Raport „Szybciej, taniej, skuteczniej. Poprawa warunków obsługi prawnej
osób fizycznych i osób prawnych w Polsce” powstał we współpracy
z Izbą Notarialną w Warszawie.

Raport jest dostępny na stronie: w w w.cafr.pl
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GŁÓWNE WNIOSKI

Obsługa funkcjonowania osób prawnych i osób fizycznych, realizowana przez polskie
sądownictwo i aparat administracyjny, jest nieefektywna. Jest ona zbyt kosztowna, daleka
od sprawności i składa się ze zbyt dużej ilości, nadmiernie sformalizowanych procedur.
Polskie sądy w porównaniu z innymi państwami europejskimi nie są nadmiernie obciążone
sprawami. Sędziowie mają do dyspozycji rozbudowany aparat obsługi postępowań w postaci
licznych referendarzy, asystentów i urzędników.
Regulacje konstytucyjne oraz przepisy prawa o notariacie pozwalają przyjąć status notariusza nie tylko jako osoby zaufania publicznego, ale przede wszystkim jako funkcjonariusza publicznego. Notariusz pozostaje poza strukturą wymiaru sprawiedliwości ale w istocie
jest jego częścią, sprawując tzw. jurysdykcję prewencyjną przez to, że zapobiega sporom,
trudnościom dowodowym, a co najważniejsze, zapewnia bezpieczeństwo prawne w sferze
szeroko rozumianego obrotu prawnego.
Należy rozszerzyć uprawnienia notariusza przede wszystkim w sferze jurysdykcji prewencyjnej.
Należy dobrze ocenić rozszerzenie uprawnień w zakresie prawa spadkowego – prowadzenia
Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia i prowadzenia Rejestru Testamentów. Przez to
notariusz uzyskał uprawnienia do dokonania czynności, która dotychczas była zastrzeżona
do wyłącznej kompetencji sądu. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, co oznacza, że czynność
notarialna uzyskała rangę orzeczenia sądowego.
Notariusze w Niemczech, Austri i Francji posiadają szerszy zakres uprawnień.
Rozszerzenie kompetencji notariuszy o możliwość dokonywania natępujących czynności:
•

Mediacja,

•

Prowadzenie postępowań nakazowych i upominawczych,

•

Dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych,

•

Wydawanie NIP i REGON,

•

Nadawanie kluzuli Apostille,

•

Reprezentowanie, za umówioną opłatą, w sprawach dotyczących zgromadzenia
dokumentów wymaganych do sporządzenia czynności notarialnych,

•

Sprawowanie funkcji członków rad nadzorczych spółek, w tym spółek
Skarbu Państwa, może przynieść wymierne oszczędności dla budżetu państwa
i obsługiwanych osób fizycznych i prawnych oraz przyśpieszyć czas trwania
wymienionych postępowań i czynności.
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wiele krócej (275 dni). Podobnie w Niemczech, w
których 30 wyodrębnionych etapach postępowania przekłada się na 394 dni do wyegzekwowania

należności.

Tabela 1. Dochodzenie należności z umów we-

dług raportu Doing Business 20133

pAńStWO

lIczbA prOcEdur

czAS (dNI)

KOSzt
(% dOchOdu rOczNEGO
bruttO NA mIESzKAńcA)

1.

Luksemburg

26

321

9,7

3.

Islandia

27

417

8,2

4.

Norwegia

34

280

9,9

5.

Niemcy

30

394

14,4

7.

Austria

25

397

18,0

8.

Francja

29

390

17,4

9.

Finlandia

33

375

13,3

13.

Białoruś

29

275

23,4

14.

Litwa

30

275

23,6

16.

Węgry

35

395

15,0

18.

Belgia

26

505

17,7

20.

Szwajcaria

32

390

24

21.

Wlk. Brytania

28

399

25,9

22.

Portugalia

32

547

13

24.

Łotwa

27

469

23,1

27.

Szwecja

30

314

31,2

31.

Estonia

35

425

22,3

32.

Holandia

26

514

23,9

34.

Dania

35

410

23,3

42.

Ukraina

30

343

41,5

52.

Chorwacja

38

572

13,8

56.

Polska

33

685

19,0

Nr

(rANKING)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Doing Business 2013.
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0,3

0,3

0,19

Irlandia

Dania

Holandia

0,2
0,2

0,19

Anglia i Walia

Szwecja

0,22

0,27

0,67

0,73

0,79

0,82

0,99

0,99

1,2

Udział wydatków w PKB per capita [%]

Odsetek budżetu [%]

1,82

1,88

Udział wydatków na sądownictwo w budżetach i PKB

0,1

0,1

0,1

0,1

0,36

0,45

0,2
Estonia

0,2
Malta

0,47

0,56

0,1
Finlandia

0,2
Czechy

0,56

0,4

0,4

0,4

0,2
Włochy

0,3
Portugalia

Węgry

0,2
Litwa

0,2
Łotwa

Bułgaria

Rumunia

0,2
Słowacja

Polska

Słowenia

16,8 €

17,7 €

18 €

20,9 €

21,9 €

25,5 €

26,4 €

26,6 €

26,8 €

41,8 €

78,7 €

Wydatki na sądownictwo na jednego mieszkańca [€]

Bułgaria

Rumunia

Litwa

Łotwa

Malta

Estonia

Anglia i Walia

Czechy

Słowacja

28,4 €

30,8 €

Irlandia
Węgry

31,6 €

Polska

Dania

43,5 €

48,3 €

Finlandia
Szwecja

48,4 €

50,5 €

54,2 €

Portugalia

Włochy

Holandia

Słowenia

2011 roku6.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Podstawowe parametry dla Polski i
pozostałych krajów, A. Siemaszko, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2011
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Tabela 2. Ranking łatwości zakładania działalności gospodarczej8.

