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Dzia alno  kancelarii notarialnej pod koniec XIX  

i w pierwszych latach XX wieku oraz po odzyskaniu 

niepodleg o ci, w wietle przepisów  

i zachowanej dokumentacji zespo u archiwalnego: 

Kancelaria notariusza Stanis awa Leopolda 

Biernackiego w Cz stochowie 

Instytucja nowoczesnego notariatu publicznego zosta a wprowadzona na 
ziemiach polskich dopiero po 1795 roku, czyli po upadku Rzeczypospolitej. Od-
by o si  to w drodze wprowadzania systemu prawnego pa stw zaborczych.  
W zaborze austriackim mia o to miejsce w latach 80. XVIII wieku (z instytucj  
t  zetkn li si  mieszka cy Królestwa Galicji i Lodomerii oraz Galicji Zachod-
niej) pod postaci  notariuszy wekslowych, w zaborze pruskim (do którego to za-
boru w czono m.in. Cz stochow  i okolice w 1793 roku) od 1741 roku obowi -
zywa y przepisy Corpus Iuris Friderieciani1. 

Kolejnym etapem by o przyj cie francuskiego systemu prawnego, w tym 
prawa o notariacie z 1803 roku, wprowadzonego na ziemiach Ksi stwa War-
szawskiego w 1808 roku. Wraz z dekretem o taksie notariuszy z 14 marca 1809 
roku stanowi y podstaw  prawn  dzia ania notariatu2. Organizacja notariatu 
utrzyma a si  tak e w Królestwie Polskim. Wprowadzono jednak pewne zmiany. 
Ustawa hipoteczna z 1818 roku oraz instrukcja notarialna z 1819 roku nada y 
notariuszom w miastach, w których znajdowa y si  trybuna y cywilne, tytu  re-
jentów kancelarii ziemia skich3. Ustawa hipoteczna i instrukcja Komisji Rz -

                                                 
1  Malec D., Notariat II Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 43–44, 54. 
2  Dziennik Praw Ksi stwa Warszawskiego, nr 9, s. 239–245; Historia Pa stwa i Prawa Polski,  

t. 3, red. Bardach J., Senkowskiej-Gluck M., Warszawa 1981, s. 130–131. 
3  Uchwa a Sejmowa z dnia 2 (14) kwietnia 1819 roku zatwierdzaj ca ustaw  o przywilejach i hi-

potekach, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 5, nr 21, s. 295–387. 
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dowej Sprawiedliwo ci Królestwa Polskiego z 1825 roku zlikwidowa y urz dy 
notariuszy powiatowych, wprowadzaj c w ich miejsce rejentów powiatowych4. 
Zmiany te doprowadzi y do powstania dwóch zró nicowanych pod wzgl dem 
kompetencji i w a ciwo ci terytorialnej rodzajów notariuszy: pisarzy aktowych 
oraz rejentów. Rejenci za  dzielili si  na rejentów kancelarii ziemia skich i re-
jentów okr gowych. Pisarze aktowi mogli sporz dza  czynno ci w ca ym kraju, 
rejenci kancelarii ziemia skich w obr bie dzia alno ci trybuna ów, przy których 
zostali ustanowieni, rejenci okr gowi tylko we w a ciwym s dzie pokoju.  

Notariuszy powi zano z organizacj  hipoteki. Akty i wnioski hipoteczne zy-
skiwa y znami  wiary publicznej dopiero po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu ich 
przez zwierzchno  hipoteczn . Wydzia y hipoteczne utworzone przy trybuna-
ach cywilnych sk ada y si  z prezesa trybuna u, jednego lub dwóch s dziów 

oraz z pisarza kancelarii ziemia skiej. W s dach pokoju w sk adzie znajdowa  
si  pods dek, pisarz i podpisarz. W sk ad kancelarii ziemia skiej wchodzili re-
jenci, pisarz, kancelari  okr gow  tworzyli rejent okr gowy i pisarz hipoteczny. 

