Prokuratorem Generalnym i kierownictwem Prokuratury 
Generalnej.
KRN upoważniona jest także do podejmowania uchwał dotyczących 

prac legislacyjnych, w tym uchwał opiniujących projekty ustaw i aktów 
wykonawczych oraz rozporządzeń. 

Z aprobatą podkreślić należy udział członków KRN w konferencjach 
uzgodnieniowych, a także w pracach komisji, podkomisji i zespołów par-
lamentarnych sejmowych oraz senackich. KRN prowadzi także współpracę 
z przedstawicielami właściwych departamentów ministerstw, określanych 
jako spotkania robocze, podczas których prezentowane są opinie i stanowiska 
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w sprawach założeń legislacyjnych oraz realizacji założeń organizacyjnych 
w sprawach dotyczących notariatu.

Realizując wskazany powyżej zakres swych kompetencji, KRN może 
tworzyć zespoły konsultacyjne, w skład których wchodzą zarówno członko-
wie KRN, jak i rad izb notarialnych, a także notariusze oddelegowani przez 
rady do owych zespołów. Wymienić należy zespoły: do spraw elektronizacji 
postępowania wieczystoksięgowego, do spraw ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego, do spraw wdrożenia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia-
łaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2018.0.723). 

Nie ulega wątpliwości, iż stanowisko, propozycja lub opinia wyrażona 
przez KRN nie stanowi wykładni prawa powszechnie obowiązującego. Nie-
mniej jednak kształtuje praktykę notarialną oraz wywiera wpływ na zakres 
obowiązków oraz odpowiedzialności notariuszy. Powyższa teza nakłada na 
KRN wyjątkową odpowiedzialność w zakresie przemyślanego dobierania 
argumentacji w przedstawianych stanowiskach. Nie mają one waloru wy-
tycznych, ale współtworzą autorytet KRN oparty na zaufaniu notariuszy do 
tworzonego przez nich samorządu. 

Odnoszę natomiast wrażenie, że notariusze poddają niesłusznej 
krytyce jeszcze jeden aspekt stanowisk wyrażanych przez KRN 
– udział w szeroko pojętym dyskursie prawniczym. To zupełnie 
inna materia, w której rolą KRN jest wskazywanie błędnych kierunków 
legislacyjnych lub projektów ustrojowych w zakresie notariatu. W tak po-
jętym zewnętrznym wobec samorządu dyskursie prawniczym uprawnione 
są stanowiska, opinie, wątpliwości doktrynalne formułowane a contrario 
lub à rebours. 

Wyrazem dylematów w zakresie interpretacji oraz stosowania przepisów 
prawa jest fragment odpowiedzi na interpelację nr 4029 z 5 lipca 2016 r., 
udzielonej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Łukasza Piebiaka, którą należy przytoczyć in extenso: 

Notariusz jak każdy prawnik nierzadko staje przed dylematem właści-
wej interpretacji przepisów, gdy dane kwestie prawne nie są uregulowane 
jednoznacznie, nie ma też jednolitego w danej mierze stanowiska doktryny, 
jak i orzecznictwa. Jak podkreśla się w judykaturze w przypadku zagadnień 
spornych, nieprzesądzonych jednolicie, notariusz ma prawo, tak jak 
każdy inny prawnik, wyboru określonego stanowiska i przyjęcia 
idącego za nim danego sposobu zredagowania aktu notarialnego 
[podkreśl. A.S.]. Nie ponosi zatem odpowiedzialności, jeżeli w wyniku od-
miennej wykładni dokonanej przez organy stosujące prawo, strona poniosła 
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szkodę, zwłaszcza jeżeli stanowisko przyjęte przez notariusza również może 
być racjonalnie prezentowane. Rozbieżności w procesie wykładni i stosowania 
norm prawnych nie tylko są możliwe, ale bardzo często występują. Przyjęcie, 
zatem w danym stanie jednego z wariantów, przy braku w piśmiennictwie 
i orzecznictwie utrwalonej jednolitej wykładni norm prawnych, nie może 
być uznane za niedołożenie należytej staranności wymaganej art. 355 § 
2 k.c., jeśli dokonany wybór nie narusza obowiązujących reguł wykładni 
i stosowania prawa24.

Art. 40 § 1 pkt 3) stanowi, iż do zakresu działania Krajowej Rady No-
tarialnej należy współpraca z notariatami innych państw. Bez wątpienia 
kompetencję KRN w tym zakresie należy interpretować także przez pryzmat 
„reprezentanta notariatu” w myśl art. 38 pr.not. Nie oznacza to, moim zda-
niem, aby izby notarialne pozbawione były prawa nawiązywania kontak-
tów międzynarodowych ze swymi odpowiednikami w innych państwach. 
Odwołując się do własnego doświadczenia, wskazać mogę współpracę 
dwustronną Izby Notarialnej w Łodzi z Izbą Notarialną w Budapeszcie oraz 
Izbą Notarialną w Kijowie. 

Art. 40 § 1 pkt 4) stanowi, iż do zakresu działania KRN należy wyrażanie 
stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości 
lub inne organy samorządu notarialnego. Wyrażenie stanowiska zgodnie 
z orzecznictwem SN nie ma charakteru wiążącego. Oczywistym jest, że 
stanowisko KRN w sprawie przedstawionej przez Ministra Sprawiedliwości 
nosi raczej znamiona opinii, którą organ władzy publicznej nie jest związa-
ny. Inne znaczenie wyrażonego przez KRN stanowiska było przypisywane 
wobec spraw przedstawionych przez inne organy samorządu notarialnego.

W wyroku z dnia 19 września 1996 r. sygn. I PO 7/96 SN stwierdza, iż 
Krajowa Rada Notarialna nie ma kompetencji do podejmowania uchwał 
ustalających wykładnię prawa powszechnie obowiązującego. Zdaniem 
SN kompetencja ta nie przysługuje KRN, nawet gdyby znaczenie doko-
nanej przez nią wykładni prawa powszechnie obowiązującego miało się 
ograniczać tylko do wpływu na działania (czynności) podejmowane przez 
członków samorządu notarialnego (notariuszy), albowiem upoważnienie do 
wiążącego dokonywania tzw. abstrakcyjnej wykładni prawa powszechnie 

24 Uzasadnianie wyroku SN z 8 marca 2012 r. Sygn. akt V CSK 104/11 w sprawie interpretacji 
przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wyłączających stosowanie ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego do nieruchomości rolnych poniżej 0,3 ha. 
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obowiązującego musi wynikać z wyraźnego sformułowania ustawy, z czym 
nie mamy do czynienia w przypadku KRN.

Stwierdzić wreszcie należy, iż wbrew powszechnej i błędnej opinii ani 
KRN ani żaden inny organ samorządu nie został wyposażony 
w kompetencje inicjujące proces legislacyjny. Wobec powyższego 
podnoszone w tym zakresie postulaty nie znajdują żadnego oparcia w prze-
pisach ustawy. Wpływ KRN na proces legislacyjny, odbywa się wyłącznie 
w trybie opiniującym. 

W doktrynie wyrażany jest pogląd, iż także inne organy samorządu no-
tarialnego uprawnione są do podejmowania uchwał wyrażających opinie, 
czy też wyrażające stanowisko w danej sprawie. Jak podnosi K. Maj, „nic 
nie stoi na przeszkodzie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały opi-
niującej, czy też przedstawiającej stanowisko w sprawach taksy notarialnej, 
czy też przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu”. Czyni przy tym 
zastrzeżenie, iż podjęcie takich uchwał nie może naruszać, czy też zastę-
pować uprawnień innych organów samorządu notarialnego do wykonania 
kompetencji ustawowych.25 

Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu wy-
roku Sądu Najwyższego z 18 września 2014 r., III ZS 2/14, OSNP 2016/5/65 
– Walne Zgromadzenie jest, w ocenie Sądu Najwyższego, uprawnione do 
wyrażania opinii w każdej kwestii należącej do spraw notariatu, a Minister 
Sprawiedliwości nie może skutecznie kwestionować żadnej opiniodawczej 
uchwały Walnego Zgromadzenia.

Art. 40 § 1 pkt 7) pr.not. wskazuje kompetencję KRN do wypowiadania 
się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy. W ramach powyższej 
kompetencji KRN podjęła uchwałę nr 19 z 12 grudnia 1997 r. Kodeks Etyki 
Zawodowej Notariusza (regulacja weszła życie z dniem 1 stycznia 1998 r.). 
Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza określa: obowiązki ogólne notariusza 
(rozdziały 1. i 2.), obowiązki notariusza wobec stron czynności (rozdział 
3.), obowiązki notariusza wobec innych notariuszy (rozdział 4.), obowiązki 
notariusza wobec współpracowników (rozdział 5.), wzajemne obowiązki 
samorządu notarialnego i notariuszy (rozdział 6.).

Wbrew głosom krytycznym, stwierdzić należy, iż deontologia stanowi 
bezspornie jedną z najistotniejszych funkcji zawodów opartych na zaufaniu 
publicznym. Rekonstruując nieokreślone normatywnie pojęcie wolnego 
zawodu, Jerzy Jacyszyn opierając się na badaniach Instytutu Wolnych 

25 Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie…, op. cit.: K. Maj w: 
Komentarzu do art. 26 ustawy prawo o notariacie.
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Zawodów Uniwersytetu Aleksandra w Norymberdze26, wyszczególnia jako 
cechy wolnego zawodu etykę zawodową, będącą emanacją wysokiego po-
ziomu moralnego osób wykonujących między innymi zawód notariusza27.

Jak słusznie zauważa Marek Stawecki, „uchwalanie prawniczych kodek-
sów etyki zawodowej jest obecnie przede wszystkim reakcją na zauważalne, 
wyraźnie niekorzystne społecznie zjawiska, takie jak brak respektu dla 
prawa, słabość niespójnej i nieprzemyślanej legislacji, niski poziom kultury 
prawnej, czy też potęgujący się rozdźwięk między kulturą prawną a kul-
turą moralną. Skodyfikowane zasady etyki zawodowej powinny stanowić 
swoiste przypomnienie o istnieniu norm moralnych, wymaganych w życiu 
zawodowym oraz w zachowaniach poza zawodem.”28

Powyższy pogląd potwierdzają badania komparatystyczne różnych ko-
dyfikacji etycznych oraz deontologicznych, prowadzone przez Interdyscy-
plinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego29. 

Przywołać należy w tym miejscu rzymską perspektywę etyczną, nakre-
śloną przez Marka Kuryłowicza: z licznych wartości, jakie wniosło prawo 
rzymskie dla współczesności, za najbardziej uniwersalne i trwałe uważa się 
jego wartości etyczne. Do cech romanistycznego systemu prawa zalicza się 
m.in. oparcie prawa na zasadach dobra i słuszności (bonum et aequum) oraz 
na takich pojęciach, jak iustitia (sprawiedliwość), humanitas (człowieczeń-
stwo, życzliwość), aequitas (słuszność, równość), fides (wiara, zaufanie), 
honestas (uczciwość, rzetelność) i innych, leżących na styku prawa i etyki30. 

M. Kuryłowicz podkreśla wagę rzymskiej formuły, wedle której łączni-
kiem między prawem a sprawiedliwością są zasady postępowania według 
prawa (iuris praecepta): uczciwie żyć (honeste vivere), drugiego nie krzyw-
dzić (alterum non laedere), każdemu oddać, co mu się należy (suum cuique 

26 Institut für Freie Berufe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, http://
ifb.uni-erlangen.de/ (20.02.2019; 9:00).

27 J. Jacyszyn, Wolność gospodarcza a wolny zawód, Acta Universitatis Wratislaviensis No 
3695 Przegląd Prawa i Administracji CIII Wrocław 2015, s. 238; także idem, Przedsiębiorca 
a wolny zawód, „Rejent” 20013, nr 10(150), s. 48–76; idem, „Wolny zawód” – anachronizm 
czy istotne pojęcie prawne?, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3661, Przegląd Prawa 
i Administracji c/1 Wrocław 2015, s. 541–558.

28 M. Stawecki, Problematyka wymogów etycznych dotyczących osoby notariusza 
i sporządzanych przez niego czynności, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2008, nr 2, 
s. 105–111 www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2008/2008_02_stawecki_105_111.pdf) 
(20.02.2019; 10:00).

29 INCET, szerzej: www.incet.uj.edu.pl.
30 M. Kuryłowicz, Etyczne podstawy notariatu, „Rejent” 2001, nr 5(121), s. 101–121 .



95

tribuere). Nadto zauważa, że są to jednoczenie fundamentalne nakazy etycz-
nego postępowania. Już w nich unaocznia się więc jedność etyki i prawa31.

W doktrynie wyrażany jest także szerszy pogląd, w myśl którego w kon-
tekście etyki zawodowej notariusza zawiera się pojęcie słuszności (aequ-
itas) wywodzone z treści art. 80 § 2 pr.not., albowiem przy dokonywaniu 
czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym 
zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla 
których czynność ta może powodować skutki prawne32. 

Warto przy tym podkreślić, iż zgodnie z art 15 § 1 pr.not. przy powoła-
niu notariusz składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie według 
następującej roty:

Ślubuję uroczyście, jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgod-
nie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu 
swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Pojęcia godności i uczciwości mają uniwersalny wymiar etyczny – z za-
strzeżeniem, iż w odniesieniu do notariuszy pojęcia powyższe intepretować 
należy w kontekście najwyższych standardów etycznych odzwierciedlających 
szczególną pozycję zawodu zaufania publicznego. 

Jakże aktualna pozostaje refleksja Andrzeja Redelbacha, wyrażona niemal 
dwadzieścia lat temu: „Trudno jest nie dostrzec skomplikowanej sytuacji 
notariusza zobowiązanego koniunkcją do wypełniania obowiązków zgodnie 
z prawem i sumieniem, jeśli bywa, że prawo nie zasługuje na pozy-
tywną ocenę moralną (…)”33.

Andrzej Rzepliński w wystąpieniu podczas uroczystych obchodów 
25-lecia Samorządu Notarialnego we Wrocławiu stwierdził, iż notariu-
sze ślubują na honor, co odróżnia ich od sędziów, adwokatów 
i radców prawnych34.
31 Idem, Etyka i prawo w sentencjach rzymskich jurystów. W kręgu problematyki władzy, 

państwa i prawa (Księga jubileuszowa prof. H. Groszyka), Lublin 1996, s. 125–134.
32 A. Żaba, Słuszność jako wartość w pracy notariusza, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. 

XXV, nr 2, s. 257–266.
33 A. Redelbach, Prawo o notariacie. Komentarz, Toruń–Poznań 2002, s. 76–77.
34 Rota  ś lubowania adwokata  brzmi: „Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata 

przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania 
porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie 
i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim 
kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej” 
(art. 5. ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze Dz.U.2018.0.1184 t.j.). Rota 
ś lubowania radcy prawnego brzmi: „Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy 
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Odnieść można wrażenie, że honor jest dziś pojęciem zapomnianym 
i bezrefleksyjnie przypisywanym do pojęć czysto historycznych. W warstwie 
znaczeniowej dominuje potoczne znaczenie tego słowa. Teresa Zawojska 
stwierdza: „honor jest wartością wewnętrzną i indywidualną człowieka 
w przeciwieństwie do dobrej sławy, która należy do kategorii dóbr zewnętrz-
nych”35. Fenomenalnie definiuje owo zagadnienie Maria Szyszkowska: „być 
człowiekiem honoru, to znaczy wypełniać cały szereg czynności w swojej 
pracy z poczucia obowiązku, wewnętrznej powinności, nie zaś ze względu 
na przewidywane korzyści. To znaczy nie zawodzić pokładanego przez in-
nych zaufania i czuć się związanym podjętymi przez siebie obowiązkami”36. 
Warto pamiętać o honorze – zwłaszcza w czasach, w których 
rywalizacja ekonomiczna zamienia się w epileptyczny trans.