Nr

(rANKING)

pAńStWO

lIczbA

prOcEdur

czAS (dNI)

KOSzt
dOchOdu rOczNEGO
bruttO NA mIESzKAńcA)

(%

1.

Nowa Zelandia

1

1

0,4

9.

Białoruś

5

5

2,3

10.

Irlandia

4

10

0,3

19.

Wlk. Brytania

6

13

0,7

27.

Francja

5

7

0,9

30.

Słowenia

2

6

0,0

31.

Portugalia

5

5

2,3

33.

Dania

4

6

0,2

42.

Serbia

6

12

7,7

44.

Belgia

3

4

5,2

47.

Estonia

5

7

1,6

49.

Finlandia

3

14

1,0

50.

Ukraina

7

22

1,5

52.

Węgry

4

5

8,9

54.

Szwecja

3

16

0,5

57.

Bułgaria

4

18

1,1

59.

Łotwa

4

16

2,3

67.

Holandia

5

5

5,1

68.

Rumunia

6

10

2,8

80.

Chorwacja

6

9

7,3

83.

Słowacja

6

16

1,8

84.

Włochy

6

6

16,5

106.

Niemcy

9

15

4,9

107.

Litwa

7

20

1,1

120.

Burkina Faso

3

13

46,8

124.

Polska

6

32

14,4

Źródło : Opracowanie własne na podstawie raportu Doing Business 2013.
8.

W badaniu uwzględniono procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie małej lub średniej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej kapitał początkowy będący 10-krotnością przeciętnego dochodu per capita,
działającej w branży przemysłowej lub handlowej, zatrudniającej 10-50 pracowników.
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Na podstawie obowiązujących przepisów można
stworzyć listę elementów wskazujących na to
iż faktycznie notariusz pełni w polskim systemie
prawnym rolę funkcjonariusza publicznego. Są to
między innymi:
•
wyłączność kompetencyjna niektórych
czynności notarialnych (art.91 p.n.),
•

zasada bezstronności (art.80 § 2 p.n.),

•
sprawowanie jurysdykcji
(art. 1 § 1 w zw. z art. 81p.n.),
•

prewencyjnej

realizacja instytucji przymusu notarialnego,

•
przyznanie uprawnień do dokonywania
czynności notarialnych, w sprawach które
zastrzeżone są także dla kompetencji sądów
(art. 640 oraz 652 k.p.c.),
•
szczególna moc dowodowa oraz egzekucyjna dokumentów notarialnych (art.2 § 2
p.n. w zw. z art. 244 oraz 777 § 1 pkt 4- 6, §
2 i 3 k.p.c.). - zarejestrowany akt poświadczenia
dziedziczenia ma skutki prawomocnego orzeczenia o stwierdzenie nabycia spadku (art. 95j
p.n.).
Ze względu na samą naturę notariatu pewna dychotomia jest nieunikniona i wynika z samej istoty tej instytucji. Zgodnie z klasycznym ujęciem,
nie do końca jak widać mającym odzwierciedlenie
w polskim systemie prawnym, notariusz prawa
łacińskiego jest funkcjonariuszem publicznym
wykonującym czynności urzędowe, w sposób arbitralny przy wsparciu autorytetu państwa, ale na
własny rachunek, mając znaczną swobodę organizacji pracy prowadzonej przez siebie kancelarii.
Dzięki takiemu modelowi funkcjonowania możliwe
jest osiągnięcie większej wydajności i jakości w
sferze tych funkcji publicznych państwa, które
zostają scedowane czy to przez sądownictwo, czy
przez administrację państwową na notariat. Zatem
w rzeczywistości notariat nie zajmuje się usługami
i nie jest efektem przeregulowania rynku „usług
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prawnych”, a wręcz przeciwnie: notariat jest udanym i sprawdzonym pomysłem na deregulację
wymiaru sprawiedliwości.
Należy
jednak
pamiętać,
że
warunkiem
prawidłowego funkcjonowania notariatu jest
wsparcie go autorytetem władzy i zapewnienie
notariuszowi faktycznie arbitralnej pozycji przy dokonywaniu czynności. W oczywisty sposób istnieje
współzależność pomiędzy zakresem zadań notariatu a jego statusem. Możliwość przekazania notariatowi niektórych zadań przez administrację lub
sądownictwo jest związana z możliwością przejęcia
tych zadań przez notariat zgodnie z przypisanym
mu statusem lub musi wiązać się z adekwatną
zmianą tego statusu odpowiadającą nowym zadaniom.

2.1. Czynności notarialne
w obecnym stanie prawnym
Mimo przedstawionych wyżej niejasności co do
istoty statusu notariusza w polskim porządku
prawnym nie budzi żadnych wątpliwości, iż
„czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu
urzędowego”. Zgodnie z sentencją art. 79 prawa o
notariacie notariusz dokonuje następujących rodzajów czynności:
1.

sporządza akty notarialne;

2.