Wymogiem uzyskania nominacji do pracy w charakterze notariusza by  eg-
zamin, a postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z 23 
grudnia 1835 roku / 4 stycznia 1836 roku wprowadzono kolejny wymóg, tj. zna-
jomo  j zyka rosyjskiego5. Postanowieniem Namiestnika Królestwa Polskiego 
z 1818 roku prawo mianowania notariuszy przekazane zosta o Komisji Rz do-
wej Sprawiedliwo ci. Przepisy ustawy hipotecznej z 1818 roku utrzyma y zasa-
d  do ywotniego mianowania rejentów wynikaj c  z ordynacji notarialnej, roz-
szerzaj c j  tak e na pisarzy hipotecznych6. 

Dzia alno  kancelarii notarialnych na terenie Królestwa Polskiego w II po-
owie XIX wieku opiera a si  na przepisach z dnia 19 lutego 1875 roku „O za-

stosowaniu dla Warszawskiego okr gu s dowego Najwy ej zatwierdzonej dnia 
14 kwietnia 1866 roku ustawy notarialnej”7. Czynno ci notarialne mieli wyko-
nywa  notariusze pod nadzorem w adz s dowych. Kancelarie notarialne mia y 
dzia a  przy kancelariach hipotecznych s dów okr gowych i s dziach pokoju. 
Kandydat na to stanowisko musia  zda  egzamin przed komisj  sk adaj c  si   
z prezesa s du okr gowego, prokuratora i jednego czynnego notariusza. Z po-
twierdzania aktem notarialnym wy czono dokumenty prywatne na sum  nie-
przekraczaj c  500 rubli, pe nomocnictwa, akta uk adów pojednawczych, pro -

                                                 
4  Uchwa a sejmowa z 1 (13) czerwca 1825 roku zatwierdzaj ca nowe prawo o przywilejach i hi-

potekach, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 9, nr 40, s. 355–373; Historia Pa stwa,  
s. 491–492. 

5  Przepisy o potrzebie znajomo ci j zyka rosyjskiego dla Urz dników z dnia 23 grudnia 1835 r./ 
4 stycznia 1836 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 17, nr 63, s. 408–411.  

6  Uchwa a Sejmowa z dnia 2 (14) kwietnia 1819 roku zatwierdzaj ca ustaw  o przywilejach i hi-
potekach, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 5, nr 21, s. 295. 

7  Zbiór Praw. Postanowienia i rozporz dzenia Rz du w Guberniach Królestwa Polskiego obo-
wi zuj ce, wydane po zniesieniu w 1871 roku urz dowego wydania Dziennika Praw Królestwa 
Polskiego, zebra  i prze o y  Stefan Godlewski, t. 7, Warszawa 1881, s. 207–221. 
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by i akty zapisu na s d polubowny. Nieobj te po wiadczeniem przez s dziów 
pokoju i s dy gminne by y: akta o przeniesieniu i ograniczeniu praw w asno ci, 
akta dotycz ce praw stanu cywilnego, umowy maj ce charakter maj tkowy mi -
dzy ma onkami, ugody w sprawach hipotecznych. Od notariuszy, od których 
odebrano zabezpieczenie hipoteczne, pobierano zabezpieczenie pieni ne. Od 
s dziów pokoju, cz onków s dów gminnych i innych urz dników, którzy wyko-
nywali tymczasowo czynno ci notarialne, nie pobierano zabezpiecze  finanso-
wych. Je li w ci gu sze ciu miesi cy od zako czenia pracy notariusza i og osze-
nia tego faktu w prasie miejscowej nikt nie wyst pi  wobec uwolnionego ze 
s u by lub wobec jego spadkobierców z daniami natury finansowej, zabezpie-
czenie hipoteczne by o wykre lone z ksi gi hipotecznej. Odcisk piecz ci i eg-
zemplarz podpisu ka dego notariusza mia y znajdowa  si  w miejscowej kance-
larii hipotecznej. Notariusz mia  posiada : repertorium wszystkich wydanych ak-
tów, protestów i po wiadcze , ksi g  do zapisywania op at, które pobiera , sko-
rowidz alfabetyczny wszystkich sporz dzonych przez siebie aktów i po wiad-
cze , spis dokumentów b d cych w jego posiadaniu, list  osób ubezw asnowol-
nionych prawnie lub osób maj cych kuratel  s dow . Po ogólnym wymienieniu 
dokumentacji posiadanej przez notariusza nast powa o wyszczególnienie doku-
mentacji. Repertoria mia y by  zak adane przez ka dego notariusza i wydawane 
temu notariuszowi po przesznurowaniu i opiecz towaniu przez sekretarza w a-
ciwego wydzia u hipotecznego i stwierdzeniu podpisem cz onka s du okr go-