Niezależnie od ślubowania wynikającego z art. 15 ustawy zgodnie z § 
3 KEZN – notariusz po powołaniu obowiązany jest w czasie najbliższego 
Zgromadzenia Notariuszy Izby potwierdzić, że zaznajomił się z treścią 
Kodeksu i złożyć następujące przyrzeczenie: „Oświadczam, że zapoznałem 
się z treścią Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza i uroczyście przyrzekam 
przestrzegać jego postanowień”.

Krytycznie na temat uchwały KRN – Kodeks Etyki Zawodowej Notariu-
sza wypowiada się A. Oleszko, wskazując „brak przestrzegania w podjętej 
uchwale kodeksowej zasady tzw. dobrego legislatora, jako normatywnego 
aktu korporacji zawodu notariusza”, a nadto, że w „(…) art. 40 § 1 pkt 7 
brak czytelnego wskazania zakresu spraw przekazanych do uregulowania. 
Nade wszystko brak wskazania w tym przepisie wytycznych (kryteriów) 
dotyczących treści takiej uchwały (KEZN)”37.

prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej 
Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować 
tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy 
prawnego i sprawiedliwości”. (art. 27 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 
(Dz.U.2018.0.2115 t.j.). Rota  ś lubowania sędziego brzmi: „Ślubuję uroczyście jako 
sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, 
obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami 
prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, 
a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”; składający ślubowanie 
może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”. (art. 66. ustawy z dnia 27 lipca 2001 
r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2019.0.52 t.j)

35 Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. IV, red. ks. prof. dr hab. A. Maryniarczyk SDB, Lublin 
2003 

36 M. Szyszkowska, Etyka, Kresowa Agencja Wydawnicza Białystok, 2010. 
37 A. Oleszko, Ustrój i zadania samorządu notarialnego, op. cit., s. 326–330.
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W tezie pierwszej wyroku z 26 lutego 2004 r. sygn. III SZ 2/03 (OSNA-
PiUS 2004 nr 22, poz. 395, str. 1050, Legalis) Sąd Najwyższy stwierdza, iż 
rada izby notarialnej nie ma ustawowych kompetencji do określania rodza-
jów deliktów dyscyplinarnych notariuszy. Odnosi się do kwestii podstaw 
i granic uchwałodawczych działalności rady izby notarialnej, stwierdzając, iż 
kompetencja nadzorcza rady izby notarialnej nie może być przez ten organ, 
któremu ustawa ją powierza, drogą jego własnego działania, ani zwiększona, 
ani zmniejszona lub też przeniesiona na inny organ lub jednostkę, chyba że 
prawo wyraźnie go do tego upoważnia38. 

W uzasadnieniu wyroku z 7 kwietnia 2004 r. sygn. III SK 28/04 Sąd Naj-
wyższy wskazuje, iż normy KEZN (w przedmiotowym orzeczeniu § 26 pkt 
2) nie są normami pustymi, bez treści normatywnej. Nadto, iż sformułowane 
w KEZN zasady postępowania notariuszy służyć mają jedynie dookreśleniu 
(a nie zmianie) sposobu realizacji powszechnie obowiązujących przepisów 
prawnych. Sąd Najwyższy konkluduje, iż formułowanie katalogu wiążących 
dla członków korporacji zawodowej (w danym wypadku dla notariuszy) za-
sad etycznych jest zadaniem wyjątkowo trudnym. Nie powinny się bowiem 
pośród nich znaleźć nie tylko postanowienia oczywiście sprzeczne z prawem 
lub nieetyczne, lecz także i takie, które są etycznie dwuznaczne lub po prostu 
niejasne. KEZN był także przedmiotem interpretacji w kontekście ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 184; t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132, z 2018 
r. poz. 650).

Postępowania sprzeczne z postanowieniami KEZN mogą stanowić delikt 
i podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Delikt dyscypli-
narny może stanowić równocześnie znamiona typu rodzajowego czynu 
zabronionego w rozumieniu Kodeksu karnego. 

W wyroku z dnia 29 kwietnia 2008 r. sygn. SDI 9/08 Sąd Najwyższy 
stwierdza, iż wprawdzie rada izby notarialnej nie ma ustawowych kompe-
tencji do abstrakcyjnego określania rodzajów deliktów dyscyplinarnych 
notariuszy, ale jest uprawniona do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
w konkretnych wypadkach sprzeniewierzenia się przez notariusza uregulo-
waniom KEZN, pod warunkiem przeprowadzenia procedur dyscyplinarnych 
w trybie art. 50–70 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie 
(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.). To przecież właśnie w sferze 
ogólnych zasad etycznych i moralnych związanych z zawodem notariusza 
należy sytuować delikt dyscyplinarny polegający na uchybieniu powadze 
i godności zawodu.
38 Vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.5.1994 r., I PO 4/94, OSNAPiUS 1994 nr 3, poz. 52.
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W tym kontekście przytoczyć także należy Orzeczenie Wyższego Sądu 
Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Notarialnej w Warszawie z 24 maja 
2005 r. (sygn. akt: WSD 3/2005), z którego wynika, iż naruszenie Zasad 
Kodeksu Etyki Zawodowej notariusza nie może stanowić samodzielnej 
podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza.

W świetle tego, co napisano powyżej, KRN jest uprawniona do gene-
ralnych wypowiedzi w zakresie deontologii notarialnej. Bezpośrednie 
kompetencje w zakresie nadzoru na wykonywaniem obowiązków 
przez notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarial-
nych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności 
właściwej dla notariusza w myśl art. 35 pkt 2 pr.not. należą do 
Rady Izby Notarialnej. Przytaczając część enumeracji kompetencji Rady 
Izby Notarialnej dokonanej przez K. Maja, wskazać należy: nadzór nad nota-
riuszami na obszarze właściwości izby – art. 44 § 1 ustawy; przeprowadzenie 
wizytacji w ramach nadzoru – art. 44 § 2 ustawy, przeprowadzenie pierwszej 
wizytacji po uruchomieniu kancelarii oraz kolejnej – art. 44 § 2a ustawy, 
przeprowadzenie wizytacji na zlecenie Ministra Sprawiedliwości – art. 44 § 
2 ustawy, ocena wizytacji – art. 44 § 3 ustawy. Podkreślić należy wyłączne 
prawo i obowiązek wstępnego wyjaśnienia okoliczności koniecznych do 
ustalenia znamion czynu zarzucanego obwinionemu oraz umożliwienie zło-
żenia mu wyjaśnień, o ile jest to możliwe, a także prawo złożenia wniosku 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego – art. 58 ustawy39. 

Wyłączną kompetencją rady izby notarialnej zgodnie z art. 35 pkt 1) 
ustawy jest opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwo-
ływania notariuszy. Kompetencja owa ma bezpośredni wpływ nie tylko na 
stan osobowy izby notarialnej. Zawiera w sobie element pośredniej kontroli 
nad oceną merytoryczną i etyczną osób, które ubiegają się o prawo wyko-
nywania zawodu, a także instrument następczej kontroli nad notariuszami, 
co do których w toku wizytacji stwierdzono poważne uchybienia w zakresie 
wykonywania przez nich praw i obowiązków notariusza. 

Art. 40 §1 pkt 8) przyznaje KRN kompetencję do ustalania wysokości 
składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz 
zasad ich wydatkowania. Notariusze tak jak inni przedstawiciele zawodów 
zaufania publicznego opłacają składki na potrzeby samorządu zawodowego. 
Art. 23 zdanie pierwsze ustawy prawo o notariacie nakłada na notariuszy 
obowiązek opłacania składki zaś na KRN nakłada obowiązek corocznego 
podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości składki.

39 Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie…, op. cit.: K. Maj w Komentarzu 
do art. 30–35 ustawy prawo o notariacie.
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Składka na potrzeby samorządu notarialnego odprowadzana jest na rachu-
nek właściwej izby notarialnej. Wobec powyższego to rady izb notarialnych 
zobowiązane są do weryfikowania prawidłowości oraz terminowości opłaca-
nia składki. Nadto rady izb notarialnych zobowiązane są do przestrzegania 
zasad wydatkowania składki wynikających z podjętej przez KRN uchwały. 

Z orzecznictwa SN wynika, iż jedynie KRN w kontekście komen-
towanej normy jest uprawniona do podjęcia uchwały w zakresie 
wydatkowania składki na potrzeby samorządu notarialnego. 
Z wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych z 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt III ZS 3/13 wynika, iż organy 
izby notarialnej nie są uprawnione do podjęcia uchwały przewidującej zwrot 
notariuszom składek, które zapłacili na rzecz samorządu notarialnego we 
właściwej wysokości (art. 23 w związku z art. 40 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 
lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 
ze zm.). W uzasadnieniu przytoczonego wyroku Sąd Najwyższy akcentu-
je, że Prawo o notariacie nie przewiduje żadnego uznaniowego 
podziału kompetencji między poszczególnymi organami samo-
rządu zawodowego, dlatego walne zgromadzenie nie może podejmować 
uchwał stanowiących delegację dla rady do konkretyzacji podjętej uchwały 
walnego zgromadzenia40. 

Art. 23 zdanie drugie ustawy stanowi, iż stosownie do uchwał właści-
wych izb notarialnych, notariusze opłacają składki na inne określone 
cele. Tym samym przyznaje kompetencje do podjęcia uchwały w tej materii 
walnemu zgromadzeniu izby notarialnej. Powyższa kompetencja znajduje 
normatywny wyraz w art. 30. § 1 pkt 6), przyznając walnemu zgromadzeniu 
notariuszy izby prawo ustalenia składek na określone cele. Nieodprowadzanie 
lub nieterminowe opłacanie składek na potrzeby samorządu notarialnego 
stanowi delikt dyscyplinarny oraz podstawę do wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego.

Kompetencja KRN do podjęcia uchwały w zakresie ustalenia wysokości 
oraz zasad wydatkowania składki stanowi generalną dyrektywę skierowaną 
do izb notarialnych. W tym kontekście podnieść należy, iż w myśl art. 30. § 1 
pkt 4 i 5 kompetencją walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej jest 
zatwierdzenie sprawozdania rocznego i zamknięcia okresu rachunkowego, 
przedstawionego przez radę izby notarialnej oraz uchwalenie budżetu. W tej 
kompetencji zawarta jest pewna autonomia izb notarialnych zarówno wzglę-
dem KRN, jak i wobec siebie wzajemnie, albowiem zarząd i rozporządzanie 

40 Vide: wyroki Sądu Najwyższego z 13 maja 1994 r., I PO 4/94, OSNCP 1994 nr 3, poz. 52 
i z 26 lutego 2004 r., III SZ 2/03, OSNP 2004 nr 22, poz. 395).
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majątkiem izby notarialnej stosownie do art. 35. pkt 4) ustawy należy do 
wyłącznego zakresu działania rady izby. 

Powyższa wzajemna analiza kompetencji prowadzi do wniosku, że izby 
notarialne są samodzielne w konstruowaniu własnych budżetów 
oraz wydatkowania środków, a także w zarządzie własnym majątkiem. Nie-
mniej jednak żadnemu z organów izby notarialnej nie przysługuje 
prawo do korekty ustalonych przez KRN składek, co do ich 
wysokości oraz zasad wydatkowania.

Mylnie rozumiana bywa kompetencja walnego zgromadzenia notariuszy 
izby, wynikająca z art. 30. § 1 pkt 7), do załatwiania innych spraw w zakresie 
działania notariatu. Moim zdaniem stanowi ona uzasadnioną legislacyjnie 
otwartą enumerację kompetencyjną. Nie upoważnia natomiast walnego 
zgromadzenia notariuszy izby do wiązania swoimi uchwałami innych or-
ganów samorządu. W sferze pragmatyki funkcjonowania samorządu znane 
są próby podejmowania przez walne zgromadzenia uchwał nakładających 
określone obowiązki zwłaszcza na rady izb notarialnych lub członków KRN 
wybranych w danej izbie. Tego typu „instrukcje zamknięte” należy uznać 
za niedopuszczalne41.

Art. 40 § 1 pkt 8a) wskazuje kompetencję KRN do uchwalania zasad 
zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, 
a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty. Realizację ko-
mentowanej kompetencji KRN stanowi uchwała Nr V/21/2006 z 24 lutego 
2006 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów notarialnych od ponoszenia 
w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub 
rozkładania jej na raty. Unifikuje ona kryteria, jakimi winny się kierować 
rady izb notarialnych, albowiem to one w myśl art. 72 § 4 posiadają kom-
petencję do podejmowania uchwał w tym przedmiocie. 

Art. 40 § 1 pkt 9) wskazuje kompetencję KRN do ustalania programu 
aplikacji notarialnej oraz nadzoru nad szkoleniem aplikantów. Zgodnie z art. 
73. aplikację notarialną organizują i prowadzą rady izb notarialnych na pod-
stawie programu ustalonego przez KRN. Na podstawie delegacji określonej 
art. 75 pr.not. aplikacja notarialna regulowana jest rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej z 17 
grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1668) tj. z 6 lutego 2017 r. (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 482). Ustalenie programu aplikacji uchwałą KRN zapewnia 
jednolity model kształcenia aplikantów notarialnych. Rady izb notarialnych 

41 A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz. T. I. Ustrój notariatu, Warszawa 2016, s. 533; 
Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie…, op. cit.: Krzysztof Maj 
w Komentarzu do art. 30–35 ustawy prawo o notariacie.
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określają projekty harmonogramy zajęć seminaryjnych dla każdego roku 
szkoleniowego, które zatwierdza KRN (§7 ust 1 i 5 Rozporządzenia).

Kompetencja KRN do sprawowania nadzoru nad szkoleniem aplikantów 
była przyczyną kontrowersji w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, a także w doktrynie. Wskazać należy, iż nadzór nad szkoleniem 
aplikantów sprawowany jest równocześnie przez rady izb notarialnych, 
KRN oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. W piśmiennictwie wyrażany jest 
pogląd, iż czynności nadzorcze nad szkoleniem aplikantów należą wyłącznie 
do kompetencji rad izb notarialnych na podstawie art. 35 pkt 2 i 3 w zw. 
z art. 73 pr.not., zaś art. 40 § 1 pkt 9 ustawy wyznacza kompetencję KRN 
do nadzoru nad radami izb notarialnych w zakresie realizacji powyższych 
obowiązków, obejmując czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem przez 
rady izb notarialnych zadań z tego zakresu42. 

Art. 40 § 1 pkt 10) wskazuje kompetencję KRN do ustalania zasad i try-
bu zwoływania kongresu notariuszy. Przede wszystkim należy wskazać, iż 
instytucja kongresu notariuszy nie została przez ustawodawcę sprecyzowana 
ani normatywnie, ani kompetencyjnie. Z art. 41 pr.not. wynika, iż KRN 
może zwołać kongres notariuszy w celu zasięgnięcia opinii w istotnych 
sprawach notariatu. Tym samym przyjąć należy, iż kongres notariuszy 
wyposażony został jedynie w funkcję opiniotwórczą. 

Dokonując analizy porównawczej, należy stwierdzić, iż zarówno Krajowy 
Zjazd Adwokatury (por. art. 54 – 56 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo 
o adwokaturze [Dz.U. Nr 16, poz. 124], tj. z dnia 9 maja 2018 r. [Dz.U. z 2018 
r. poz. 1184]), jak i Krajowy Zjazd Radców Prawnych (por art. 42 w zw. 
z art. 57 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych [Dz.U. 
Nr 19, poz. 145] tj. z dnia 15 września 2017 r. [Dz.U. z 2017 r. poz. 1870]), 
wyposażone zostały w kompetencje ustawowe i stanowią najwyższe organy 
odpowiednio samorządu adwokackiego oraz samorządu radców prawnych. 
KRN trzykrotnie zwoływała kongres notariuszy: I Kongres Notariuszy RP 
odbył się w 1993 r. w Poznaniu; II Kongres Notariuszy RP miał miejsce 
w 1999 r. w Warszawie; zaś III Kongres Notariuszy RP w 2006 r. w Krakowie.