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3.

sporządza poświadczenia;

4.

doręcza oświadczenia;

5.

spisuje protokoły;

6.

sporządza protesty weksli i czeków;

7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa
w przepisach o informatyzacji działalności pod-
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powzięcia decyzji i wyrażenia woli, pozorność, błąd
co do treści czynności prawnej, podstęp, bezprawna groźba) i wadami formalnymi.

2.3. Rejestry poświadczeń
dziedziczenia jako udany
przykład rozszerzania
odpowiedzialności
notariatu za jurysdykcję
prewencyjną w Polsce
W dniu 2 października 2008 r. weszła w życie
ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy –
Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 181, poz. 1287), która rozszerzyła dotychczasowy katalog czynności notarialnych
o akt poświadczenia dziedziczenia. Notarialne
poświadczenie dziedziczenia umożliwia potwierdzenie nabytych praw do spadku. Akt poświadczenia
dziedziczenia funkcjonuje obecnie równolegle obok
trybu sądowego, w ramach którego można nadal
uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku. Wybór drogi sądowej lub pozasądowej – w
celu uzyskania potwierdzenia nabycia praw spadkowych – należy do obywatela. Motywem wprowadzenia aktu poświadczenia dziedziczenia było
dążenie do odciążenia sądów oraz rozpoznawania
spraw drobnych i pozbawionych elementu sporu
oraz ułatwieniu obywatelom możliwości uzyskania szybkiego i pozasądowego potwierdzenia
ich praw do spadku. Wprowadzenie notarialnego
poświadczenia dziedziczenia było także spowodowane perspektywą konieczności uznawania tego
rodzaju dokumentów sporządzonych w innych
państwach.
Akty poświadczenia dziedziczenia, jako instytucja
prawna, dobrze wykorzystuje nowoczesne techniki
informatyczne. Notariusz, bez uprzedniej kontroli sądu, po sporządzeniu odpowiednich czynności
notarialnych, dokonuje wpisu sporządzonego aktu
do Rejestru, prowadzonego przez Krajową Radę
Notarialną. Wpis do rejestru jest dokonywany przez
notariusza w bezpieczny sposób za pomocą podpisu elektronicznego co podlega regulacji zawartej w
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ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.). Dopiero
zarejestrowanie dokumentu w rejestrze powoduje,
że akt ten wywołuje przewidziane ustawą skutki
prawne. Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia jest dostępny za pośrednictwem Internetu pod
adresem www.notarat.rejestry.net.pl.

Bezpośrednim celem wprowadzenia nowej
instytucji było odciążenie sędziów i sądów od
rozstrzygania spraw drobnych, nieskomplikowanych i pozbawionych elementu spornego oraz zapewnienie obywatelom możliwości
wyboru instytucji właściwej do załatwiania
spraw spadkowych, wprowadzenia instytucji
pozwalającej na szybsze i mniej sformalizowane niż droga sądowa załatwienie spraw spadkowych13. Akt może być sporządzony przez
dowolnego notariusza w kraju, niezależnie od
ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Skutki prawne wynikające z aktu poświadczenia dziedziczenia następują z chwilą jego
zarejestrowania w Rejestrze, dzięki czemu uzyskanie potwierdzenia praw do spadku może
nastąpić szybciej niż na drodze sądowej, bez
konieczności oczekiwania na uprawomocnienie się orzeczenia w tym przedmiocie. Alternatywna do drogi sądowej metoda uzyskania
potwierdzenia praw do spadku jest korzystna
z punktu widzenia obywatela, zwłaszcza w sytuacji gdy spadkobiercom zależy na szybkim
uzyskaniu potwierdzenia ich praw do spadku.
Warto zauważyć, że wobec bierności, a nawet
oporu Ministerstwa Sprawiedliwości zarówno
inicjatywę unowocześnienia w tym zakresie
polskiego systemu prawnego, jak i trud organizacji systemu podjął samorząd notarialny.
Dzięki tej inicjatywie wskazany został nowy
kierunek rozwoju polskiego systemu prawnego opierający się o rozsądne wykorzystanie
nowoczesnych technik informatycznych. Do13.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
– druk nr 1651, Sejm V kadencji)
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kompetencji notariusza i adwokata – notariusza.
Zaś co do notariusza – urzędnika państwowego,
to wskazać należy, iż zakres jego kompetencji jest
szerszy, gdyż oprócz czynności notarialnych wykonuje on zadania należące do urzędu ksiąg wieczystych, sądu opiekuńczego i rodzinnego oraz sądu
spadku.
Notariusz w prawie niemieckim posiada silną
pozycję ustrojową. Bundesnotarordnung w przepisie § 1 posługuje się sformułowaniem „niezależny
przedstawiciel urzędu publicznego” (unabhängiger
Träger eines öffentlichen Amtes). Pod tym pojęciem
należy rozumieć, że czynności, które wykonuje
notariusz, są wypełnieniem zadań państwowych,
z czego należy wnioskować, że notariusz zawsze działa w wykonaniu władzy publicznej, a nie na
płaszczyźnie prawa prywatnego.

3.2. Austria
Podstawę prawną austriackiego notariatu stanowią
trzy ustawy federalne:

• Prawo o notariacie z 1871 roku (die
Notariatsordnung)16,
• Prawo o komisarzach sądowych z 1970
roku (Gerichtskommissärsgesetz),
• Ustawa o notariacie (Notariatsaktsgesetz).
W świetle Notariatsordnung, notariusz austriacki
jest osobą zaufania publicznego, wykonującą wolny zawód na podstawie powołania przez Ministra
Sprawiedliwości na wniosek Izby Notarialnej.
Uprawnienia notariusza austriackiego można
podzielić na trzy główne grupy działalności:
•
działalność jako komisarz sądowy (Gerichtskommissär) w postępowaniach niespornych (zwłaszcza w postępowaniach spadkowych,
16.