wego lub s dziego pokoju. Akty notarialne mia y by  spisywane na odr bnych 
arkuszach papieru stemplowego i nie mia y by  wci gane do ksi g aktowych. Po 
up ywie ka dego roku notariusz mia  czy  w porz dku chronologicznym spo-
rz dzone przez siebie akty notarialne wraz z za cznikami w jeden lub kilka ze-
szytów. Ka dy z tych zeszytów mia  by  przesznurowany i opiecz towany przez 
notariusza i z o ony razem z repertorium do archiwum hipotecznego. Na ko cu 
ka dego zeszytu notariusz mia  oznaczy  liczb  aktów. Oznaczenia te mia  
sprawdza  sekretarz wydzia u hipotecznego, który stwierdziwszy prawid owo  
wpisów, pozostawi  je mia  w archiwum hipotecznym.  

Po mierci notariusza, uwolnieniu ze s u by lub wydaleniu z urz du akta, 
ksi gi, repertoria i piecz  odebra  mia  bezzw ocznie sekretarz wydzia u hipo-
tecznego. Odebrane akta, repertoria i ksi gi mia y by  z o one wraz ze spisem 
materia ów we w a ciwym archiwum hipotecznym. Tam te  mia a si  znajdo-
wa  nadpi owana na krzy  piecz  zmar ego notariusza. Archiwa notarialne 
mia y by  po czone z archiwami hipotecznymi znajduj cymi si  przy wydzia-
ach hipotecznych.  

Do reprezentowania kancelarii wydzia u hipotecznego upowa niono sekreta-
rza. Jego podpis i odcisk piecz ci mia  by  znany wszystkim archiwom hipo-
tecznym i notarialnym. Dzia alno  notariusza obejmowa a: przyjmowanie ak-
tów, oprócz dokumentacji prawnie wy czonej, wydawanie wypisów i kopii, po-
twierdzenie po wiadcze , przyjmowanie dokumentów oddanych na przechowa-
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nie. Sporz dzanie aktów notarialnych odbywa  si  mia o u notariuszy lub u osób 
prywatnych, z zastrze eniem akt dotycz cych ograniczenia praw w asno ci, do-
kumentacja ta mia a by  sporz dzana wy cznie u notariuszy. W przypadku, 
kiedy notariusz mia  osoby poddane jego kurateli, nie móg  w imieniu tych osób 
sporz dza  aktów lub ich odpisów. Akta sporz dzane przez notariusza w my l 
ustawy nazywa  si  mia y aktami urz dowymi lub notarialnymi. Notariusze 
spokrewnieni ze sob  nie mogli sporz dza  tego samego aktu. Je eli osoba ze-
znaj ca w akcie nie pochodzi a z terenu Warszawskiego Okr gu S dowego, czy-
li w praktyce w z Królestwa Polskiego, notariusz mia  te  uwzgl dni  prawo 
cywilne obowi zuj ce w Cesarstwie Rosyjskim. Przy oprotestowaniu weksli no-
tariusz winien kierowa  si  przepisami zawartymi w prawie handlowym. Prze-
niesienie lub ograniczenie praw w asno ci maj tku nieruchomego bez urz dzo-
nej hipoteki sporz dzone przez innego notariusza ni  urz duj cego przy prezesie 
w a ciwego sadu okr gowego mia o by  przedstawione do zatwierdzenia w a-
ciwemu prezesowi miejscowego s du okr gowego.  