Deskrypcja zakresu działania KRN obejmuje kompetencje wynikające 
z szerszego kontekstu ustrojowego. W takim znaczeniu są to wyłączne 
kompetencje KRN wynikające z hierarchicznej i ogólnokrajowej funkcji 
jako organu samorządu. Jak słusznie podnosi A. Oleszko: 

42 S. Gajewski, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2013 r., 
sygn. II GSK 990/13 (glosa krytyczna), „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 5, s. 188–189, 
także uzasadnienie wyroku SN z 8 maja 2013 roku sygn. III ZS 5/13).
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(…) w rozumieniu art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji KRN jest „ogólno-
krajową władzą organizacji zawodowej”, która może wystąpić do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie hierarchicznej zgodności norm (art. 
188 pkt 1–3 Konstytucji). Jednakże legitymacja ta została ograniczona w jej 
przedmiotowym zakresie w odniesieniu do kwestionowania jedynie takiego aktu 
normatywnego (jego części), który dotyczy spraw objętych kompetencyjnym 
działaniem KRN (art. 191 ust. 2 w zw. z art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji).43.

Stosownie do wyroków: 
–  Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 marca 1998 r. sygn. II SA 

1052/97, organem wyższego stopnia w rozumieniu art. 17 kpa w stosunku 
do rady izby notarialnej jest KRN. KRN jest właściwa do rozpatrzenia 
zażalenia na postanowienie – opinię rady izby notarialnej w kwestii po-
wołania na stanowisko notariusza /art. 10 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 
prawo o notariacie – Dz.U. nr 22 poz. 91 ze zm. – w związku z art. 106 
par. 1 i 5 kpa/;

–  Sądu Najwyższego z 13 maja 1999 r. sygn. III SZ 1/99 – KRN jest orga-
nem właściwym do rozpoznania zażalenia strony na postanowienie rady 
izby notarialnej w przedmiocie wyrażenia opinii, o której mowa w art. 
10 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 22, 
poz. 91 ze zm.).
Nadto wskazać należy, iż ustawa prawo o notariacie wskazuje KRN jako 

organ odwoławczy od rozstrzygnięć rady izby notarialnej:
–  w art. 19 § 3 zdanie trzecie: jeżeli rada nie wyrazi zgody na zatrudnienie 

lub zajęcie, o których mowa w § 1 i 2, sprawę, na wniosek notariusza, 
rozstrzyga KRN, której decyzja jest ostateczna;

–  w art. 71a § 2: od uchwały o odmowie wpisu (na listę aplikantów nota-
rialnych) przysługuje zainteresowanemu odwołanie do KRN w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwały;

–  w art. 78a § 4: od uchwały rady izby notarialnej w sprawie skreślenia 
z listy aplikantów notarialnych, służy odwołanie do KRN w terminie 14 
dni od daty doręczenia uchwały.
W kontekście przywołanego powyższej wyroku Naczelnego Sądu Admini-

stracyjnego, sygn. II SA 1052/97, A. Oleszko słusznie podnosi, iż w rozumieniu 
art. 17 kpa organem wyższego stopnia w stosunku do rady izby notarialnej 
jest KRN44.

43 A. Oleszko, Ustrój i zadania samorządu notarialnego, op. cit., s. 314–316.
44 A. Oleszko, Ustrój i zadania samorządu notarialnego, op. cit., s. 318–319.
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Stosownie do decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów w Warszawie, KRN w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 184; t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132, z 2018 r. poz., 650) jako 
samorząd zawodowy zrzeszający notariuszy jest związkiem przedsiębiorców, 
którego uchwały podlegają ocenie w trybie przepisów ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów45.

Prezes – oczekiwania i rzeczywistość kompetencyjna

Tytułem post scriptum – najtrudniejsza część rozważań, albowiem dotycząca 
funkcji, którą pełnię: prezesa rady izby notarialnej. Poniższy lakoniczny wywód 
dedykowany jest tym, którzy zapominając, że jako notariusze tworzą samorząd 
notarialny, wszelkie swoje frustracje wyładowują na samorządzie, w szcze-
gólności zaś na prezesie stanowiącym niejako „ucieleśnienie samorządu”. 

Pierwsza konstatacja, którą należy przytoczyć, wynika z systematyki ustawy 
prawo o notariacie. K. Maj bardzo trafnie stwierdza, że „prezes rady posiada 
własne uprawnienia i obowiązki wynikające z dyspozycji art. 34 
§ 1 ustawy prawo o notariacie, jednak nie jest organem izby”46.

Prezes jest ustawowym reprezentantem rady izby notarialnej wyposażonym 
w cały szereg szczegółowych kompetencji determinowanych przede wszystkim 
kolegialnym charakterem organu, któremu przewodniczy. Kieruje radą notarialną, 
przewodniczy posiedzeniom, a także wykonuje uchwały rady. Nie ulega także 
wątpliwości, iż reprezentuje radę izby notarialnej w stosunkach zewnętrznych. 
W doktrynie wyraźnie rozgranicza się reprezentację w sprawach majątkowych 
i niemajątkowych. Przyjąć należy, iż tylko w zakresie reprezentacji w sprawach 
majątkowych wymagane jest współdziałanie z wiceprezesem lub członkiem rady. 

Ustawa prawo o notariacie nie zawiera żadnej regulacji dotyczącej re-
prezentacji w sprawach niemajątkowych. Wbrew stanowisku A. Oleszki, 
równocześnie aprobując pogląd K. Maja, w sprawach niemajątkowych prezes 
może działać samodzielnie47.

Ustawowe kompetencje prezesa rady konkretyzują się w określonych 
obowiązkach wewnątrz rady izby. Zgadzam się z A. Oleszką, iż „prezes 
RIN nie jest ani przełożonym, ani zwierzchnikiem notariuszy 

45 Vide: uzasadnienie decyzji Prezesa UOKiK nr RWA – 3 /2010 (RWA-410-1/09/KS) z 19 
kwietnia 2010 r. 

46 Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie…, op. cit.: K. Maj w: 
Komentarzu do art. 34 ustawy prawo o notariacie.

47 Ibidem; A. Oleszko, Prawo o notariacie…, op. cit., w komentarzu do art. 34 ustawy.
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swojej izby. W szczególności prezes RIN nie reprezentuje po-
szczególnych członków samorządu, a wyłącznie radę, a poprzez 
nią – izbę notarialną”48.

Konkluzje

Samorząd notarialny tworzą notariusze. Jak wskazałem powyżej, organy 
samorządu notarialnego są jedynie formalną emanacją tego stwierdzenia. Nie 
ulega wątpliwości, że notariusze dokonując wyboru osób pełniących w samo-
rządzie określone funkcje, stanowią podstawową zasadę samorządności. Moim 
zdaniem brakuje pogłębionej refleksji co do konstytucyjnej funkcji samorządu. 
Został on powołany z jednej strony dla reprezentowania osób wykonujących 
zawód zaufania publicznego, z drugiej – dla sprawowania pieczy nad należytym 
wykonywaniem zawodu zaufania publicznego w granicach interesu publicznego 
i dla jego ochrony. W tak zdefiniowany samorząd wpisany jest konflikt między 
partykularnymi interesami grupy wykonującej określony zawód a interesem 
publicznym. Nie zmienia to jednak istoty samorządu zawodowego, wyrażającej 
się w nałożeniu nań obowiązku harmonijnego łączenia wymienionych funkcji.

W kontekście wzajemnych kompetencji organów opowiadam się – wbrew 
poglądom autonomicznym – za zintegrowanym samorządem, który co do 
zasady powinien respektować komplementarność wzajemnych zakresów 
działania oraz nałożonych obowiązków.

Niewątpliwie samorząd notarialny, jak każda instytucja samorządowa, jest 
przejawem decentralizacji zadań władztwa publicznego. Niemniej jednak 
trudno przyjąć, aby ustawodawca z przyczyn czysto funkcjonalnych tworzył 
wewnętrznie zdecentralizowany samorząd notarialny. 

Oczywistym jest, że nie istnieje idealny wzorzec normatywny, w ramach 
którego kompetencje poszczególnych organów samorządu notarialnego 
podlegałby całkowitej harmonizacji. Podkreślam, iż każdy eksces kompeten-
cyjny zawiera w sobie ryzyko chaotycznych i niebezpiecznych precedensów 
judykacyjnych.

W funkcjonowaniu samorządu notarialnego należy uwzględniać zakres 
kompetencji w sprawowaniu władztwa publicznego. Granicą oczekiwań w de-
bacie, jaka toczy się wewnątrz notariatu, jest zasada działania na podstawie 
upoważnienia wynikającego z ustawy. Organy samorządu nie mogą przekra-
czać swoich kompetencji, nawet jeżeli notariusze, jako twórcy samorządu, 
formułują w tym zakresie postulaty lub oczekiwania. 

48 Ibidem.
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Poświadczenie dziedziczenia po obywatelach Białorusi i Ukrainy 

Coraz więcej obywateli Białorusi i Ukrainy przebywa w Polsce – nie 
tylko pracują tutaj, ale stają się również uczestnikami obrotu gospodar-
czego. Często nabywają też nieruchomości położone w Polsce. Naturalną 
koleją rzeczy dobra te będą wchodziły w skład spadków po tych osobach, 
a notariusze staną wobec problemu ustalenia spadkobierców dziedziczą-
cych te składniki majątku1.

Rozstrzygając powyższe kwestie, należy najpierw zbadać, czy w tych 
sprawach występuje, i w jakim zakresie, jurysdykcja krajowa. Pozytywna 
odpowiedź na to pytanie oznacza z kolei konieczność ustalenia prawa wła-
ściwego dla sprawy spadkowej. W celu ustalenia, czy w takich sprawach 
występuje jurysdykcja krajowa, należy w pierwszej kolejności sięgnąć 
do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uzna-
wania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumen-
tów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia 
europejskiego poświadczenia spadkowego2. Zgodnie z pkt 73 preambuły 
tego aktu, ze względu na poszanowanie międzynarodowych zobowiązań 
państw członkowskich Rozporządzenie Spadkowe nie powinno naruszać 
stosowania konwencji międzynarodowych, których stroną, w chwili przy-
jęcia Rozporządzenia, jest jedno lub więcej państw członkowskich. Wyra-
zem tej myśli jest art. 75 tego aktu, normujący stosunek Rozporządzenia 
Spadkowego do istniejących konwencji międzynarodowych. Zgodnie 
z tym przepisem postanowienia umów międzynarodowych, wiążących 
Polskę w chwili przyjęcia Rozporządzenia, mają pierwszeństwo przed 
jego postanowieniami w zakresie spraw nim uregulowanych. Dotyczy to 
zarówno umów bilateralnych, jak i wielostronnych3. Jeśli jednak umowy 

* Notariusz w Warszawie.
1 Praktyka obrotu wskazuje, że sytuacje takie już mają miejsce. Zob. też P. Czubik, 

Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą 
i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich, NPN 
2015, nr 3.

2 Dz.Urz. Unii Europejskiej z 27.07.2012 r., L 201/107, dalej jako „Rozporządzenie Spadkowe”.
3 M. Pazdan, Zakres zastosowania rozporządzenia spadkowego, (w:) Nowe europejskie prawo 

spadkowe, red. M. Pazdan, J. Górecki, Warszawa 2015, s. 32; M. Margoński (w:) Prawo 
i Postępowanie Spadkowe. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018, s. 120.
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te zostały zawarte wyłącznie pomiędzy państwami członkowskimi, to 
pierwszeństwo będą miały przepisy Rozporządzenia Spadkowego.

Zarówno z Białorusią, jak i z Ukrainą Polska zawarła umowy regulujące 
m.in. szeroko rozumiane sprawy spadkowe. W pierwszym wypadku jest to 
umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o pomocy 
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pra-
cowniczych i karnych, sporządzona w Mińsku 26 października 1994 r.4. 
W drugim – umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy 
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, spo-
rządzona w Kijowie 24 maja 1993 r.5. Każde z tych porozumień zawiera 
osobny rozdział poświęcony sprawom spadkowym.

W doktrynie pojawił się jednak pogląd stwierdzający, że ze względu 
na „generalne klauzule uzgadniające” zamieszczone w powołanych wyżej 
konwencjach, Rozporządzenie Spadkowe ma przed nimi pierwszeństwo6. 
Klauzule, o których mowa, zawarte są odpowiednio w art. 105 UzB7 oraz 
w art. 97 UzU8. Mają one przyznawać pierwszeństwo każdemu innemu 
zobowiązaniu międzynarodowemu, w tym wynikającemu z członkostwa 
w organizacji międzynarodowej.

4 Dz.U. z 1995r., Nr 128, poz. 619, dalej jako „UzB”.
5 Dz.U. z 1994r., Nr 96, poz. 465 ze zm., dalej jako „UzU”.
6 Tak A. Wysocka-Bar, Wybór prawa w międzynarodowym prawie spadkowym, Warszawa 2013, 

s. 165. Podobne stanowisko, w odniesieniu do regulacji prawa zobowiązań, zajął M. Czepelak, 
Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 
2008, s. 377–378. Jego zdaniem klauzule zgodności zawarte w UzB i UzU należy rozumieć 
szeroko „jako zastrzegające prymat jakichkolwiek innych zobowiązań międzynarodowych 
obowiązujących jedną lub obie strony.” W związku z tym trzeba „przyjąć, że tak dalece, jak 
na to pozwala treść zobowiązań traktatowych poszczególnych państw członkowskich, należy 
dążyć do uzyskania jednolitości rozstrzygnięć kolizyjnoprawnych w ramach Wspólnoty 
Europejskiej. Pozwala to na przyjęcie wykładni, zgodnie z którą II rozporządzenie rzymskie 
ma pierwszeństwo przed zawartymi przez Polskę umowami bilateralnymi zawierającymi 
generalne klauzule zgodności”. Podobnie tenże w: Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii 
Europejskiej, LexisNexis 2012, rozdział 1, pkt 9, ppkt 1.70. (dostęp: 23.02.2019). W tym 
samym kierunku wypowiedział się K. Zawada, Europeizacja międzynarodowego prawa 
zobowiązań umownych. Od konwencji rzymskiej do rozporządzenia rzymskiego w sprawie 
prawa właściwego dla zobowiązań umownych, PS 2010, nr 5, s. 26–27. K. Zawada stwierdził, 
że w przypadku umów posiadających klauzulę zgodności priorytet powinien mieć cel 
unifikacyjny. Odmienny pogląd prezentuje np. J. Pazdan, Rozporządzenie Rzym I – nowa 
wspólnotowa kolizyjnoprawna regulacja zobowiązań umownych, (w:) Problemy Prawa 
Prywatnego Międzynarodowego, T.5, red. M. Pazdan, Katowice 2009, s. 12.

7 „Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków wynikających z innych 
umów zawartych przez każdą z Umawiających się Stron”.

8 „Umowa niniejsza nie narusza postanowień innych umów obowiązujących jedną lub obie 
Umawiające się Strony”.



107

Poświadczenie dziedziczenia po obywatelach Białorusi i Ukrainy 

W literaturze zostało również zaprezentowane stanowisko odmienne, 
w myśl którego postanowienia UzB i UzU mają pierwszeństwo przed 
przepisami Rozporządzenia Spadkowego9. Uzasadniając je, wskazuje 
się na decydujące brzmienie art. 75 Rozporządzenia Spadkowego, który 
ma zapobiegać kolizji tego aktu z konwencjami podpisanymi z państwa-
mi niebędącymi członkami Unii Europejskiej10. Oprócz tego zaznacza 
się, że rozwiązania przyjęte w UzB i UzU oparte są na zasadzie takiego 
samego traktowania w obu państwach podobnych spraw, a krytykowane 
rozwiązanie godzi w tę zasadę bez żadnych uzasadnionych powodów11. 
Ponadto podkreśla się, że powołane wyżej klauzule zawarte w UzB i UzU 
nie mają charakteru klasycznych klauzul zgodności określających pierw-
szeństwo innych umów międzynarodowych między stronami, lecz są 
to tzw. klauzule spójności systemowej. Postanowienia te określać mają 
zasadniczą zgodność danej umowy w chwili jej przyjmowania z innymi 
zobowiązaniami jej stron12. 