RGBl. Nr 75/1871
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procedurze ewidencji gruntów i procedurach rejestracji firm) i w postępowaniu egzekucyjnym,
•
sporządzanie dokumentów publicznych zawierających oświadczenia lub czynności
prawne, sporządzanie na wniosek sądu prawem określonych dokumentów urzędowych,
sporządzanie
odpisów
dokumentów,
przechowywanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,
•
uczestnictwo w procedurach administracyjnych.
Akty notarialne w Austrii mają rangę prawomocnych orzeczeń sądowych.

3.3. Francja
Status notariusza kształtuje wiele aktów prawnych. Do najważniejszych należą:
•
Ustawa z 25 ventose`a XI roku Republiki (z
16 marca 1803 r.) ze zmianami,
•
Zarządzenie z 2 listopada 1945 r. i dekret nr
45-0117 z 19 grudnia 1945 r. o statusie notariatu
ze zmianami,
•
Dekret nr 71-941 z 26 listopada 1971 r.
dotyczący aktów sporządzanych przez notariuszy.
Notariusz francuski jest osobą wykonującą wolny zawód, ale w ramach tzw. Służby publicznej, pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości.
Rozporządzenie z dnia 2 listopada 1945 definiuje
misję notariusza w następujący sposób:
„Notariusze są funkcjonariuszami publicznymi
upoważnionymi do rejestrowania wszelkich dokumentów i umów.”
Głównym zadaniem notariusza francuskiego
jest nadawanie sporządzonym aktom atrybutu
autentyczności, przechowywanie dokumentów,
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Do obliczenia wynagrodzenia innych pracowników biorących udział w jednym określonym
postępowaniu (referendarzy, asystentów sędziów i urzędników) wykorzystano dane o wysokości zatrudnienia w polskim sądownictwie
zawarte w prezentacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dane o przeciętnych wynagrodzeniach z załącznika 3 raportu NIK. Liczbę
określonych pracowników pomnożono przez
stosunek spraw określonego postępowania
do wszystkich spraw załatwionych w ciągu
pierwszego półrocza 2012 roku w sądach
powszechnych. Otrzymany wynik podzielono

NumEr

Poniżej został zestawiony szczegółowy zakres
paragrafów, części i rozdziałów budżetu, za
pomocą których wyselekcjonowane zostały
wydatki budżetowe celem ustalenia szukanych kosztów pośrednich.
Paragrafy wydatków uwzględnione w zestawieniach wydatków na dodatkowe, pośrednie,
koszty zatrudnienia:

OpIS (KAżdy pArAGrAf W OdNIESIENIu dO dzIAŁu
750 AdmINIStrAcjA publIczNA)

302.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
związane przepisami BHP

421.

Zakup wyposażenia i materiałów

425.

Sprzęt i uzbrojenie

426.

Zakup energii

427.
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przez średnią liczbę spraw określonego postępowania załatwionych w ciągu miesiąca w
sądach rejonowych w ciągu pierwszego półrocza 2012 roku. Całość pomnożono przez wysokość przeciętnego wynagrodzenia branych
pod uwagę pracowników oraz przez średni
czas trwania określonego postępowania.

Usługi remontowe

428.

Badania wstępne pracowników

435.

Internet

436.

Telefony komórkowe

437.

Telefony stacjonarne

440.

Administracja budynkami

441.

Podróże krajowe

442.

Podróże zagraniczne

455.

Szkolenia

474.

Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

475.

Oprogramowanie

Paragrafy wydatków uwzględnione w zestawieniach
wydatków na dodatkowe, pośrednie, koszty zatrudnienia

przypadającą na jednego sędziego w wydziale
cywilnym sądu rejonowego. Całość pomnożono przez średni czas trwania określonego postępowania.
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stron, określający zakres rozbieżności i pola,
w których osiągnięto consens.
W doktrynie przeważa opinia akceptująca udział
notariuszy w postępowaniu mediacyjnym17.
Każdy notariusz mógłby prowadzić mediacje w
sprawach cywilnych na podstawie skierowania
stron do mediacji przez sąd oraz mediacje umowne wszczynane na podstawie umowy o mediację
lub wniosku strony o przeprowadzenie mediacji
i przystąpienie drugiej strony. Prowadzone przez
niego mediacje powinny się skupić na sprawach
cywilnych, określanych jako sprawy obejmujące
„prawa i zobowiązania cywilne, z uwzględnieniem
praw handlowych, konsumenckich i ze stosunków
pracy, ale z wyłączeniem spraw administracyjnych
lub karnych”18 Pomyślnie zakończona mediacja zostałaby przypieczętowana ugodą w formie aktu notarialnego opatrzoną rygorem egzekucji.
Na podstawie art. 1832 § 1 k.p.c mediatorem może
być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw
publicznych, zaś w świetle art. 1833 k.p.c mediator
powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji przestrzegając poufności (tajemnicy)
tego postępowania (art. 1834 § 1 i 2 k.p.c). Cechy
te charakteryzują zawód notariusza. Posiadane
17.