Akta dotycz ce w asno ci nieruchomo ci nieprzekraczaj ce jednej w óki 
przedstawiane mia y by  s dziemu pokoju, który urz dowa  przy wydziale hipo-
tecznym. Akta dotycz ce w asno ci maj tku nieruchomego bez urz dzonej hipo-
teki mia y by  przedstawiane w terminie roku od sporz dzenia aktu osobi cie 
przez strony wyst puj ce w dokumencie lub przez notariusza upowa nionego 
przez strony s dowi okr gowemu lub s dowi pokoju. Po zatwierdzeniu aktu 
przez prezesa s du okr gowego lub s dziego pokoju sporz dzona mia a by   
w kancelarii notariusza kopia, któr  miano sk ada  do zachowania w archiwum. 
Wypisy wydane przez notariuszy ulegaj cych wykonaniu w innych cz ciach 
Cesarstwa Rosyjskiego, które mia y charakter akt wieczystych, przedstawiono 
do zatwierdzenia prezesowi w a ciwego s du okr gowego. Prezes S du Okr -
gowego sprawdza  mia  wiarygodno  przedstawionego aktu – poprzez porów-
nanie piecz ci i podpisu notariusza, znajduj cych si  w archiwum hipotecznym.  

Koszta ponoszone przez klientów kancelarii notarialnej by y nast puj ce: 
op ata stemplowa przy sporz dzaniu aktów, op ata od aktów notarialnych, p aca 
notariuszy za sporz dzenie aktów i po wiadcze  oraz za wydawanie wypisów  
i aktów oraz op ata za wypisy i kopie aktów niehipotecznych. Przy sporz dzaniu 
aktów notarialnych maj cych za przedmiot zbycie lub nabycie praw pobierana 
by a do skarbu op ata, notariusze powinni byli czuwa  nad wp ywem tej op aty 
od osób, w imieniu których lub na które sporz dzany mia  by  akt notarialny. 
Odr bno ci, a wi c niepodporz dkowaniu kancelarii notarialnych od rosyjskich 
w adz s dowych sprzyja a odr bno  lokalowa kancelarii notarialnych. Zamys  
w adz rosyjskich wyra ony w artykule 2 ustawy notarialnej o urz dowaniu nota-
riuszy przy kancelariach hipotecznych s dów okr gowych czy s dów pokoju nie 
zosta a zrealizowany. Przyczyn  by y trudno ci lokalowe s dów. Siedzibami s -
dów okr gowych czy s dów pokoju by y wynaj te budynki, w takich warunkach 
lokalowych wr cz niemo liwe by o przej cie i przechowywanie archiwów nota-
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rialnych, a tak e przejmowanie coroczne narastaj cego zasobu akt notarialnych. 
Notariusze nie tylko wi c utrzymywali odr bne kancelarie notarialne, ale prze-
chowywali archiwa i wydawali z tych archiwaliów wypisy i kopie aktów nota-
rialnych. Przepisy z 1 (13) czerwca 1875 roku ustala y 30-dniowy okres na prze-
kazanie przez rejentów dokumentacji i ksi g hipotecznych. Jednak ju  30 maja 
(11 czerwca) 1876 roku do Ministra Sprawiedliwo ci wyst pi  prezes S downic-
twa w Królestwie Polskim N. Gerard z wnioskiem o to, by rozwi za  problem 
lokalowy s dów pokoju poprzez pozwolenie na przechowywanie starych akt 
przez notariuszy w kancelarii. Zezwolono na to cesarskim reskryptem 1 (13) lip-
ca 1876 roku. Równocze nie notariusze przechowywali tak e bie ce akta, cho-
cia  cz  s dów domaga a si  przekazywania dokumentacji po zako czeniu ka -
dego roku. W roku 1898 roku Warszawska Izba S dowa uzna a, e wygodniej jest 
dla spo ecze stwa, je li notariusze przechowuj  akta w swoich kancelariach.  