Trafny jest drugi z prezentowanych poglądów. Po pierwsze, przekonu-
jące jest jego uzasadnienie. Ponadto przemawia za nim analogia do relacji 
pomiędzy postanowieniami UzU i UzB a przepisami rozporządzeń Rzym 
I13 i Rzym II14. Oba rozporządzenia zawierają rozwiązania zbliżone do art. 

9 Tak M. Pazdan, Zakres zastosowania…, op. cit., s. 33; tenże, Notarialne poświadczenie 
dziedziczenia po zmianach z 2015 roku, „Rejent” 2016, nr 5, s. 14; J. Pazdan (w:) System 
Prawa Prywatnego. Prawo prywatne międzynarodowe, T. 20C, Warszawa 2015, s. 678–679; 
M.A. Zachariasiewicz, Przepisy wymuszające swoje zastosowanie a statut spadkowy (w:) 
Nowe europejskie prawo spadkowe, red. M. Pazdan, J. Górecki, Warszawa 2015, s. 328; P. 
Czubik, Obowiązywanie norm…, op. cit., s.27; tenże, (w:) Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 
650/2012. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2015, s. 348–349; J. Górecki, Europejskie 
poświadczenie spadkowe – nowy sposób potwierdzania praw do majątku spadkowego, 
„Rejent” 2015, nr 9, s. 23–24; M. Margoński (w:) Prawo i Postępowanie…, op. cit., s. 123.

10 Tak M. Pazdan, Zakres zastosowania…, op. cit., s. 33; tenże, Notarialne poświadczenie…, 
op. cit., s. 14; J. Pazdan (w:) System Prawa Prywatnego…, op. cit., s. 678–679; J. Górecki, 
Europejskie poświadczenie…, op. cit., s. 23–24.

11 M. Pazdan, Zakres zastosowania…, op. cit., s. 33. Podobnie P. Czubik, Obowiązywanie 
norm…, op. cit., s. 25.

12 Tak P. Czubik, Obowiązywanie norm…, op. cit., s. 23, 27–28; tenże (w:) Unijne 
rozporządzenie…, op. cit., s. 349; M. Margoński (w:) Prawo i Postępowanie…, op. cit., s. 
123.

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. 
w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz.Urz. Unii Europejskiej 
z 4 lipca 2008 r., L 177/6.

14 Rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. 
dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”), Dz.Urz. Unii 
Europejskiej z 31 lipca 2007 r., L 199/40.
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75 Rozporządzenia Spadkowego15. To właśnie na tle tych aktów prawnych 
został sformułowany pierwszy z zaprezentowanych wyżej poglądów. Tym-
czasem zgodnie z art. 26 ust. 1 rozporządzenia Rzym I państwa członkow-
skie przekazały Komisji wykaz konwencji, których są stronami, i których 
stosowaniu rozporządzenie to nie uchybia16. Wśród umów, których stroną 
jest Polska, wskazana jest zarówno UzB, jak i UzU. Podobnie rzecz się 
ma w przypadku rozporządzenia Rzym II. Na podstawie art. 29 tego aktu 
również został sporządzony wykaz konwencji, których stroną są państwa 
członkowskie i których stosowaniu akt ten nie uchybia17. Także w tym 
spisie wymienione są UzB oraz UzU. Umowy te oficjalnie wskazano jako 
mające pierwszeństwo przed rozporządzeniami Rzym I oraz Rzym II18. 
Tak też są traktowane w orzecznictwie19. Wydaje się, że nie ma istotnego 
powodu, aby inaczej oceniać relację między Rozporządzeniem Spadko-
wym a UzB i UzU. Przemawia za tym wspomniana zbieżność regulacji 
stosunku rozporządzeń do istniejących konwencji międzynarodowych 
i brak podstaw do uznania, że tzw. generalna klauzula zgodności miałaby 
działać w przypadku jednego rozporządzenia, a nie działać w przypadku 
pozostałych.

Rozstrzygnięcie tej pierwszej kwestii pozwala przejść do następnej. Jest 
nią ustalenie, czy i w jakim zakresie będzie w takich sprawach występo-
wać jurysdykcja krajowa. W przypadku obywateli Białorusi zagadnienie 
to uregulowane jest w art. 45 UzB. Stosownie do jego ust. 1, w sprawach 
spadkowych dotyczących mienia ruchomego właściwy jest organ tej 
Umawiającej się Strony, której obywatelem był spadkodawca w chwili 
śmierci. Z kolei zgodnie z ust. 2, w sprawach spadkowych dotyczących 
mienia nieruchomego właściwy jest organ tej Umawiającej się Strony, na 
której terytorium mienie to jest położone. Ponadto zgodnie z ust. 3, jeżeli 
całe mienie ruchome pozostałe po śmierci obywatela jednej Umawiającej 
się Strony znajduje się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, to 
na wniosek spadkobiercy postępowanie przeprowadzi organ drugiej Uma-
wiającej się Strony, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy znani spadkobiercy. 
15 Rzym I – art.25, Rzym II – art. 28.
16 Spis ten został opublikowany w Dz.Urz. Unii Europejskiej z 17 grudnia 2010 r., C 343/3.
17 Opublikowany w Dz.Urz. Unii Europejskiej z 17 grudnia 2010 r., C 343/7.
18 Zwraca na to uwagę M. Margoński (w:) Prawo i Postępowanie…, op. cit., s. 123.
19 Odnośnie do UzU zob. np. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 25 września 2018 r., 

XII C 79/18, LEX nr 2582515 (dostęp 24.02.2019); Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu 
z 8 sierpnia 2017 r., XVIII C 990/16, LEX nr 2403511 (dostęp 24.02.2019); Postanowienie 
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 9 grudnia 2014 r., I ACz 2073/14; LEX nr 1563583 (dostęp 
24.02.2019).
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Omawiany przepis przewiduje zatem wyłączną jurysdykcję polskich 
organów w sprawach dotyczących mienia nieruchomego położonego na 
terytorium Polski20. 

Istnienie jurysdykcji krajowej jest konieczne do sporządzenia przez 
notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia21. Pojawia się jednak pytanie, 
czy przesłanka ta jest spełniona w przypadku istnienie jurysdykcji krajo-
wej tylko w odniesieniu do mienia nieruchomego położonego w Polsce. 
Omawiany wymóg został wprowadzony do Prawa o Notariacie ustawą 
z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw22. 
W uzasadnieniu do projektu tego aktu wskazano, że „proponowana zmiana 
(…) polega natomiast na związaniu notariusza przy sporządzaniu aktu 
poświadczenia dziedziczenia ogólnymi podstawami jurysdykcji krajowej 
w sprawach spadkowych. Dotychczasowa regulacja w omawianym zakresie 
była szczątkowa i niespójna z unormowaniami przyjętymi w postępowaniu 
cywilnym”23. W istocie więc zamysłem ustawodawcy było stworzenie spój-
nego systemu, w którym zarówno notariuszy, jak i sądy obowiązywałyby 
te same zasady dotyczące jurysdykcji krajowej24. Nie powinno być zatem 
wątpliwości, że w interesującym nas wypadku notariusz może sporządzić 
akt poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu do mienia nieruchomego 
znajdującego się w Polsce25. 

Podkreślić raz jeszcze należy, że dla ustalenia jurysdykcji krajowej nie 
ma znaczenia, gdzie zmarły obywatel Białorusi miał miejsce zwykłego 
pobytu w chwili śmierci. Wystarczające jest wykazanie, że spadkodawca 
posiadał mienie nieruchome położone w Polsce. Ale w takim razie jak na-
leży rozumieć pojęcia „mienia nieruchomego” w świetle UzB? Regulacja 
prawa właściwego i jurysdykcji w sprawach spadkowych w UzB opiera 

20 Tak też SA w Warszawie w postanowieniu z 15 maja 2009 r., I ACa 87/09, LEX nr 1641283 
(dostęp 6.03.2019).

21 Art. 95e § 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2291 ze zm.), dalej jako „Pr.not.”.

22 Dz.U. z 2015 r., poz.1137 ze zm.
23 Druk sejmowy nr 3516, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3516 (dostęp 

8.03.2019).
24 Poprzednia regulacja w Pr.Not. była rozbieżna z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie z dnia 

17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz.1360 ze zm.), dalej 
k.p.c. Zob. P. Borkowski, Notarialne poświadczenie dziedziczenia, LEX 2011, Zagadnienie 
ogólne, pkt 2.7 (dostęp 8.03.2019).

25 Wydaje się, że możliwe jest też sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu 
do całego spadku w sytuacji wskazanej w art. 45 ust. 3 UzB.
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się na przyjęciu podziału praw wchodzących w skład spadku na mienie 
ruchome i mienie nieruchome. Zgodnie z art. 42 ust. 3 UzB ustalenie, czy 
rzecz wchodząca w skład spadku jest ruchomością czy nieruchomością, 
podlega prawu tej Umawiającej się Strony, na której terytorium rzecz ta 
się znajduje. 

Jakie zatem kroki powinny być podjęte w celu sprawdzenia, czy w spra-
wie dziedziczenia po obywatelu Białorusi występuje jurysdykcja krajowa? 
Po pierwsze należy ustalić, czy w skład spadku wchodzi nieruchomość 
położona w Polsce26. Wykazanie tej okoliczności może nastąpić albo po-
przez powołanie się na treść księgi wieczystej, albo poprzez powołanie 
się na inny dokument, z którego będzie to wynikać27. Sprawa zaczyna 
się komplikować, kiedy okazuje się, że w skład spadku wchodzą prawa 
majątkowe inne niż własność nieruchomości albo rzeczy ruchomej (np. 
prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu). Wykładnia literalna w oczywisty sposób okazuje się niewystar-
czająca, ponieważ wspomniany wyżej podział przewidziany w UzB nie 
jest dychotomiczny. Trzeba zatem sięgnąć do interpretacji systemowej 
i funkcjonalnej. Na gruncie polskiego prawa materialnego zarówno pra-
wo użytkowania wieczystego, jak i spółdzielcze własnościowe prawa do 
lokalu, są zbliżone do własności nieruchomości. Świadczą o tym zarówno 
treść tych praw28, jak i szerokie możliwości ich przekształcenia w prawo 
własności nieruchomości29. Z kolei na gruncie przepisów postępowania cy-
wilnego jurysdykcja krajowa w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku jest 
wyłączna w zakresie, w którym rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych 
na nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej30. Można więc 
stwierdzić, że wykładnia systemowa przemawia za szerokim rozumieniem 

26 Nieruchomość w znaczeniu materialnoprawnym zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r., poz. 1025 ze zm.), dalej k.c.

27 Np. wypis aktu notarialnego.
28 Np. art. 233, art. 234, art. 237 k.c.; art. 17(2), art. 17(13), art. 17(14), art. 17(17), art. 17(18) 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018r., poz.845 
ze zm.). 

29 Np. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1716 ze zm.); art. 17(14) i art. 17(18) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

30 Art. 11102 k.p.c. Tak też SO w Rzeszowie w postanowieniu z 13 sierpnia 2018 r., VCz 504/18, 
LEX nr 2553130; zob. też postanowienie SO w Łodzi z 20 czerwca 2017 r., III Ca 1549/16, 
LEX nr 2386448 (dostęp 11.03.2019). Tak też M. P. Wójcik (w:) Kodeks postępowania 
cywilnego. Komentarz aktualizowany, T. II, Art.730–1217, red. A. Jakubecki, LEX/el.2018 
(dostęp 11.03.2019).
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pojęcia mienia nieruchomego, o którym mowa w art. 42 UzB, i należy 
przez to rozumieć nie tylko własność nieruchomości, ale również prawo 
użytkowania wieczystego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu31. 
Podobny wniosek płynie z wykładni celowościowej. Takie rozstrzygnię-
cie zapewnia bowiem spójność rozwiązania w odniesieniu do własności 
nieruchomości i praw, które są do niej zbliżone32. 

Po stwierdzeniu istnienia jurysdykcji krajowej konieczne jest ustalenie 
jakie prawo będzie właściwe w zakresie dziedziczenia po obywatelu Bia-
łorusi w zakresie mienia nieruchomego położonego w Polsce. Kwestię tę 
reguluje art. 42 ust. 2 UzB, zgodnie z którym stosunki prawne w zakresie 
dziedziczenia mienia nieruchomego podlegają prawu tej Umawiającej 
się Strony, na której terytorium mienie to jest położone. Zatem właściwe 
w tym zakresie będzie prawo polskie33.

Regulacja spraw spadkowych w UzU jest zbliżona do rozwiązań przy-
jętych w UzB. Właściwość organów w tej materii unormowana jest w art. 
41. Zgodnie z jego ust. 2, w sprawach spadkowych dotyczących mienia 
nieruchomego właściwy jest organ tej Umawiającej się Strony, na której 
terytorium mienie to jest położone. Zatem również w tym wypadku wcho-
dzi w grę jurysdykcja krajowa, a uwagi poczynione wyżej można odnieść 
również do tej regulacji34. W zakresie dziedziczenia po obywatelu Ukrainy 
mienia nieruchomego położonego w Polsce właściwe jest prawo polskie, 
stosownie do art. 37 ust. 2 UzU35. 

Możliwe jest zatem w przedstawionych wyżej okolicznościach spo-
rządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia po obywatelu Białorusi albo 
Ukrainy w zakresie mienia nieruchomego znajdującego się w Polsce. 
W praktyce jednak na dzień dzisiejszy jest to ograniczone do sytuacji, 
w których zmarły miał nadany w Polsce numer PESEL. Wynika to zarówno 
31 Problematyczne jest, czy można to pojęcie rozszerzyć na wszelkie prawa rzeczowe na 

nieruchomości.
32 Zilustrować to może następujący przykład. Obywatel Białorusi kupił dwa spółdzielcze 

własnościowe prawa do lokali znajdujących się w tym samym budynku. Potem zawarł ze 
spółdzielnią umowę o przeniesienie na niego własności jednego z tych lokali. Następnie 
zmarł. W skład spadku wchodzi nieruchomość lokalowa i spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu. Jaki sens miałoby zawężenie jurysdykcji krajowej w sprawie o stwierdzenie 
nabycia spadku jedynie do nieruchomości? 

33 Z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań zawartych w UzB – np. art. 43 UzB. Pamiętać też 
należy o tym, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy został sporządzony testament. 

34 Por. postanowienie SA w Krakowie z 2 września 2014 r., I ACz 1414/14, LEX nr 1515213 
(dostęp 12.03.2019).

35 Zgodnie z tym przepisem stosunki prawne w zakresie dziedziczenia mienia nieruchomego 
określa prawo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium mienie to jest położone.
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z treści art. 95f § 1 pkt 3 Pr.not., jak i z faktu, że Rejestr Spadkowy unie-
możliwia notariuszowi zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia 
bez podania numeru PESEL. A tylko zarejestrowany akt poświadczenia 
dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu 
nabycia spadku36.

36 Art. 95j Pr.not. Na marginesie sąd może zarejestrować postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku w Rejestrze Spadkowym nie podając numeru PESEL zmarłego. To różne 
traktowanie ma wynikać z treści art. 95f § 1 pkt 3 Pr.not., zgodnie z którym akt poświadczenia 
dziedziczenia powinien zawierać numer PESEL spadkodawcy. 
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Mieszko Zalasiński*

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21 marca 2018 r., 
I CSK 396/17

1. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej polegającej na 
ustanowieniu odrębnej własności lokalu, zawarte w uchwale wła-
ścicieli, jest zupełnie innym pełnomocnictwem niż pełnomocnictwo 
do głosowania nad uchwałą. Właściciel lokalu udziela pełnomocnic-
twa do głosowania nad uchwałą, a dopiero sama uchwała zawiera 
pełnomocnictwo do ustanowienia odrębnej własności lokalu1.

2. Brak wobec tego tak ścisłego związku pomiędzy oświadczeniem 
woli (aktem głosowania) a ważnością uchwały, jak w przypadku 
klasycznej czynności prawnej. Z tego względu nie można uznać, 
że pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu i głosowaniu nad 
uchwałą musi być udzielone w takiej formie, jaka jest wymagana 
dla podjęcia samej uchwały2.

I. Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym. 12 
listopada 2008 r. na zebraniu właścicieli lokali tworzących Wspólnotę 
mieszkaniową w budynku posadowionym na nieruchomości przy ul. K. 
została podjęta uchwała, w której właściciele lokali wyrazili zgodę na: 1) 
wyodrębnienie własnościowe lokalu stanowiącego strych budynku przy 
ulicy K. w W. oraz na przeprowadzenie nadbudowy budynku oraz przebu-
dowy strychu budynku; 2) zawarcie umów przedwstępnych, zobowiązują-
cych i ostatecznych z pozwaną spółką, dotyczących sprzedaży położonych 
w budynku lokali: a) strychu (wraz ze zgodą na jego przebudowę oraz 
na zmianę przeznaczenia strychu na lokal lub lokale mieszkalne i wyod-
rębnienie tego lokalu lub lokali oraz b) lokali, które powstaną w wyniku 
nadbudowy budynku wraz ze związanymi z tym zmianami wysokości 
udziałów poszczególnych członków Wspólnoty we współwłasności wszel-
kich części budynku i jego urządzeń, które nie będą służyły wyłącznie 
do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania 
wieczystego działki gruntu, na której budynek jest posadowiony; 3) po-
wierzyli zarządowi Wspólnoty realizowanie i reprezentowanie Wspólnoty 
oraz właścicieli lokali we wszelkich sprawach związanych z czynnościami 

  Zastępca notarialny w Kancelarii Notarialnej K. Maj, R. Gomółka s.c. w Krakowie
1 Teza za LEX nr 2525382.
2 Wybór tezy własny.



Mieszko Zalasiński

116

polegającymi na: a) przeprowadzeniu remontu części wspólnych budynku, 
b) wyodrębnieniu własnościowego lokalu stanowiącego strych budynku, c) 
przeprowadzeniu nadbudowy budynku, d) zawarciu umów, o których mowa 
powyżej i czynności z tym związanych, e) dokonaniu sprostowania zapisów 
w księgach wieczystych odnośnie do księgi wieczystej prowadzonej dla 
budynku w zakresie udziałów w nieruchomości wspólnej przysługujących 
poszczególnym właścicielom lokali położnych w budynku; 4) postanowili, 
że zgody, o których mowa w punkcie 1, 2 i 3 powyżej, udzielone zostają 
pod warunkiem, że suma świadczeń dokonanych przez inwestora, to jest 
pozwaną spółkę, na rzecz pozwanej Wspólnoty, nie będzie mniejsza niż 
2 700 000 zł, oraz że inwestor zagwarantuje, że w ramach remontu w bu-
dynku zainstalowana zostanie nowa winda.

Za przyjęciem uchwały oddano 18 głosów, przeciw oddano 5 głosów, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. Głosowanie odbyło się według zasady, że 
na każdego właściciela przypadał jeden głos. W głosowaniu brał udział Pan 
M.P. jako pełnomocnik (w imieniu właścicieli niektórych lokali na podstawie 
pełnomocnictwa w formie pisemnej oraz w imieniu niektórych na podstawie 
pełnomocnictwa w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczony-
mi). Pozostali właściciele głosowali osobiście. W głosowaniu uczestniczyła 
też pełnomocnik Prezydenta Miasta W. Uchwała została zaprotokołowana 
w formie aktu notarialnego.

6 lipca 2009 r. członkowie zarządu pozwanej Wspólnoty mieszkaniowej, 
reprezentant Miasta W. oraz prezes zarządu pozwanej spółki zawarli umowę 
ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży oraz oddania w użytkowa-
nie wieczyste części gruntu, jak też oświadczenie o zmianie udziałów w nie-
ruchomości wspólnej, w formie aktu notarialnego. W tej umowie, w oparciu 
o opisaną wyżej uchwałę, członkowie zarządu pozwanej Wspólnoty dokonali 
wskazanych tam rozporządzeń.

Powódka E.K. wniosła o ustalenie nieistnienia opisanej wyżej uchwały 
Wspólnoty mieszkaniowej jako podjętej bez wymaganej większości głosów 
oraz ustalenie nieważności umowy z 6 lipca 2009 r., zawartej przez pozwanych 
w wykonaniu zaskarżonej uchwały, ewentualnie o unieważnienie zaskarżonej 
uchwały oraz ustalenie nieważności ww. umowy, albo unieważnienie umowy 
zawartej przez pozwanych w wykonaniu zaskarżonej uchwały. Sąd Okręgowy 
wyrokiem z 14 sierpnia 2015 r. oddalił powództwo o ustalenie nieistnienia 
uchwały i o ustalenie nieważności umowy i oddalił powództwo ewentualne 
o unieważnienie uchwały.

Następnie w wyroku z 19 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny (na skutek apelacji 
powódki E.K.) oddalając apelację co do roszczenia będącego przedmiotem 
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sporu, w uzasadnieniu orzeczenia za zasadny uznał zarzut naruszenia art. 98 
k.c. w tym zakresie, że pełnomocnik m. W. nie był należycie umocowany, po-
nieważ nie posiadał wymaganego pełnomocnictwa rodzajowego do podjęcia 
zaskarżonej uchwały. Jego pełnomocnictwo jest bowiem pełnomocnictwem 
ogólnym. Zdaniem Sądu Apelacyjnego prawidłowo powódka wykazała, że 
ww. pełnomocnictwo nie spełnia wymagań dla pełnomocnictwa rodzajowego, 
jednak z uwagi na przyjęcie formy głosowania „jeden lokal jeden głos”, to po-
zytywna ocena tego zarzutu nie wywiera wpływu na końcowy wniosek Sądu 
Apelacyjnego. Natomiast za prawidłowy uznano pogląd Sądu I instancji, że 
pozostałe pełnomocnictwa spełniają wymagania pełnomocnictwa rodzajowego 
i zostały udzielone w prawidłowej formie i jako takie są ważne w świetle art. 98 
k.c. Zastrzeżenia powódki w zakresie pozostałych pełnomocnictw rodzajowych 
dotyczyły tego, iż nie obejmowały one zgody na podjęcie uchwały w punkcie 
4, tj. wyrażenia zgody pod warunkiem, że zostanie zainstalowana nowa winda 
oraz suma świadczeń na rzecz Wspólnoty nie będzie niższa niż 2 700 000 zł, 
oraz że – co jest szczególnie istotne w kontekście dalszych rozważań – powinny 
one być sporządzone w formie aktu notarialnego.

W zakresie pierwszego zastrzeżenia Sąd II instancji stwierdził, że czynność 
nie wykraczała poza istniejące umocowanie (zapis znajdujący się w akcie 
notarialnym uściślał tylko kwestię przeprowadzenia remontu i gwarantował 
Wspólnocie jego prawidłowe wykonanie). Co do drugiej kwestii, to zdaniem 
Sądu Okręgowego pełnomocnictwo do udziału w zebraniu właścicieli i gło-
sowaniu na tym zebraniu nie wymaga formy aktu notarialnego, chociażby 
głosowana uchwała podlegała zaprotokołowaniu przez notariusza.

Powódka wniosła skargę kasacyjną i zarzuciła naruszenie: I. Przepisów 
prawa materialnego, tj.: 1) art. 99 § 1 k.c. w zw. z art. 73 § 2 k.c. w zw. z art. 
158 k.c. w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. 
przez błędną jego wykładnię polegającą na uznaniu, że pełnomocnictwa do 
głosowania nad uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej w przedmiocie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości wspólnej, zawarcie umów przedwstępnych, 
zobowiązujących i ostatecznych dotyczących nieruchomości wspólnej, nie 
wymagają formy aktu notarialnego nawet wówczas, gdy w wyniku podjęcia 
uchwały dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości; 2) art. 99 § 1 
k.c. w zw. z art. 7 ust. 2 i art. 22 ust. 2 u.w.l.) w zw. z art. 104 § 4 Ustawy Prawo 
o notariacie przez błędną jego wykładnię polegającą na uznaniu, że pełnomoc-
nictwa do głosowania nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej w przedmiocie 
wyodrębnienia lokalu, zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej 
w następstwie sprzedaży wyodrębnionych lokali mogą być udzielone w zwy-
kłej formie pisemnej, choć uchwała w tym przedmiocie, w myśl powołanych 
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przepisów, wymaga zachowania formy aktu notarialnego; 3) art. 98 k.c. przez 
uznanie, że treść pełnomocnictw udzielonych M.P. przez członków Wspólnoty 
uprawniały do głosowania w imieniu ww. nad uchwałą wyrażającą zgodę na 
sprzedaż nieruchomości wspólnej, wyodrębnienie własnościowe lokali i zmianę 
udziałów w nieruchomości wspólnej, podczas gdy przedmiotowe pełnomoc-
nictwa nie zawierały zastrzeżenia, że mocodawcy wyrażają zgodę na sprzedaż 
nieruchomości jedynie pod warunkiem, że suma świadczeń na rzecz Wspólnoty 
nie będzie niższa niż 2 700 000 zł. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną. 

II. W uzasadnieniu do glosowanego orzeczenia Sąd Najwyższy w pierwszej 
kolejności skoncentrował się na analizie art. 99 § 1 k.c. Przepis ten stanowi, że 
jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, peł-
nomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej 
formie. W związku z tym pełnomocnictwo do dokonania jednostronnej czyn-
ności prawnej powinno być udzielonej w tej samej formie co sama czynność, 
ponieważ w istocie pełnomocnik zastępuje oświadczenie woli mocodawcy. 
Również pełnomocnictwo do zawarcia umowy powinno być udzielone w tej 
samej formie co sama czynność. Istotą umowy jest zgodność oświadczeń woli 
jej uczestników. Pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia woli po-
winno wobec tego być złożone w takiej samej formie, jaka wymagana jest dla 
oświadczenia woli mocodawcy. Zdaniem Sądu Najwyższego wymóg takiej 
samej formy dla pełnomocnictwa i oświadczenia woli, które stanowią podsta-
wowy składnik stanu faktycznego tworzącego jednostronną czynność prawną 
albo umowę, jest zatem zasadny, mając na uwadze znaczenie oświadczenia 
mocodawcy dla bytu czynności prawnej.

W omawianym orzeczeniu słusznie zwrócono jednak uwagę, że uchwała 
jest specjalnym rodzajem czynności prawnej, która różni się od klasycznej 
czynności prawnej, o której mowa w Kodeksie cywilnym. Ważności uchwały 
nie ocenia się na zasadzie konsensusu składanych oświadczeń woli, ale decyduje 
tutaj tzw. zasada majoryzacji. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli oddana zostanie 
za nią określona większość głosów. Brak więc tak ścisłego związku pomiędzy 
oświadczeniem woli (aktem głosowania) a ważnością uchwały, jak w przypadku 
klasycznej czynności prawnej. Zdaniem Sądu Najwyższego z tego powodu nie 
można uznać, że pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu i głosowaniu 
nad uchwałą musi być udzielone w takiej formie, jaka jest wymagana dla 
podjęcia samej uchwały. 

Z art. 7 ust. 2 u.w.l. wynika, że umowa o ustanowienie odrębnej własności 
lokalu wymaga formy aktu notarialnego. Jeżeli zaś uchwała ma zawierać nie tyl-
ko zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu, ale także pełnomocnictwo 
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dla zarządu dla dokonania takiej czynności, to do tej uchwały ma wprost za-
stosowanie art. 99 § 1 k.c. Jednakże – jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy – 
pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej polegającej na ustanowieniu 
odrębnej własności lokalu, zawarte w uchwale właścicieli, jest zupełnie innym 
pełnomocnictwem niż pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałą. Właściciel 
lokalu udziela pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałą, a dopiero sama 
uchwała zawiera pełnomocnictwo do ustanowienia odrębnej własności lokalu. 
Ponadto żaden przepis nie obliguje, aby pełnomocnictwo do głosowania na 
zebraniu właścicieli wymagało formy aktu notarialnego. 

Dalej już jednak rozumowanie Sądu Najwyższego w omawianym orzecze-
niu zdaje się niezrozumiałe. W uzasadnieniu do wyroku czytamy, że zgodnie 
z art. 23 u.w.l. uchwały właścicieli tworzących wspólnotę mogą być podej-
mowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów 
przez zarząd, a gdyby przyjąć, że pełnomocnictwo do udziału w walnym 
zgromadzeniu wymaga formy aktu notarialnego, to zbieranie głosów przez 
zarząd wymagałoby udziału w tym procederze notariusza. Sąd Najwyższy 
stwierdza, iż byłoby to zupełne zaprzeczenie celu, dla którego ustanowiony 
został tryb głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów przez 
zarząd, który ma ułatwiać zebranie wymaganej ilości głosów. Sąd Najwyższy 
wydaje się chyba zapominać, że i tak konieczny będzie udział notariusza 
przy oddaniu głosu w drodze indywidualnego zbierania głosów w sytuacji, 
gdy w uchwale wspólnoty udzielane jest zarządowi pełnomocnictwo wyma-
gające formy aktu notarialnego. Do kwestii tej jeszcze wrócimy w dalszych 
rozważaniach. 

W uzasadnieniu do omawianego wyroku znajdziemy ponadto sformułowanie, 
że „sam system podejmowania uchwał przez właścicieli lokali także wskazu-
je, że nie ma wymogu zachowania formy notarialnej dla pełnomocnictwa do 
głosowania nad uchwałą”. Sąd Najwyższy nie precyzuje jednak niestety, co 
rozumie przez „system podejmowania uchwał”, chociaż konkluzja jest słuszna. 

Na koniec w uzasadnieniu do ww. wyroku stwierdzono, iż niezamieszczenie 
w pełnomocnictwie wzmianki o zabezpieczeniu w postaci udzielenia zgody 
pod warunkiem, że suma świadczeń dokonanych przez inwestora na rzecz 
pozwanej Wspólnoty nie będzie mniejsza niż 2 700 000 zł, oraz że inwestor 
zagwarantuje, iż w ramach remontu w budynku zainstalowana zostanie nowa 
winda, nie prowadzi do nieważności pełnomocnictwa. Kwestia ta wydaje się 
na tyle oczywista, że nie ma potrzeby wracać do niej w dalszych częściach 
niniejszej glosy. Chociaż w uchwale zawarto takie warunki, nie ma żadnej 
podstawy, aby twierdzić, że musiały one również zostać wymienione w peł-
nomocnictwie do głosowania nad tą uchwałą. 
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III. Należy przypomnieć, że wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2018 r., 
I CSK 396/17, nie jest pierwszym orzeczeniem tego sądu, w którym odniesiono 
się do formy pełnomocnictwa do udziału w głosowaniu nad uchwałą wspólno-
ty mieszkaniowej. Już w wyroku z 15 stycznia 2016 r., I CSK 1047/143, Sąd 
Najwyższy stwierdził, iż pełnomocnictwo do udziału w zebraniu wspólnoty 
mieszkaniowej i do podejmowania uchwał nie wymaga formy aktu notarialnego 
także wtedy, gdy podejmowana uchwała podlega zaprotokołowaniu przez no-
tariusza. Sąd wyjaśnił, że pełnomocnik głosujący w imieniu reprezentowanego 
przez siebie właściciela lokalu nie dokonuje czynności w postaci uchwały, 
lecz czynność ta jest wynikiem głosowania. Pełnomocnik nie jest umocowa-
ny do podjęcia uchwały, ale do oddania głosu w głosowaniu nad tą uchwałą. 
Jeśli więc ustawa wymaga, aby uchwałę właścicieli zaprotokołował notariusz 
(w formie aktu notarialnego), to nie oznacza to, że wymaganie dochowania 
tej formy odnosi się również do udzielenia pełnomocnictwa przez właściciela 
lokalu. Skoro czynnością, której dokonuje pełnomocnik, jest oddanie głosu, 
a szczególna forma zastrzeżona jest dla samej uchwały, która zostaje podjęta 
w następstwie głosowania, to nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 99 
§ 1 k.c. w związku z art. 1 ust. 2 u.w.l. 