M. Pazdan, O mediacji i projekcie jej unormowania w
Polsce, Rejent 2004, nr 2, s. 9 i n.;
A. Sztyk, Z praktyki notarialnej - Znaczenie nowelizacji
procedury cywilnej dla praktyki notarialnej (cz. 2), Rejent
2004, nr 10, s. 183 i n.;
T. Ereciński, Kilka uwag o pozycji ustrojowej notariusza,
jego odpowiedzialności cywilnej oraz sądownictwie
dyscyplinarnym, Rejent 2006, nr 5, s. 48-49;
G. Bieniek, W sprawie nowych uprawnień notariusza /w:/ III
Kongres… s.26 – 28;
M. Cherka, J. Jagielski, Dopuszczalność sprawowania funkcji
mediatora przez notariuszy oraz prowadzenie ośrodków
mediacyjnych przez rady izb notarialnych, NPN 2006, nr
2, s. 7 i n.;
M. Skibińska, Mediacja w sprawach cywilnych – studium
porównawcze na tle rozwiązań polskich i francuskich,
Rejent 2008, nr 3, s. 46 i n.
18. Rekomendacja Rec(2002)10 Komitetu Ministrów z
18.9.2002 r. dla państw członkowskich w sprawie mediacji
w sprawach cywilnych, http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/
mediacje.
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kwalifikacje sprawiają, że jest osobą szczególnie
predysponowaną do wykonania zadań związanych
z pozasądowym rozwiązywaniem konfliktowych
sytuacji. Te cechy notariusza mogą okazać się pomocne w szybkim i satysfakcjonującym dla stron
zakończeniem sporu.
Ponadto mediacja zawiera w sobie kolejne istotne
zastrzeżenie. Ugoda zawarta przed mediatorem
musi zostać zatwierdzona przez sąd aby uzyskać
moc ugody sądowej. Należy zauważyć, że mediatorem może być każda osoba fizyczna o pełnej
zdolności do czynności prawnych i korzystająca z
pełni praw publicznych. Gdy ugoda obejmowałaby
np. przeniesienie własności nieruchomości mediator nie będący notariuszem nie mógłby dokonać
czynności prawnej z zachowaniem kodeksowego
obowiązku formy aktu notarialnego dla tej czynności. Jeżeli w takiej sytuacji mediatorem będzie
notariusz, to nie ma przeszkód, aby po uzgodnieniu
stanowisk stron sporządził on akt notarialny obejmujący stosowną czynność prawną.
Obecnie notariusz nie może być mediatorem, gdyż
taka funkcja nie mieści się w zakresie jego czynności zawodowych ani mediacji nie można zaliczyć do
jednego z rodzajów czynności notarialnych regulowanych prze Prawo o notariacie (art. 79 p.n).

Występowanie notariusza w roli
mediatora w przypadku działu
spadku lub wspólności majątkowej.
Sprawy z zakresu prawa spadkowego należą
do zakresu działalności sądów rejonowych,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
(art. 627 k.p.c). Zgodnie z zasadami dziedziczenia spadkobiercy nabywają spadek w
częściach wynikających z postanowienia sądu
bądź aktu poświadczenia dziedziczenia. Udziały
dotyczą całego majątku spadkowego – tzn.
każdy przedmiot należący do spadku staje się
współwłasnością każdego ze spadkobierców.
Dziedziczący mogą zdecydować o podziale
tego majątku i przyznać poszczególnym spad-
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spraw23, którymi zajmowały się polskie sądy,
to na wszystkie sprawy nieprocesowe przypada: 63,75 referendarzy, 108,4 asystentów sędziów i 1 062,92 urzędników i innych pracowników. Dodatkowo uwzględniając, że w pierwszym półroczu 2012 r. w sądach rejonowych
załatwiono łącznie 239 787 spraw cywilnych
nieprocesowych24 (39 964,5 spraw miesięcznie), to na jedną sprawę cywilną nieproceso23.

Stosunek załatwionych spraw cywilnych nieprocesowych
w sądach rejonowych do wszystkich spraw załatwionych
niezależnie od działów prawa i szczebla sądu. Obliczenia
własne na podstawie – Ministerstwo Sprawiedliwości,
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru
Sprawiedliwości, Wydział Statystyki, Ewidencja spraw
w sądach powszechnych według działów prawa i
instancyjności w I półroczu 2011 r. i 2012 r. Tabela I;
24. Ewidencja spraw w sądach powszechnych według
działów prawa i instancyjności w I półroczu 2011 r. i 2012
r., Tabela VI, Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament
Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości,
Wydział Statystyki, 08.2012;

wą przypada 0,0015 referendarzy, 0,0027
asystentów sędziów oraz 0,0265 urzędników
i innych pracowników. W takim razie uwzględniając przeciętne wynagrodzenia pracowników
sądów oraz średni czas trwania postępowania
– koszt pracy kadry pozasędziowskiej w jednej
sprawie cywilnej nieprocesowej kształtują się
odpowiednio w wysokości 47,44 zł; 45,52 zł
oraz 428,87 zł.
Biorąc
pod
uwagę
wynagrodzenie
sędziego, przeciętne wynagrodzenie kadry
pozasędziowskiej zatrudnionej w polskim
sądownictwie, przypadające na jedną sprawę
cywilną nieprocesową prowadzoną w sądzie
rejonowym, oraz koszty pośrednie, w świetle
średniej długości postępowania – jedna sprawa cywilna nieprocesowa kosztuje budżet
państwa – 689,93.