Urz d notariusza by  urz dem bardzo stabilnym, sprawowany by  do mierci 
i cieszy  si  autorytetem w spo ecze stwie. W roku 1901, po up ywie 25 lat od 
wprowadzenia ustawy, na 226 notariuszy 53 mianowanych by o jeszcze w 1876 
roku. Notariusze w wi kszo ci przypadków byli urz dnikami narodowo ci pol-
skiej. Jeszcze w 1914 roku podejmowano próby zorganizowania s downictwa w 
guberni che mskiej. Ówczesny prezes Lubelskiego S du Okr gowego zwraca  
uwag  na to, e nadal w ca o ci urz d ten opanowany jest przez Polaków, a biu-
ra notarialne stanowi  o rodki polskiej propagandy8. Rz dowe regulacje prawne 
okre la y tak e liczb  notariuszy. Zgodnie z „Ukazem Rz dz cego Senatu 
(Pierwszy Departament) z dnia 2 lipca 1876 roku z do czeniem rozk adu liczby 
notariuszów urz duj cych przy s dach okr gowych i s dziach pokoju nale -
cych do okr gu Izby S dowej Warszawskiej” przy S dzie Pokoju w Cz stocho-
wie dzia a o 2 notariuszy9. 3 lipca 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Pol-
skiego wyda a „Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o notariacie”10. 
Powtarza a ona przepisy o notariacie wydane w latach 1881–1882. Powy sze ak-
ty prawne obowi zywa y w II Rzeczypospolitej na terenach by ego zaboru ro-
syjskiego do 1933 roku. Zwi kszenie cz stochowskiej liczby notariuszy rozpo-
rz dzeniem Ministra Sprawiedliwo ci dokona o si  w 1919 roku11.  

Stanis aw Leopold Biernacki urodzi  si  15 listopada 1845 roku w Cz sto-
chowie. Ojciec Stanis awa Leopolda Biernackiego, Jan Nepomucen Biernacki, 
tak e zajmowa  stanowisko w s downictwie, by  obro c  s dowym przy S dzie 

                                                 
8  Korobowicz A., S downictwo Królestwa Polskiego 1876–1915, Lublin 1995, s. 115–116. 
9  Zbiór Praw. Postanowienia i rozporz dzenia Rz du w Guberniach Królestwa Polskiego obo-

wi zuj ce, wydane po zniesieniu w 1871 roku urz dowego wyznania Dziennika Praw Króle-
stwa Polskiego. Zebra  i prze o y  Stefan Godlewski, t. 9, Warszawa 1882, s. 7–19. 

10  Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o notariacie, Dziennik Praw Królestwa Pol-
skiego z dnia 10 lipca 1918 roku, nr 7, poz. 16. 