Główne tezy zawarte w dwóch przytoczonych wyżej orzeczeniach Sądu 
Najwyższego są de facto takie same. Uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyż-
szego z 21 marca 2018 r., I CSK 396/17, wydaje się jednak bardziej rozbu-
dowane, a analiza pogłębiona. Wcześniejszy wyrok był przedmiotem krytyki 
w doktrynie4 ze względu na lakoniczność wywodów oraz nieodniesienie się do 
niektórych zagadnień. W każdym razie dobrze, że mamy do czynienia z jed-
nolitą linią orzeczniczą w zakresie formy opisanego wyżej pełnomocnictwa, 
gdyż kwestia ta wcale nie wydaje się oczywista na pierwszy rzut oka. Poni-
żej dokonamy jeszcze bliższej analizy przepisów ustawy o własności lokali 
i Kodeksu cywilnego w zakresie omawianej w niniejszej glosie tematyki, co 
pozwoli – miejmy nadzieję – utwierdzić się w przekonaniu, iż tezy zawarte 
w powyższych orzeczeniach Sądu Najwyższego są trafne. 

IV. W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na pojęcie „uchwały”. Jest to 
akt (niekoniecznie czynność prawna – o czym dalej), który służy do wyrażania 

3 OSNC 2016/12/145, LEX nr 1970382.
4 G. Wolak, Forma pełnomocnictwa do głosowania na zebraniu ogółu właścicieli lokali, 

Glos a do wyroku SN z dnia 15 stycznia 2016 r., I CSK 1047/14, „Monitor Prawniczy” 2017, 
nr 9, http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/forma-pelnomocnictwa-do-
glosowania-na-zebraniu-ogolu-wlascicieli-lokali [dostęp 03.01.2019].
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wspólnej woli zespołów ludzi – kolektywów. Należy je odróżnić od jednostron-
nych czynności prawnych oraz od umów5. 

W przeciwieństwie do umów, do podjęcia uchwał wystarczy wyrażenie woli 
przez pewną większość osób (przy odpowiednim quorum). Jeśli wymagania 
zostaną spełnione, uchwała wiązać będzie cały kolektyw, a nie tylko tych, którzy 
wyrazili aprobatę. Ponadto dochodzi ona do skutku poprzez swoisty akt – gło-
sowanie, które polega na wyrażeniu woli bezpośrednio do przewodniczącego 
lub komisji skrutacyjnej, którzy stwierdzają, czy uchwała doszła do skutku. 
Głosowanie powinno być bezwarunkowe (ze względu na pewność obrotu oraz 
naturę tego oświadczenia) i jednobrzmiące. Natomiast umowy charakteryzują 
się tym, że wymagają zgody wszystkich uczestników i zawierane są wskutek 
złożenia oświadczeń woli między uczestnikami6. 

Należy zauważyć, że dla uchwał konieczna jest podstawa wynikająca 
z ustawy albo umowy wielostronnej (statutu), aby mogły mieć doniosłość 
prawną. Inaczej dochodziłoby do naruszenia zasady autonomii jednostki, gdyby 
kolektywnie wyrażono wolę bez zgody danej osoby. Jeśli chodzi o charakter 
uchwał, to nie jest on jednoznaczny. Przyjmuje się, że niektóre z nich stanowią 
czynności prawne, a inne nie (np. podziękowania, apele). Niektóre uchwały 
wywołują skutek zewnętrzny (np. uchwały organów stanowiących o połączeniu 
osób prawnych, czy uchwały podejmowane na podstawie art. 210 i 379 k.s.h.), 
inne natomiast mają charakter jedynie wewnętrzny (nie wywołują skutków 
wobec osób trzecich7).

W kontekście niniejszej glosy niezwykle istotne jest, że samo głosowanie 
nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Jest to jednostronna czynność 
prawna. Natomiast dopiero suma aktów głosowania składa się na wyrażenie 
woli kolektywu. Ponadto uchylenie się od skutków oświadczenia – oddania 
głosu – nie implikuje jednocześnie nieważności całej uchwały, skoro nie obo-
wiązuje zasada zgodności wszystkich oświadczeń woli8. 

V. Z art. 99 § 1 k.c. wynika, że jeżeli do ważności czynności prawnej po-
trzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania takiej czynności 
powinno być udzielone w tej samej formie. Przepis ten wskazuje, iż chodzi 
wyłącznie o czynności, dla których określona forma została zastrzeżona ad 
solemnitatem. W takich sytuacjach pełnomocnictwo – również pod rygorem 

5 Z. Radwański, Czynności prawne jednostronne, umowy, uchwały, [w:] System Prawa 
Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2002, s. 179.

6 Ibidem, s. 179–180.
7 Ibidem, s. 180–181.
8 Ibidem, s. 181.
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nieważności – musi być udzielone w identycznej formie. W związku z powyż-
szym, jeżeli określona forma zastrzeżona została ad probationem lub ad eventum, 
pełnomocnictwa do jej dokonania może być udzielone w dowolnej formie9. 

Należy zwrócić uwagę, że nie ma znaczenia kwestia, czy wymóg formy 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności wynika z ustawy, czy też z umowy 
(pactum de forma). Trudno byłoby natomiast przyjąć konstrukcję umownego 
narzucenia szczególnej formy dla samego pełnomocnictwa, gdyż czynność 
mocująca przybiera charakter jednostronnego oświadczenia woli10. Art. 99 k.c. 
ma jednakże charakter wyjątku, a ogólna zasada dopuszczalności składania 
oświadczeń woli w dowolnej formie odnosi się również do pełnomocnictwa11. 

VI. Przywołajmy jeszcze w niezbędnym zakresie – dla porządku – in-
teresujące nas szczególnie uregulowania zawarte w Ustawie z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali12. Zarząd kieruje sprawami wspólno-
ty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między 
wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (art. 21 ust. 1 u.w.l.). 
Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie (art. 22 ust. 1 
u.wl.). Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego 
zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na doko-
nanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawiera-
nia umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu 
w formie prawem przewidzianej (art. 22 ust. 1 u.wl.). Art. 22 ust. 3 wymienia, 
które czynności są w szczególności czynnościami przekraczającymi zwykły 
zarząd. Wśród nich wyszczególnia m.in. udzielenie zgody na nadbudowę lub 
przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności 
lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie 
tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania 
odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1, uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź 
na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; 
uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, czę-
ściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Art. 23 ust. 2 stanowi, iż 
uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według 
wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie 

9 J. Strzebinczyk, Art. 99, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 
wyd. 5, Warszawa 2013, s. 253.

10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.; dalej: „u.w.l.”.
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postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden 
głos. Od powyższej zasady ustalono wyjątek. Jeżeli suma udziałów w nierucho-
mości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego 
właściciela, bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie 
według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza 
się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 
udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 23 ust. 2a).

Ponadto należy pamiętać, że w razie powierzenia zarządu osobie fizycznej 
lub prawnej, w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1 u.w.l., w braku odmien-
nych postanowień umowy, stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 4 ww. 
ustawy (Zarząd nieruchomością wspólną), który zawiera m.in. opisane wyżej 
uregulowania. Normy te mają zapewnić realizację uprawnienia właściciela 
każdego lokali do współdecydowania w kwestiach zarządu nieruchomością 
wspólną, ochronę wspólnego prawa oraz pogodzenie prawidłowej gospodarki 
(przy uwzględnieniu sensu prawa własności) z potencjalnymi konfliktami13.

Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie 
nieruchomością wspólną (art. 27 zd. 1 u.w.l.). Realizację tego uprawnienia 
i obowiązku stanowi podejmowanie uchwał przez członków wspólnoty miesz-
kaniowej14. Wspólnocie pozostawiono dość dużą swobodę w kwestii sposobu 
przeprowadzenia głosowania. Jak już wspomniano wyżej, głosowanie może 
odbyć się na zebraniu, w drodze indywidualnego zbierania głosów, bądź częścio-
wo w pierwszy sposób, a częściowo w drugi. Ponadto, jeśli nie uda się zebrać 
odpowiedniej liczby głosów na zebraniu, głosowanie można kontynuować 
w drodze indywidualnego zbierania głosów. W doktrynie wyrażono pogląd, 
że uchwały protokołowane przez notariusza mogą być głosowane jedynie na 
zebraniu. Jak słusznie twierdzi K. Buliński, nie jest to prawidłowe stanowisko, 
gdyż zastrzeżenie takie nie ma podstawy w ustawie. W związku z powyższym 
głosowanie może być kontynuowane w drodze indywidualnego zbierania gło-
sów w obecności notariusza15. Przeciwnego zdania jest A. Oleszko16, jednakże 
w swoim komentarzu do Prawa o notariacie nie uzasadnia tego poglądu. 

W ustawie o własności lokali nie uregulowano kwestii głosowania przez 
pełnomocnika. Zastosowanie mają więc ogólne reguły wynikające z Kodeksu 
13 A. Kaźmierczyk, Współdziałanie w zarządzie nieruchomością wspólną właścicieli lokali, [w:] 

eadem, Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyki prawno-rzeczowa, Warszawa 
2015, s. 487.

14 K. Buliński, Art. 23, [w:] Ustawa o własności lokali. Komentarz [online], red. H. Izdebski, 
https://sip.lex.pl/#/commentary/587780700/578140 [dostęp: 03.01.2019].

15 Ibidem.
16 A. Oleszko, Art. 23, [w:] Prawo o notariacie. Komentarz. Część II, tom 2, Warszawa 2012, 

s. 649.
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cywilnego. Głosowania zatem można dokonać przez pełnomocnika, którym 
może być także właściciel innego lokalu lub współwłaściciel tego samego 
lokalu17. Również organ kolegialny osoby prawnej może ustanowić w tym 
wypadku pełnomocnika. Natomiast nie jest wymagane pełnomocnictwo od 
drugiego współmałżonka, jeżeli tylko jeden z małżonków uczestniczy w głoso-
waniu (a lokal stanowi ich majątek wspólny)18. Zasada wynikająca z Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego stanowi bowiem, że każdy z małżonków może 
samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe 
stanowią inaczej (art. 36 §. 2 zd. 1. k.r.o). 

Nie budzi oczywiście wątpliwości, iż właściciel lokalu może być na zebraniu 
reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego. Dyskusyjna pozostaje nato-
miast kwestia, jakiego rodzaju pełnomocnictwo konieczne jest do zastępowania 
właściciela lokalu19. Temat ten zostanie jeszcze poruszony w niniejszej glosie.

VII. W literaturze można się spotkać ze stanowiskiem, że w sytuacji, gdy 
uchwała wymaga zaprotokołowania przez notariusza, pełnomocnictwo do 
głosowania nad taką uchwałą powinno zostać udzielone w formie aktu nota-
rialnego. Jak słusznie twierdzi J. Pisuliński, poglądu takiego nie można uznać 
za trafny. Błędem jest utożsamianie aktu oddania głosu z uchwałą. Głosowanie 
jest bowiem, jak wskazano wyżej, jednostronną czynnością prawną, zaś uchwała 
stanowi wyraz woli określonej osoby prawnej lub zbiorowości20. 

Formy wymaganej dla ważności uchwały nie można odnosić do oddania 
głosu, będącego określonym zachowaniem się osób, polegającym najczęściej 
na podniesieniu ręki. Są to zatem dwie oddzielne czynności. W związku z tym, 
jeżeli uchwała wymaga zaprotokołowania przez notariusza – zdaniem J. Pi-
sulińskiego21 – pełnomocnictwo do głosowania nad tą uchwałą nie wymaga 
formy aktu notarialnego. Pogląd ten podzielają również m.in. G. Wolak22 oraz, 
jak się zdaje, K. Buliński23. 

Analogiczne tezy wynikają z uzasadnienia do omawianego wyroku Sądu 
Najwyższego z 21 marca 2018 r., I CSK 396/17. Jak już wyżej wskazano, 

17 Ibidem, s. 644.
18 K. Buliński, Art. 23, [w:] Ustawa o własności lokali…, op. cit. 
19 J. Pisuliński, Podejmowanie uchwał przez właścicieli lokali, [w:] System Prawa Prywatnego, 

t. 4, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2007, s. 304.
20 Ibidem, s. 305.
21 Ibidem, s. 305–306.
22 G. Wolak, O formie podejmowania uchwał przez zebranie właścicieli lokali, „Nowy Przegląd 

Notarialny” 2015, nr 1 (63), s. 47.
23 K. Buliński, Art. 23, Ustawa o własności lokali…, op. cit.
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zdaniem Sądu, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej polegającej 
na ustanowieniu odrębnej własności lokalu, zawarte w uchwale właścicieli, 
jest zupełnie innym pełnomocnictwem niż pełnomocnictwo do głosowania 
nad uchwałą. Właściciel lokalu udziela pełnomocnictwa do głosowania nad 
uchwałą, a dopiero sama uchwała zawiera pełnomocnictwo do ustanowienia 
odrębnej własności lokalu. W ww. wyroku zwraca się uwagę, iż brak jest ści-
słego związku pomiędzy oświadczeniem woli (aktem głosowania) a ważnością 
uchwały, jak w przypadku klasycznej czynności prawnej.

VIII. Ciekawe rozważania prowadzi G. Wolak w swojej glosie do wyroku 
Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2016 r., I CSK 1047/1424. Autor zwraca uwa-
gę na konsekwencje wynikające z faktu, że pod rygorem nieważności, formy 
pisemnej wymagają pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 243 § 2 k.s.h.) oraz w walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej (art. 4121 § 1 k.s.h.). Przeważająca 
część doktryny uważa, że pełnomocnictwo pisemne wystarcza nawet w sytu-
acji, gdy uchwała wymaga zaprotokołowania przez notariusza, chociaż może 
spotkać również poglądy o wymogu formy aktu notarialnego. Należy jednak 
stwierdzić, że powołane wyżej przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią 
lex specialis w stosunku do art. 99 § 1 k.c. Gdyby bowiem uznać, iż forma pi-
semna jest niewystarczająca w przypadku pełnomocnictwa do udziału w walnym 
zgromadzeniu, art. 4121 k.s.h. byłby zbędny, skoro w spółce akcyjnej wszystkie 
uchwały walnego zgromadzenia wymagają protokołu sporządzonego w formie 
aktu notarialnego. W przypadku zaś spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie 
możemy powołać się na podobny argument. Natomiast należy uznać, że w obu 
przypadkach (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej) do 
głosowaniu nad uchwałą, która wymaga zaprotokołowania przez notariusza, 
wystarczy pełnomocnictwo w formie pisemnej, ponieważ pełnomocnictwo 
dotyczy uczestnictwa w obradach i oddania głosu, a nie dokonania czynności 
podjęcia uchwały25. Rozważania G. Wolaka można więc analogicznie przełożyć 
na kwestię pełnomocnictwa do uczestnictwa w zebraniu właścicieli i dojść do 
podobnego jak Sąd Najwyższy wniosku w glosowanym wyroku. 

IX. Wobec przyjęcia poglądu, że w sytuacji, gdy uchwała wymaga zaprotoko-
łowania notariusza, możliwe jest także indywidualne zbieranie głosów w towa-
rzystwie notariusza, należy zastanowić się, czy w takiej sytuacji pełnomocnictwo 
do oddania głosu również nie musi przybrać formy aktu notarialnego. Wydaje 
24 G. Wolak, Forma pełnomocnictwa do głosowania…, op. cit.
25 Ibidem.
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się, że sytuacja ta nie różni się szczególnie od zaprotokołowania uchwały przez 
notariusza na zebraniu właścicieli lokali. W przypadku indywidualnego zbierania 
głosów, również zostaje sporządzony protokół (zgodnie z art. 10426 Ustawy 
z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie27), przy czym tylko z oddania głosu 
przez konkretną osobą. W dalszym ciągu mamy do czynienia z sytuacją, gdy 
czym innym jest pełnomocnictwo udzielane zarządowi wspólnoty w uchwale, 
a czym innym pełnomocnictwo do oddania głosu. W związku z tym, chociaż 
z aktu oddania głosu sporządza się protokół w formie aktu notarialnego, należy 
przyjąć, iż pełnomocnictwo do głosowania nie wymaga takiej formy. 