Tabela 3. Szacunkowy koszt postępowania cywilnego nieprocesowego w sądach rejonowych
(rep. Ns) dla budżetu państwa w 2011 r.
Liczba

odseteK
KWota [zł]

spraW

zaangażoWanych

Wynagrodzenie

Średni czas

razeM [zł]

trWania

1

8 020

- referendarze

0,0016

6 916

- asystenci sędzióW

0,0027

3 903

- urzędnicy i inni

0,0266

3 750

Koszty poŚrednie

-

-

5,9

60,44

Wynagrodzenia

razeM
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47,44
3,4

4,3

45,52
428,87

3,4

107,66
689,93
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spornych. Obniżyłoby to koszty i skróciłoby
czas postępowań w sądach.
Poza wszystkim, rozwój mediacji może wpłynąć na znaczne odciążenie sądownictwa. W
literaturze publikowane są rozmaite dane statystyczne na ten temat. Przykładowo z ok. 70
proc. spraw, które sądy w Stanach Zjednoczonych kierują do mediacji, większość kończy się
ugodą25. Z kolei w niemieckiej Getyndze do mediacji kierowanych jest 60 proc. spraw sądowych, z których aż 90 proc. kończy się ugodą,
natomiast w angielskim Exeter skuteczność
mediacji przekracza 75 proc26.
Notarialny dział spadku jest szybszy i nie tak
sformalizowany, nie wymaga też udziału pełnomocników (adwokata, radcy prawnego).

4.2. Postępowanie
nakazowe i
upominawcze
Aktualny stan prawny:
Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze należą do grupy postępowań odrębnych. Są to postępowania przyspieszone
i uproszczone w stosunku do zwykłego procesu. Specyfika tych postępowań polega na
tym, że na podstawie pozwu i dołączonych
do niego dokumentów, organ sądowy wydaje
bez konieczności rozprawy i bez wysłuchania
pozwanego nakaz zapłaty, w którym nakazuje pozwanemu spełnienie świadczenia. Głównym celem tego postępowania jest możliwość
szybszego niż w postępowaniu zwykłym zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Pozwany
może jednak przez wniesienie środka zaskar25.

E. Gmurzyńska – „Mediacja w sprawach cywilnych
w amerykańskim systemie prawnym. Zastosowanie
w Europie i w Polsce”, Warszawa 2006
26. „Projekt, jakiego nie było. Wywiad z M. Bobrowiczem”,
Kancelaria nr 9, wrzesień 2009 r.
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żenia w przepisanym terminie rozpocząć zwykłe postępowanie w sprawie. Jeżeli pozwany
nie zaskarży w terminie nakazu zapłaty, nakaz
uprawamacnia się i ma skutki prawomocnego
wyroku. Taki charakter postępowania nakazowego sprawia, że celowe jest jego przeprowadzenie w wypadku, gdy pozwany nie zaprzecza
w zasadzie roszczeniu powoda.
Sprawy w postępowaniu nakazowym należą
do właściwości rzeczowej sądów rejonowych lub okręgowych W przeważającej mierze
powód będzie zatem wnosił pozew do sądu rejonowego. Gdy jednak powód będzie dochodził
wierzytelności, której wartość przekracza 75
000 zł właściwym będzie sąd okręgowy (art.
17 pkt 4 k.p.c).
Nieco inaczej kształtuje się sytuacja w sprawach gospodarczych. W postępowaniu w
sprawach gospodarczych zasadą jest właściwość sądów okręgowych. Jednak spory w
postępowaniu nakazowym rozpoznawane są
przez sądy rejonowe jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 000 zł (art.
4793 § 2 k.p.c). Przedmiotem postępowania
nakazowego może być tylko dochodzenie
roszczeń pieniężnych lub świadczeń innych
rzeczy zamiennych.
Sprawa w postępowaniu nakazowym lub upominawczym zostaje przyjęta do rozpoznania
tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające
roszczenie będą udowodnione dokumentami
wskazanymi w art. 485 k.p.c:
•

dokumentem urzędowym,

• rachunkiem zaakceptowanym przez
dłużnika;
• wezwaniem do zapłaty i pisemnym
oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
• zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty zwróconym przez bank i nie-
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Tabela 5. Szacunkowe koszty postępowania cywilnego nakazowego i upominawczego (Nc) w
sądach rejonowych w 2011 r. dla budżetu państwa
Liczba

odseteK
KWota [zł]

zaangażoWanych

Wynagrodzenie

1

8 020

- referendarze

0,0016

6 916

- asystenci sędzióW

0,0027

3 903

- urzędnicy i inni

0,0266

3 750

Koszty poŚrednie

-

-

spraW naKaz. i

Średni czas

razeM [zł]

trWania

37,7

40,76

Wynagrodzenia
32
3,4

2,9

30,70
289,24

3,4

72,61

razeM

465,30

Tabela 6. Szacunkowe koszty postępowania gospodarczego nakazowego i upominawczego (GNc)
w sądach rejonowych w 2011 r. dla budżetu państwa
Liczba

odseteK
KWota [zł]

zaangażoWanych

Wynagrodzenie

spraW naKaz. i

Średni czas

razeM [zł]

trWania

1

8 020

10,73

- referendarze

0,0016

6 916

8,82

- asystenci sędzióW

0,0027

3 903

- urzędnicy i inni

0,0266

3 750

Koszty poŚrednie

-

-

Wynagrodzenia

razeM

3,4

0,8

8,47
79,79

3,4

20,03
127,84

PROPOZYCJA:
Prowadzenie spraw nakazowych i upominawczych przez notariuszy.
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KOSZTY
Tabela 7. Szacunkowy koszt postępowania wieczystoksięgowego w sądach rejonowych (rep.
KW) dla budżetu państwa w 2011 r.
Liczba