11 Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci w przedmiocie utworzenia trzeciej kancelarii nota-
rialnej przy Wydziale Hipotecznym S du Pokoju w Cz stochowie, Dziennik Praw Pa stwa 
Polskiego z 8 lutego 1919 roku, nr 17, poz. 224. 
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Pokoju w Cz stochowie. Mo na powiedzie , e praca w s downictwie, przy-
najmniej w tej rodzinie, by a dziedziczona12. Stanis aw Leopold Biernacki uko -
czy  gimnazjum w Suwa kach, a w roku 1868 Wydzia  Prawa Szko y G ównej  
w Warszawie. Pocz tkowo zajmowa  stanowisko podprokuratora, nast pnie ase-
sora s du poprawczego. Przeniesiony do Warszawy, pe ni  funkcj  s dziego 
Trybuna u. Potem pracowa  jako s dzia ledczy w Brzezinach ko o odzi.  
W 1883 roku powróci  do Cz stochowy, gdzie pracowa  jako s dzia ledczy. 
Pó niej pe ni  funkcj  notariusza cz stochowskiego w kancelarii przy S dzie 
Pokoju w Cz stochowie Guberni Piotrkowskiej. Kancelari  prowadzi  w latach 
1898–1915, 1919–1921 w Cz stochowie, w domu przy ulicy Naj wi tszej Marii 
Panny pod numerem 20. By a to typowa kariera Polaków zatrudnionych w s -
downictwie po wprowadzeniu ustawy z 1875 r. Notariuszami zostawali byli se-
kretarze s dowi, podprokuratorzy, czy – jak Stanis aw Leopold Biernacki – byli 
s dziowie ledczy13. Cezur  pocz tkow  dzia alno ci stanowi rozpocz cie pracy 
notariusza Stanis awa Leopolda Biernackiego w Cz stochowie w dniu 20 sierp-
nia 1898 roku, cezur  ko cow  – zako czenie dzia alno ci przez Stanis awa Le-
opolda Biernackiego jako notariusza w dniu 1 pa dziernika 1921 roku. Zmar   
3 pa dziernika 1921 roku w wieku 76 lat. „Goniec Cz stochowski” w dniu 27 
pa dziernika 1921 roku tak wspomina  zmar ego: „Ostatnie lata ze wzgl du na 
wiek podesz y sp dzi  trwaj c w zaciszu domowym do chwili zgonu na placów-
ce u ytecznego cz onka spo ecze stwa”14. Pochowany zosta  na Cmentarzu Kule 
w Cz stochowie. W przechowywanym w Archiwum Pa stwowym w Cz sto-
chowie zespole archiwalnym Akta Notariusza Leopolda Stanis awa Biernackie-
go w Cz stochowie zachowa y si  takie grupy aktowe, jak: akta notarialne, reje-
stry, skorowidze, repertoria, ksi gi op at notarialnych, ksi ga wp at i dziennik 
korespondencji. 

Najwi ksz  grup  w dokumentacji zespo u stanowi  akta notarialne. Porz d-
kowano je chronologicznie w obr bie roku, po czym zszywano. Ze wzgl du na 
sw  obj to  dokumentacja podzielona by a w obr bie roku na kilka tomów.  
W obr bie ksi gi zauwa a si  jednak e braki poszczególnych aktów. Nie s  one 
spowodowane zagini ciem w samej kancelarii, lecz samym charakterem danej 
dokumentacji polegaj cym na wiadomym pomini ciu niektórych numerów 
przez notariusza, a s  to np. numery protestów weksli.  

Dokumentami istotnymi w dzia alno ci notariusza s  wi c repertoria i sko-
rowidze. Niekiedy czyn notariusza nie mia  znamion wydania aktu notarialnego, 
bardzo pomocn  ksi g  do poszukiwa  s  repertoria notarialne. Zazwyczaj  
w kilku tomach w obr bie danego roku s  umieszczone informacje dotycz ce 

                                                 
12  Archiwum Pa stwowe w Cz stochowie, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w. 

Zygmunta w Cz stochowie z 1845 roku, akt urodzenia nr 434. 
13  Korobowicz A., dz. cyt. s. 91. 
14  „Goniec Cz stochowski”, nr 218 z 27 pa dziernika 1921 r., s. 2; S towski J., Cmentarz Kule  

w Cz stochowie. Przewodnik biograficzny, Cz stochowa 2005, s. 34–35. 
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powzi tych przez notariusza czynno ci. Znajomo  repertoriów równocze nie po-
zwala na poszukiwanie innych pomocy ewidencyjnych prowadzonych przez kance-
lari  notarialn . Ksi ga repertoriów podzielona jest na rubryki, w których umiesz-
czano nast puj ce informacje: numer porz dkowy czynno ci (numer repertorium), 
data sporz dzenia wpisu, imi  i nazwisko (b d  imiona i nazwiska), miejsca za-
mieszkania osób, dla których sporz dza si  akty lub za wiadczenia lub czyni protest. 
Skorowidze prowadzone by y wed ug alfabetu rosyjskiego, pierwsza litera nazwiska 
stawa a si  podstaw  umieszczenia w danym miejscu. Obok nazwiska umieszczany 
by  numer czynno ci podj tej przez notariusza, czyli numer repertorium. Je eli 
czynno  notariusza zako czy a si  (a stawa o si  tak w wi kszo ci wypadków) wy-
daniem aktu notarialnego, dany akt umieszczony by  w ksi dze. 