X. Przy okazji warto zauważyć, że powyższe rozważania co do formy 
pełnomocnictwa do głosowaniu za uchwałą nie mają znaczenia w przypad-
ku uchwały zawierającej wyłącznie zgodę udzielaną zarządowi wspólnoty 
mieszkaniowej, a niezawierającej jednocześnie pełnomocnictwa do zawarcia 
umowy w jej wykonaniu. W uzasadnieniu do wyroku Sądu Najwyższego 
z 6 lipca 2016 r., IV CSK 680/1528, czytamy, że przewidziane w art. 22 ust. 
2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wymaganie podjęcia 
przez właścicieli lokali uchwały „w formie prawem przewidzianej” dotyczy 
tylko uchwały udzielającej zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów 
stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, nie dotyczy 
zaś uchwały wyrażającej zgodę na dokonanie przez zarząd takiej czynności. 
W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy za prezentowanym poglądem wskazuje 
szereg argumentów, wynikających zarówno z wykładni językowej, systemo-
wej, jak i funkcjonalnej. Najistotniejsze wydaje się przywołanie art. 63 § 2 
k.c. (jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, 
oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej 
samej formie). Zdaniem Sądu oczywiste jest, iż współwłaścicieli nie dotyczy 
ww. przepis. Wydaje się, że oczywistość tę stanowi fakt, iż współwłaściciele 
nie są tutaj osobą trzecią. 

26 „Art. 104. § 1. Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, 
stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem 
przewidzianych. § 2. Jeżeli statut osoby prawnej, o której mowa w § 1, lub przepis szczególny 
nie stanowią inaczej, protokół podpisują przewodniczący zgromadzenia i notariusz. § 3. 
Notariusz spisuje również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia i protokoły związane 
z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, w celu stwierdzenia przebiegu 
pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące 
stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej 
– niestawiennictwa strony drugiej. § 4. Protokoły spisuje się w formie aktu notarialnego”.

27 T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.
28 OSNC 2017/4/48, LEX nr 2109481.
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XI. Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze problemowi typu pełnomocnictwa 
wymaganego do udziału w zebraniu właścicieli lokali i głosowania nad uchwa-
łami. Kwestia ta jest sporna w doktrynie, dlatego G. Wolak postuluje, aby było 
one przynajmniej pełnomocnictwem rodzajowym, chociaż uważa, że upraw-
nionym byłoby przyjęcie, iż zasadniczo wystarczy pełnomocnictwo ogólne29. 
K. Buliński przy omawianiu tej kwestii podkreśla, że jeśli w pełnomocnictwie 
nie określono wyraźnie rodzaju czynności prawnej, dla ustalenia rzeczywistej 
woli reprezentowanego będą miały zastosowanie ogólne reguły interpretacyjne 
dla tłumaczenia oświadczeń woli, tj. art. 56 oraz art. 65 k.c30. R. Dziczek, przy-
wołując wyrok Sądu Najwyższego z 15 października 2002 r. (II CKN 1479/00, 
OSNC 2004, nr 1, poz. 8), pisze, że skoro uchwały właścicieli lokali dotyczą 
czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną, to do 
udziału w głosowaniu nad nią wymagane jest pełnomocnictwo rodzajowe31. 
Powyższa teza poddana została krytyce przez J. Pisulińskiego. Przede wszystkim 
autor ten stwierdza, iż błędnie utożsamia się zarząd nieruchomością wspólną 
z zarządem majątkiem właściciela lokalu. Są to dwie odrębne rzeczy. Udział 
w zebraniu właścicieli lokali i głosowanie nad uchwałami zasadniczo stanowi 
czynność zwykłego zarządu majątkiem właściciela lokalu. J. Pisuliński zdaje 
się więc sugerować, że co do zasady wystarczy pełnomocnictwo ogólne. Przy-
wołuje jednak sprawę (głosowanie nad zmianą zasad podejmowania uchwał), 
do której potrzebne wyłoby wręcz pełnomocnictwo szczególne32. G. Wolak 
trafnie jednak zauważa, że żaden przepis nie przewiduje w powyższym wy-
padku wymogu pełnomocnictwa szczególnego33. 

W głosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy nie prowadzi wprost rozważań, 
czy pełnomocnictwo do udziału w zebraniu właścicieli lokali i głosowanie nad 
uchwałami wymaga pełnomocnictwa rodzajowego. Problem ten pojawił się 
w rozpatrywanej sprawie, a Sąd Apelacyjny uznał, że potrzebne jest w tym 
wypadku właśnie pełnomocnictwo rodzajowe.

Moim zdaniem wystarczające będzie w tym wypadku pełnomocnictwo ogól-
ne. Jak słusznie twierdzi J. Pisuliński, zupełnie czym innym jest zarząd majątkiem 
właściciela lokalu, a czym innym zarząd nieruchomością wspólną. Z faktu, że 
w uchwale udziela się zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły 

29 G. Wolak, O formie podejmowania uchwał przez zebranie właścicieli lokali, „Nowy Przegląd 
Notarialny” 2015, nr 1 (63), s. 45–47.

30 K. Buliński, Art. 23, [w:] Ustawa o własności lokali…, op. cit.
31 R. Dziczek, Art. 23, [w:] Własność lokali. Komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych, 

[online], https://sip.lex.pl/#/commentary/587519205/519158 [dostęp: 03.01.2019].
32 J. Pisuliński, Podejmowanie uchwał przez właścicieli lokali, op. cit., s. 304–305.
33 G. Wolak, Forma pełnomocnictwa do głosowania…, op. cit.



Mieszko Zalasiński

128

zarząd, nie można wyprowadzać wniosku, że samo głosowanie nad uchwałą 
przez pełnomocnika jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu 
majątkiem właściciela. Należy tutaj przeprowadzić analogiczne rozumowanie 
jak przy analizie formy wymaganej dla tego drugiego pełnomocnictwa. Są to 
dwie odrębne kwestie i jedna nie przekłada się bezpośrednio na drugą. Ponadto 
w żadnym wypadku do głosowania nad uchwałą właścicieli lokali nie będzie 
konieczne pełnomocnictwo szczególne, gdyż nie ma do tego podstawy prawnej. 

Pełnomocnictwo ogólne, zgodnie z art. 98 zd. 1 k.c., obejmuje umocowanie 
do czynności zwykłego zarządu. Ustawodawca nie zdecydował się na nor-
matywną definicję tego pojęcia, tj. zwykłego zarządu. Zabieg ten jest w pełni 
zrozumiały, gdyż istnieje mnogość okoliczności, jakie należy uwzględnić 
w konkretnym przypadku34. Natomiast udział w zebraniu właścicieli lokali 
i głosowanie nad uchwałami uważam za tak typowe i zwyczajne czynności, 
jeśli chodzi o zarząd majątkiem mocodawcy, że nie stanowią one czynności 
przekraczających zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 98 k.c., dlatego 
za wystarczające powinno się uznać w powyższym wypadku udzielenie peł-
nomocnictwa ogólnego.

XII. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej rozważania, należy zaapro-
bować tezy zawarte w wyroku Sądu Najwyższego z 21 marca 2018 r., I CSK 
396/17. Słusznie stwierdzono w nim, że pełnomocnictwo do dokonania czyn-
ności prawnej zawarte w uchwale właścicieli jest zupełnie innym pełnomoc-
nictwem niż pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałą. Właściciel lokalu 
udziela pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałą, a dopiero sama uchwała 
zawiera pełnomocnictwo dla zarządu do zawierania umów stanowiących 
czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Z tego względu nie moż-
na uznać, że pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu i głosowaniu nad 
uchwałą musi być udzielone w takiej formie, jaka jest wymagana dla podjęcia 
samej uchwały. Po wydaniu omawianego wyroku kwestię tę należy uznać za 
rozstrzygniętą, gdyż mamy obecnie do czynienia z jednolitą linią orzeczniczą 
Sądu Najwyższego, zbieżną z poglądem dominującym w doktrynie.

34 J. Strzebinczyk, Art. 98, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 
wyd. 5, Warszawa 2013, s. 252.
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Jacek Gaj
„O wycinaniu rylcem w blaszce miedzianej”

Często podziwia się w miedziorycie ręczną robotę, mówi się o trudzie 
wycinania kresek w metalu, o tym, że to technika mozolna, pracochłon-
na. Opinia równie popularna, co nie całkiem prawdziwa. Można bowiem 
wykonać miedzioryt stosunkowo szybko; przenieść na blachę rysunek, 
po czym to, co zostało zaprojektowane na papierze powtórzyć rylcem 
w miedzi. Tylko – jakież to nudne!

Atrakcje Miedziorytu
Miedź jest podatna, nieskończenie cierpliwa. Można na niej rytowniczą 

igłą kreślić, zmazywać gładzikiem ten rysunek, ponownie przymierzać się 
do umykającego kształtu. Można też usuwać wyryte kreski, a nawet całe 
fragmenty, słowem: można popełniać błędy i zmieniać decyzje. A możli-
wości błądzenia bywają pociągające.

Lojalność Miedziorytu
Każda wycięta w płycie kreska objawia się oczom od razu, w swej 

ostatecznej postaci. Każdą wyrytą partię można ocenić bez uciekania się 
do specjalnych zabiegów, wystarczy szmatka i odrobina farby. Rytowanie 
jest bardzo bliskie rysowaniu: między tym co oglądamy w czasie pracy, 
a tym, co jest rezultatem końcowym – odbitką – istnieje mniejsza cenzura 
techniczna niż w jakiejkolwiek innej technice wklęsłodrukowej. Znaczy 
to, że wizji nie oddziela od jej materialnego odpowiednika obszar skom-
plikowanych zabiegów technicznych czy technologicznych. Znaczy to 
więc, że proces powstawania miedziorytu jest od początku do końca jawny. 

Pokusy Miedziorytu
Powierzchnia miedzianej blachy jest gładka, lustrzana. Ale jeśli pochylić 

się nad nią, w skupieniu i potrzebie pracy, może osiągnąć głębię kryszta-
łowej kuli. I tyleż się odbijają, co ukazują w tej niby przestrzeni zarysy 
kształtów zapamiętanych i zaczątki form fantastycznych. Jakby nastawał 
czas obustronnej gotowości materiału i człowieka, tworzywa i wyobraźni; 
osobliwe wzajemne podpowiadanie sobie kształtów i znaczeń. 



Przewrotność Miedziorytu
Okazuje się jednak, że świat nie został stworzony po raz wtóry. To co 

budowane było z elementów idealnych okazuje się tworem zrobionym 
z kresek. Można sprawdzić – któryż to raz! – rozmiary własnej naiwności, 
sporządzając odbitkę. I można medytować nad tym kawałkiem papieru, 
planować poprawki, zmiany, by w końcu, zasiadłszy nad blachą znów dać 
się uwieść Miedziorytowi.

Pułapki Miedziorytu
Czasem główny temat improwizacji – bo chyba improwizowaniem 

trzeba nazwać takie uwikłanie się w rytowaniu, z pozoru bez przygoto-
wania, bez prób, szkiców – temat ten obrastać może dygresjami, gubić 
się w gadulstwie lub perfekcjonizmie. Czasami także to, co zaistniało już 
na płycie, powstaje przeciw projektom wyobraźni, narzuca nowe rozwią-
zania. Więc znów: odbitki stanowe, poprawianie lub psucie – szukanie 
właściwego tropu. 

A może przecież, jak było powiedziane, nie tracąc czasu ni energii, 
najpierw wyrysować wszystko na papierze, przenieść potem na płytę i wy-
ciąć, wyrytować. To sposób najprostszy, sprawdzona metoda. Tylko – nie 
byłoby wtedy ani emocji ścigania wizji, ani radości odkrywania czegoś 
zaledwie dotąd przeczuwanego, nie byłoby niespodzianki, nie byłoby 
przygody z Miedziorytem. 

[w:] Grafika (metody, postawy, tendencje), 7 MBG w Krakowie, 
Pałac Sztuki TPSP, Kraków 1978 [kat. wyst.], 

[także w:] Jacek Gaj Grafiki i Rysunki, Muzeum Narodowe w Krakowie 
2000, s. 20–21.





Wprowadzenie

Prace prof. Jacka Gaja promienieją artystyczną niejednoznacznością. To jakby 
powiedzieć, że słońce świeci. I świeca świeci. Różnica leży w mocy tego źródła, które 
światło przynosi. To «Gajowe Źródło» pokazuje ludzi, a raczej Człowieka. Zwykle 
nagiego. Względnie głowę człowieka, bo po cóż więcej, gdy to w niej znajduje się 
esencja wszechświata, tajemnica życia oraz samotności. Przeżyć i emocji. To w niej 
stało się wszystko, co się stało. I nadal dzieje. Prezentowane niżej prace są wyborem 
subiektywnym. Uwzględniona została jedna z pierwszych grafik – „Śpiewak” (mezzo-
tinta z 1964 roku), ale o jej „parze” – to znaczy „Ślepcu”, pokazującej tę samą głowę 
z profilu – wyłącznie wspominamy. Kolejne lata oznaczały pojawianie się następnych 
doniosłych prac, które ugruntowały pozycję Artysty na rynku. Prezentujemy klasykę 
gatunku: „Taniec”, „Drzewo”, „Drabiny”, aż do najsłynniejszego cyklu akwafort, 
będących ilustracjami do „Auto da fé” Eliasa Canetti`ego. Składa się on z pięciu gra-
fik, z czego trzy prezentowane są w niniejszym zbiorze. Za tę serię Jacek Gaj zdobył 
w 1967 roku I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie na Ilustracje w Technikach Szla-
chetnych. Co znamienne, została ona zakupiona przez prestiżowe galerie świata, jak 
choćby Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Dalej, prezentowane są także inne 
Jego kamienie milowe: „Odysseusz dla B.”, a z serii trzech kuszeń – dwa: „Kuszenie” 
i „Kuszenie III”. To dzięki tym wszystkim pracom Jacek Gaj został nazwany jednym 
z filarów „szkoły grafiki krakowskiej”, a przez to – polskiej grafiki współczesnej. 

Ośmielamy się przywołać tezę dość „wytartą”, że w pracach Artystów poszcze-
gólne wizje czy postaci mają swe źródło w rzeczywistości. W jaki jednak sposób ten 
akurat, a nie inny fragment rzeczywistości przedarł się przez sito Umysłu Artysty, by 
znaleźć ujście w Dziele – nie ośmielamy się nawet sobie wyobrażać. Miarą wielkości 
artystycznego przekazu może być sposób, w jaki od szczegółu, czyli konkretnego 
przedstawienia fragmentu rzeczywistości, odbiorca jest w stanie przejść do ogółu 
– czyli bardziej uniwersalnych konstatacji. Przykładem niech będą choćby: „Środa 
u A.”, której pomysł powstał w związku ze słynnymi spotkaniami artystyczno-filozo-
ficznymi w pracowni na Batorego u Adama Hofmana. Nadto jest nim wspomniany 
„Odysseusz dla B.”, gdzie postać tajemniczego „B.” także ma swoje źródło w świecie 
rzeczywistym, seria kuszeń, „Narada”, czy wreszcie „U Adama”. Odnotować warto, że 
od około początków lat osiemdziesiątych aż do niemal końca lat dziewięćdziesiątych 
w twórczości Artysty zaobserwować można lukę, zwłaszcza, jeżeli chodzi o grafiki. 
Od tamtej pory pojawiały się głównie rysunki, przeważnie piórkiem. 

Na koniec wreszcie chcemy przypomnieć kolejny truizm – że Sztuka – ma budzić 
emocje. Tylko wówczas żyje. Budząc emocje – prowokować. Opisywanie Sztuki nie 
może być więc czcze. Ma być emocjonalne i prowokujące. Efektem takich prowokacji 
niech będą prezentowane niżej próby opisów czterech z dzieł Jacka Gaja. Aby Sztuka 
Żyła. 