odseteK
KWota [zł]

zaangażoWanych

Wynagrodzenie

1

8 020

- referendarze

0,0016

6 916

- asystenci sędzióW

0,0027

3 903

- urzędnicy i inni

0,0266

3 750

Koszty poŚrednie

-

-

spraW naKaz. i

Średni czas

razeM [zł]

trWania

40,3

12,26

Wynagrodzenia

razeM

PROPOZYCJA:
• Umożliwienie notariuszom dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. W sprawach, w których dotychczas przepis nakłada
na notariusza obowiązek sporządzania
wniosku wieczystoksięgowego było on
uprawniony do dokonania wpisu do KW
prowadzonej w systemie informatycznym. Taki wpis podlegałby kontroli sądu
wieczystoksięgowego tylko w ten sposób,
że sąd w krótkim czasie (np. 14 dni) mógłby
postanowieniem odmówić dokonania wpisu, brak takiego postanowienia byłby jego
zatwierdzeniem.
• Dostęp notariuszy do elektronicznego
systemu ksiąg wieczystych. Dzięki temu
notariusz i klient mieliby na bieżąco dostęp do informacji o tym, czy w momencie zawierania umowy nieruchomość jest
obciążona czy nie. Nastąpi zwiększenie
bezpieczeństwa obrotu i wykluczenie moż-
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8,82
3,4

0,8

8,47
79,79

3,4

20,03
129,37

liwości, że między datą wydania odpisu
a datą zawarcia umowy zmienił się stan
prawny nieruchomości.
• Sprywatyzowanie ksiąg wieczystych
poprzez oddanie ich rejestru w ręce pisarza
hipotecznego, którymi byliby notariusze.
Podlegałby mu określony obszar, zwany
rejonem hipotecznym. Do jego kompetencji należałoby wykonywanie wszystkich
czynności związanych z księgami wieczystymi, jakie obecnie wykonuje sąd powszechny, a zatem zarządzanie księgami i
sprawowanie nad nimi nadzoru.
Instytucja ta była obecna już na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. Pisarz posiadałby
status funkcjonariusza publicznego, który prowadziłby księgi wieczyste w oparciu o wyraźne, ustawowe upoważnienie.
W ramach jurysdykcji prewencyjnej istotną
rolę odgrywają księgi wieczyste i rejestry pu-
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można byłoby zrezygnować z obowiązku
uzyskania sądowej klauzuli wykonalności w
przypadku dobrowolnego poddania się przez
dłużnika egzekucji w akcie notarialnym, w
którym wysokość zobowiązania jest ściśle
określona i podany termin jej zapłaty.
KOSZTY:
Procedurę podejmowania działalności gospodarczej rozpoczyna się od rejestracji.
Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz
wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki (uprzednio Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził Wójt, Burmistrz,
Prezydent Miasta). Spółki prawa handlowego osoby prawne a także jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną („ułomne osoby prawne”) - podlegają wpisowi do Krajowego
Rejestru Sądowego.

datki Urzędu Dzielnicy Warszawa – Śródmieście na rok 2012 wyniosły 32 599 586 zł.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście Nr 6664/12 z dnia 6
grudnia 2012 roku30, Urząd składa się z 18 wydziałów. Z racji braku informacji o budżetach
poszczególnych wydziałów przyjęto założenie
o równomiernym rozłożeniu wydatków w każdym wydziale. Za przyjmowanie wniosków rejestracyjnych odpowiada Wydział Działalności
Gospodarczej i Zezwoleń. Założono, iż całość
wydatków budżetowych tego działu przeznacza się na obsługę wniosków rejestracyjnych
dla nowozakładanych podmiotów gospodarczych. Przyjęto założenie, że rozkład wydatków w poszczególnych miesiącach 2012 roku
jest równomierny.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr
173 poz. 1807) wniosek o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składany jest za pośrednictwem urzędu
gminy (art. 26).

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat liczby zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych31, stwierdzono, że
w miesiącach: listopad oraz grudzień 2012
roku, zarejestrowano łącznie 931 podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON dla Dzielnicy Warszawa – Śródmieście, co daje średnią
465,5 podmiotu miesięcznie. Założono, iż liczba podmiotów, zarejestrowanych w listopadzie
i grudniu 2012 jest próbą reprezentatywną dla
całego 2012 roku.

W celu zbadania, jakie koszty ponosi jednostka
przyjmująca wniosek o wpis do odpowiedniego rejestru/ewidencji podmiotów gospodarczych przeanalizowano wydatki budżetu m.
st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście oraz
ilość podmiotów gospodarczych, rejestrowanych w Dzielnicy Śródmieście. Wykorzystano
dane z 2012 roku.

W celu obliczenia średniego jednostkowego
kosztu rejestracji podmiotu gospodarczego
z punktu widzenia Urzędu Dzielnicy Warszawa – Śródmieście, za punkt wyjścia przyjęto
roczne wydatki Urzędu (wspomniane wcześniej 32 599 586 zł). Następnie podzielono
te wydatki na 12 miesięcy, a w dalszej
kolejności – na 18 wydziałów. Wynikiem tego

Zgodnie z Załącznikiem dzielnicowym do
uchwały budżetowej m. st. Warszawy na rok
2012 z grudnia 2011 roku29 zaplanowane wy29.