Sylwia Jankiewicz



Śpiewak, 1964
Mezzotinta na miękkim werniksie

24,0 x 15,5 cm





Taniec, 1965
Miedzioryt
13,0 x 14,0





Drzewo, 1965
Miedzioryt

14,5 x 19,5 cm





Drabiny, 1967
Miedzioryt

14,5 x 18,0 cm





Odysseusz dla B., 1969
Miedzioryt

13,0 x 14,5 cm





Hommage à Elias Canetti IV, 1967 
Akwaforta z akwatintą

22,0 x 17,0 cm





Hommage à Elias Canetti II, 1967 
Akwaforta z akwatintą

22,0 x 17,0 cm





Hommage à Elias Canetti V, 1967 
Akwaforta z akwatintą

22,0 x 17,0 cm





Kuszenie, 1970
Miedzioryt 

9,5 x 12,5 cm





Kuszenie III, 1976
Miedzioryt

20,0 x 26,0 cm





Środa u A., 1967
Akwaforta

11,0 x 15,0 cm





Narada, 1972
Miedzioryt

17,5 x 21,5 cm





U Adama, 1968
Miedzioryt

11,5 x 15,0 cm





Guliwer, 1998
Akwaforta z akwatintą

9,5 x 13,5 cm





Narrenschiff, 1999
Miedzioryt, mezzotinta 

12,8 x 16,0 cm







Taniec

«Taniec» to dzieło dla mnie osobiście wybitne. Próbując je opisać na jednej stro-
nie, muszę odrzucić kilkadziesiąt innych, które bezczelnie pchają się, by je zapełnić. 
Dokonując wyboru, pozostawiam więc z boku pierwsze, wojenne skojarzenie. Po-
zostawiam także związany z nim bezpośrednio taniec śmierci. Ale przecież taniec to 
jednocześnie część dziedzictwa kulturowego ludzkości: od średniowiecza z jego danse 
de la mort, czy dance macabre, poprzez pląsy na dworach ściętych przez życie królów, 
po najtajniejsze plemienne tańce transowo-rytualne, oczyszczające, rysujące drogę ku 
nieznanemu i jednocześnie oczywistemu – dla Myślącego i Czującego. Aż po tańce ze 
zdobytych świecidełkami zakątków Argentyny – z jego tangiem, obecnie kupowanym 
za złoto na kolonizatorskim kiedyś kontynencie.

Taka jest też i natura uchwyconej na pierwszym planie pary. Niejednocznaczna. 
Szaleńcza. Oto obserwuję dwa nagie ciała wokół milczącego tłumu ubranych. A jednak 
to ci nadzy są tu najważniejsi. Chyba reszta nie ma ich odwagi: by żyć, by wystawić 
się na próbę, a może by kolejną próbę podjąć: po stracie, po zawirowaniu w życiu, 
niezależnie od tego czy mowa o śmierci, czy o rozstaniu, czy o utracie ukochanej 
osoby. By podjąć próbę czego: tańca, życia, tańca życia. Tanga aż do końca dni, czy 
tylko «to the end of love».

I tak jak w średniowieczu – gdy wierzono, że to już koniec świata, a był to dopiero 
początek, tak jak na końcu zawirowania wojennego – gdy wtliło się nowe życie, tak 
też po traumatycznych przeżyciach wszelkiej maści, człowiek jeszcze zaślepiony – za-
czyna słyszeć: «budzi się z nocy nowy dzień, nieskalanie czyste niebo». Jak w Cudzie 
Niepamięci Soyki. «Bo aby żyć siebie samego trzeba dać». Ci rachityczni ludzie, 
którzy dali siebie samych: i sobie nawzajem i innym, są trochę jak para «nieudaczni-
ków»: naga, ślepa, zagubniona, wyzuta z sił, ale trwająca, przywiązana do siebie, lecz 
stanowiąca dwa odrębne organizmy. Tyle, że zrośnięte. Na przekór. W nieznanym. 
W ciągłym walcu, tangu – tańcu. A jednak tak stojąc w zespoleniu, każda z tych istot 
ma świadomość i swojej słabości, i siły, i wzajemnej potrzeby bycia. Razem. Jedno 
bez drugiego nie ustałoby. Nie poruszałoby się. A ruch to życie. To jednak mocarze. 
Nie kombinują a żyją. Tylko czy żyją. Patrząc na nich jak na nieudaczników, muszę 
przyznać im jednocześnie nadludzką siłę: są, trwają w tym grymasie, uścisku nie 
z tego świata, by nagle w zmienionej optyce stać się przykładem. Oto jesteśmy. Oto 
ja, człowiek homo sapiens sapiens. Ślepy – ale z wizją, chromy – ale stojący. Zdolny 
do tańca heros. Pytam też jaka siła wypchnęła ich z tego tłumu i czy tłum ich potępia 
czy wręcz przeciwnie – zazdrości im i czeka na swoją kolej, jeśli tylko im się uda.

Okaleczeni i wyszydzeni, czy potężni i wszechwładni, bo jednak Stojący. Naga 
prawda zwycięża. Czy nie. Tak czy inaczej to Siłacze.

SJ





Odysseusz dla B.

We „Wprowadzeniu” przywołana została teza, że w pracach Artystów po-
szczególne wizje czy postaci mogą mieć swe źródło w rzeczywistości.

W tytule kolejnego dzieła Jacka Gaja: „Odysseusz dla B.” źródłem zagadko-
wego „B.”, jest właśnie uosobienie „konkretu rzeczywistości”. Był nim znany 
krakowski psychiatra, który przekornie – jako urodzony artysta – sporo miał do 
czynienia ze środowiskiem mu bliskim.

Wypływając jednak na wody interpretacji, nie sposób zapomnieć o łódce, 
w której Bohater trwa. Małej skorupie, która jest w stanie chronić płynącego, 
ale na tyle silnej – by utrzymać go na powierzchni oceanu. 

Odyseusz. W tym Dziele można być wszystkim.
Można być Nim – Odyseuszem. Można być falą lub pokusą na fali. 
Można być na powierzchni wody: odbiciem Słońca – srebrem w biały dzień, 

lub brakiem odbicia gwiazd – czernią smoły w ciemną noc. 
Można wreszcie trwać i patrzeć na świat spod powierzchni wody – jako byt 

niewidoczny, a jednak istniejący. Być Istotą. Samotnością. Znowu Pokusą. A ta 
– jak widać na grafice – niejedną ma twarz.

Przyglądający się Odyseuszowi z pewnością zauważy, iż Bohater jest nie-
zwykle skupiony. Źródłem skupienia może być to, że małej łódeczki trzyma się 
on jak twierdzy. Pytanie, czy taka twierdza jest mu naprawdę potrzebna. Czy 
jego twierdzą jest ta jego skorupa, czy może jego wewnętrzna siła, od skorupy 
niezależna. Łódeczka nic przecież nie znaczy wobec Ogromu Grozy Oceanu. 
Staje się więc tylko zewnętrznym pretekstem dla innych: „mam Ją, więc jestem”. 
Choć tak naprawdę: „nie mam Jej, więc Jestem”. Jestem: rzucanym przez życie 
człowiekiem, szarganym i poddawanym pokusom – tym pojawiającym się raz 
po raz na falach życia. Ale rozumnym, więc jednak Odyseusz jest. Jest, gdyż ma 
swoje wnętrze. Tego nie zabierze Mu nikt. Dlatego jest skupiony. Dlatego płynie.

W Dziele można być też samą Pokusą na falach. Z jej punktu widzenia Odyseusz 
jest zarówno zabawny – czy nawet groteskowy, jak i niedościgniony – a przez to 
heroiczny. Groteskowy, gdyż wałęsa się po tym bezkresie: niby taki niezdobyty, 
a nie wie nawet dokąd płynie, ani gdzie się znajduje. Zdaje się ignorować – lecz 
nie czy, ale kiedy – jakaś Fala Go porwie i zaleje. A tak stanie się wcześniej czy 
później. Heroiczny jednak – gdyż On sam nie wpychał się do Oceanu – żyjąc 
nie ma wyboru, będzie w nim aż do końca. Nie odizoluje się, nie ucieknie, nie 
oddzieli. I jest niezdobyty. Skupiony. Świadomy. 

Kruchy i delikatny oraz silny i władczy – jednocześnie. Odyseusz. To On.

SJ





Kuszenie

Jedna z trzech wizji Jacka Gaja o kuszeniu, czyli „Kuszenie” jest wyjątkowej 
maści. 

Na pierwszy rzut oka Bohater jest ubrany. To już odróżnia go od przeważającej 
reszty „Gajowej Świty” – nagiej.

Na drugi rzut – muszę zadać pytanie, czy jednak Bohater ubrany jest.
Może to co ma na sobie jest ubraniem. Może tylko kostiumem dla świata. Może 

im bardziej jest ubrany, tym bardziej nagi, a w swej nagości bezbronny – zasłania się 
więc przed światem kostiumem. Nie jest to jednak kostium klauna. Mnie bardziej 
przypomina testamentową zbroję – rycerza walczącego. Ze złem. Czyli każdego 
człowieka. Człowieka.

Cóż jednak robi ten Człowiek. Oto rozpina bluzę na piersi. Oddaje się pokusie, 
a jednocześnie z nią walczy. Sprzeczność lub oczywistość. 

Czy ktoś uprzedził Go, że będzie tak ciężko? Patrzy w niebo – może wzywając 
pomocy – ale czy je widzi. Czy patrzy w niebo wzywając pomocy, czy też patrzy 
w niebo z wyrzutem: dlaczego nikt nie powiedział, że tak będzie. Że odczucia 
potrafią być tak magnetyczne, lub tak to będzie bolało. 

Albo nie bolało. Może Człowiek nie widzi już nieba: gwiazd, księżyca, ale tylko 
dlatego, że nie chce ich zobaczyć. Może woli te zniekształcone stwory, które do 
niego przylgnęły. A może to wcale nie są stwory, a tym bardziej zniekształcone. 
Może Bohater odkrywa sam siebie. Może więc to właśnie jest On Sam i jego do-
piero co odkryte Nowe Życie. Z całym bogactwem, nierozumną chciwością, pasją 
i oddaniem nieznanemu. Może w tych – zdawałoby się – ciemnościach, gdzie nie 
widać gwiazd, Człowiek właśnie zobaczył Słońce. 

Zadaję pytanie, czy zjawy byłyby tam – gdyby Człowiek ich nie stworzył. 
Albo czy ten „stwórca” byłby rzeczywiście Człowiekiem – gdyby nie stworzył 

takich zjaw. Maszyna działa tak, jak została zaprogramowana. Aż do zepsucia. 
Człowiek Nie. Aż do zepsucia.

A co w przypadku, gdy Człowiek nie rozpina bluzy, lecz właśnie próbuje ją 
zapiąć. Czy nie zmienia się w Rycerza? Zbroja rycerska uwiera. Powoduje ból 
i rany. Mógłby poddać się. Mógłby oddać się. 

Bohater jest rozdarty – jak jego odzienie. Czy jeśli w końcu zamknie tę szcze-
linę, nadal będzie Człowiekiem. Będzie, bo doświadczył rozdarcia i przetrwał. 

Czy przetrwa. Tak. Chyba.
Czy żałuje. Nie. Chyba.
Choć dorosły, właśnie urodził się. 
I trwa.
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Kuszenie III

Trzecia wizja Jacka Gaja o kuszeniu, czyli „Kuszenie III” jest wyjątkowej maści.
Brzmi to znajomo. 
Maścią wyjątkową jest tym razem nieuchwytność.
Więcej nie widać, niż widać.
Na pytanie „Co” widać – odpowiedź wydaje się prosta. Widać pracownię. Stół, 

ściany, okna, sprzęty, podłogę – warsztat. 
Równia pochyła zaczyna się jednak od chwili, gdy chciałoby się odpowiedzieć na 

następne pytanie: „Kogo” widać. 
Ludzi. Człowieka. Osobę. Osoby. Mężczyznę – ilu. Kobietę – może. Ile. Pół. Może.
Zaczyna się nieokreśloność. Równie dobrze widać jednego mężczyznę i jedną 

kobietę, co dwóch mężczyzn i kobietę. A może tylko Jej wyobrażenie. Może aż. Może 
tylko wspomnienie, a może aż. Może aż zapach. A może tylko.

Ona zdaje się być wszędzie. Przez jej pryzmat nie widać już ścian, nie widać okien, 
sprzętu. Jest za to widoczna Ona. W Pracowni Twórcy w Całej Okazałości: wszędzie 
Ona. Pokusa – chyba Tworzenia. W takich warunkach pada pytanie: jak żyć, gdy się 
nie tworzy. Ona zawładnęła wszystkim. Jest niecierpliwa, choć trwa w bezruchu. 
A jednocześnie cierpliwie dąży do swego – nie wypuści z ręki Artysty. A On nie chce 
zostać wypuszczony. Bez wizji Jej, Jego wizje już nie są. W sensie: przestają istnieć. 
Zapomniał, że są ich wspólne. A może nie. Może nigdy nie były, lecz nie ma to zna-
czenia. Znaczenie ma to, co niewidzialne. 

Może dzięki Niej On tworzy. Przecież jedyne co widać to właśnie Pracownia Twórcy.
A może to Jego przekleństwo, lecz przecież jest Artystą. Takiego zawodu, takiej 

wrażliwości, takiego podejścia nie można po prostu wybrać. Albo jest się Nim, albo nie. 
Może w chwilach zmęczenia Artysta chce zamknąć oczy i łudzić się, że to pomoże, 

że uwolni się od Niej. Lecz Ona jest tam niezależnie od tego, czy On oczy ma otwarte, 
czy zamknięte. Artysta obawia się tego pytania i walczy, a jednocześnie trwa w tej samej 
Pracowni. Czy to już jego uwięzienie, uzależnienie, czy też może jeszcze wyjść. Czy to 
Go niszczy, czy rozwija. Czy zamyka na życie, czy przeciwnie – pozwala stwierdzić, 
że do tej pory ani nie żył ani nie znał sam siebie. 

Czy jeśli walczy – to czy pozornie. 
A może walczy – naprawdę. Ale czy aby nie dlatego, że właśnie się obawia – że 

kiedyś, gdy zamknie oczy – Jej już nie zobaczy.
A wtedy czy przestanie być Artystą? 
Czy w ogóle może przestać?
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JACEK GAJ urodził się w 1938 r. w Krakowie. Studiował na Wydzia-
le Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom 
w 1962 r. w pracowni Miedziorytu prof. Mieczysława Wejmana i pracowni 
Liternictwa prof. Adama Stalony Dobrzańskiego. Samodzielność zawodową 
ujawnił zaraz po studiach, uczestnicząc w wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą (do dziś w ponad 200), także międzynarodowych, zdobywając 
na nich nagrody oraz wyróżnienia. Autor kilkudziesięciu wystaw indy-
widualnych w Polsce, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Holandii, 
Włoszech, Norwegii, USA. 

Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach w Muzeów Narodowych w Krako-
wie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie; N.G. Sztuki „Zachęta” w Warszawie; 
Biblioteki Jagiellońskiej; Albertina Graphische Sammlung w Wiedniu; 
Museum Oesterreichische Galerie am Schloss Belvedere w Wiedniu; Ha-
rvard University Art Museum; Fundaçao Calouste Gulbenkian w Lizbonie; 
Museum of Modern Art (MoMA) NY; Musée de l’Art et de l’Histoire 
w Genewie; Art Council Collection w Londynie; Ateneum Art Museum, 
Finnish NG, Helsinki; Kiasma, Museum of Contemporary Art, Helsinki; 
Moderna Museet, Sztokholm; oraz w Zbiorach Miejskich Łodzi; The City 
Collection of Keflavik, Islandia i w zbiorach prywatnych. 

Emerytowany profesor zwyczajny ASP w Krakowie Jacek Gaj zaczął 
pracę w macierzystej Uczelni jako asystent przy pracowni Liternictwa 
w r. 1962, pracownię Rysunku prowadził od 1974 do 2008 r., funkcję 
dziekana Wydziału Grafiki pełnił w latach 1993/95. 
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