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000cd502/
imdrblpanooikwoplpptjhyhkoeuozcz/%C5%9AR%C3
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%93DMIE%C5%9ACIE.pdf, strona 25/131, dział 750,
rozdział 75023
30. http://www.srodmiescie.it.pl/cms/download/23871.html
31. Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki
narodowej w rejestrze REGON http://www.stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/bip/BIP_Tablica6_31122012.xls wiersze 1117611177
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posiadają braki formalne. W istocie trudno wymagać od stron aby biegle orientowały się w
biurokratycznych aspektach danej czynności.
Taka sytuacja stanowi znaczne utrudnienie dla
stron pragnących dokonać czynności notarialnych, często wymaga to od nich zwolnienia
się z pracy, a notariusz przymusowo zostaje
postawiony na pozycji kogoś kto utrudnia zamiast pomóc.
Rozwiązaniem tego problemu było by
umożliwienie notariuszowi kompletowania
dokumentów (w tym: uzyskania informacji,
zaświadczeń, decyzji administracyjnych) na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
stronę. W celu uniknięcia nieporozumień i
uproszczenia procedury należało by określić
podstawowy zakres umocowania. Rozszerzenie kompetencji notariuszy w tym zakresie
korzystnie odbiło by się również na funkcjonowaniu urzędów. Zamiast rzeszy obywateli,
urzędnicy będą mieli styczność z profesjonalistami, formułującymi swoje wnioski o wydanie dokumentów konkretnie i zwięźle. Kompletowanie dokumentacji przez notariusza praktycznie wyeliminuje możliwość dokonywania
oszustw przy okazji zawierania aktów notarialnych. Jeśli bowiem notariusz zamówi dokumenty, to tym samym pozbawi potencjalnego
oszusta możności podrobienia lub przerobienia dokumentów stanowiących podstawę
sporządzenia aktu notarialnego.
Przyznanie notariuszom takich kompetencji nie naruszyłoby w żaden sposób zasady
arbitralności, a jednocześnie znacznie ułatwiło
by dokonywanie czynności notarialnych
umożliwiając stronom tych czynności scedowanie biurokratycznej mitręgi na notariuszy.
PROPOZYCJA:
Umożliwienie notariuszom i upoważnionym
przez nich pracownikom kancelarii działania
w sprawach związanych z kompletowaniem
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dokumentów potrzebnych do dokonania
czynności notarialnych poprzez zmianę art. 19
prawa o notariacie.

4.7. Umożliwienie
notariuszom
sprawowania funkcji
członków rad
nadzorczych spółek
w tym spółek Skarbu
Państwa (zmiana art.
19 prawa o notariacie)

Aktualny stan prawny:
Zgodnie z prawem o notariacie notariusz
obecnie nie może podejmować zatrudnienia
bez zgody rady właściwej izby notarialnej36.
Wyjątkiem jest tu zatrudnienie w charakterze pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego. Nie wolno również notariuszowi
„podejmować zajęcia, które by przeszkadzało
w pełnieniu obowiązków albo mogło uchybiać
powadze wykonywanego zawodu. Nie wolno
mu w szczególności zajmować się handlem,
przemysłem, pośrednictwem i doradztwem w
interesach”. Takie rozwiązanie wynika z postulatu arbitralności notariusza zawartego między innymi w art. 80, art. 81 i art. 84 prawa
o notariacie. Przy dokonywaniu czynności notariusz nie powinien działać w interesie żadnej
ze stron jako reprezentant jej interesów, ponieważ spoczywają na nim obowiązki publiczne37.
Wydaje się, iż dyspozycja art. 19 ustawy prawo o notariacie straciła na aktualności. Obecnie ze względu na wysoki stopień złożoności
stosunków gospodarczych można by bez
szkody dla interesu publicznego zliberalizować dyspozycje art. 19 rozszerzając katalog
wyjątków zawartych w art. 19 § 1 o możliwość

36.
37.

Art. 19 prawa o notariacie.
Więcej na ten temat w rozdziale „Status prawny
Notariusza w polskim porządku prawnym“.
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5.2 Czynności notarialne
Możliwe jest powierzenie notariatowi nowych czynności. Z pewnością wpłynie to na zwiększenie
wydajności w sektorze publicznym (głównie; sądownictwo i administracja). Raport wskazuje
przykładowe rodzaje czynności które mogły by zostać powierzone notariuszom w ramach systemu jurysdykcji prewencyjnej. Warto podkreślić, że wszystkie proponowane jako nowe czynności
notarialne funkcjonują w systemach innych państw posiadających zbliżone do polskiego systemy
prawne. Zatem proponowane są rozwiązania sprawdzone i pewne, o dających się przewidzieć
skutkach, przy założeniu poprawnego wdrożenia ich do systemu zarówno w sensie materialnoprawnym i formalnoprawnym. Ważnym elementem w dziedzinie proponowanych zmian jest
podmiotowość państwa i pewność obrotu, przy czym możliwe jest takie ukształtowanie prawa o
notariacie, aby elementy te nie zostały naruszone. Wskazują na to doświadczenia państw o podobnych do polskiego systemach prawnych (Niemcy, Francja, Włochy).
Raport, co istotne, zawiera też elementy analizy ekonometrycznej pozwalające oszacować finansowe skutki proponowanych zmian dla budżetu państwa.
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