Uzupe nieniem do ksi gi repertoriów s  ksi gi weksli i ksi gi protestów we-
ksli. Weksle by y form  por cze  finansowych, wydawane by y przez dan  osob  
lub instytucj  na sum  okre lon  w tym dokumencie, wraz z terminem sp aty. 
Weksle mog y by  wykorzystywane w obrocie bie cym, a wi c nabywane  
i sprzedawane. Suma na wekslach wraz z warto ci  rynkow  samego weksla sta-
nowi a dochód wekslobiorcy. Rubryki w ksi dze weksli umieszczane by y nast -
puj co: numer porz dkowy, data i miesi c wydania weksla, imi  i nazwisko osoby 
trzymaj cej weksel, suma okre lona na wekslu, imi  i nazwisko wystawcy, czas 
otrzymania zwrotu sumy wypisanej na wekslu, czyli zwrot weksla lub w tej samej 
rubryce numer protestu weksli i bardzo cz sto numer czynno ci notariusza (numer 
repertorium). Uzupe niaj c  ksi g  do ksi gi weksli by a ksi ga protestów weksli. 
W ksi dze tej umieszczane s  nazwiska osób, które oprotestowa y weksle u o one 
alfabetycznie, ponadto numer b d  numery oprotestowanych weksli. 

Nieco inn  ksi g  prowadzon  przez notariusza by  skorowidz nieruchomo ci 
bez urz dzonej hipoteki, dla których ograniczono prawa w asno ci. Skorowidz ten 
zawiera  nast puj ce dane: nazwiska w a cicieli d u ników, posiadaj cych nieru-
chomo ci obj te zakazem sprzeda y, kwoty zobowi za , nazwiska wierzycieli, oso-
by i instytucje podaj ce zakaz do wiadomo ci, dat  otrzymania zawiadomienia o za-
kazie, dat  zniesienia zakazu. Na ten typ dokumentacji zachowanej w zespole Akta 
notariusza Leopolda Stanis awa Biernackiego sk ada si  tylko jedna ksi ga. Zgodnie 
z Postanowieniem Komitetu Urz dzaj cego w Królestwie Polskim z dnia 30 grudnia 
1865 roku / 11 stycznia 1866 roku o porz dku zbywania, oddawania w zastaw, wy-
dzier awiania i dzielenia osad w o cia skich, wszelkie umowy zastawu, nabycia, 
sprzeda y i dzielenia osad, czyli gruntów i domostw nale cych do w o cian, spo-
rz dzane by y przed notariuszem. Przepisy te mia y na celu niezbywalno  gruntów 
u ytkowanych przez wyzwolonych z podda stwa ch opów. Równocze nie grunta 
te, niemaj ce hipotek, by y „w posiadaniu w o cian” i st d zachodzi a konieczno  
prowadzenia przez notariusza odr bnych ksi g15. 
                                                 
15  Ukaz Najwy szy o urz dzeniu w o cian z 2 (14) marca 1864 roku: Dziennik Praw Królestwa 

Polskiego, t. 62, Warszawa 1864. artyku  1 i 19; Postanowienie Komitetu Urz dzaj cego z dnia 
30 grudnia 1865 roku (11 stycznia 1866 roku) o porz dku zbywania, oddawania w zastaw, wy-
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Oprócz tych ksi g notariusz prowadzi  jeszcze spis dokumentów oddanych 
mu w depozyt (g ównie dokumenty i zarz dzenia woli). W ksi dze tej zapisy-
wano numer porz dkowy, dzie , miesi c, rok, imi  i nazwisko oddaj cego do-
kument, streszczenie dokumentu i dopiero na ko cu numer czynno ci umiesz-
czony w repertorium notarialnym. W spisie tym umieszczono zarz dzenia ostat-
niej woli staj ce si  jawnymi po mierci osoby sporz dzaj cej testament. 

Notariusz posiada  tak e ksi g  wp at. By a to ksi ga otrzymanych sum po-
yczonych przez osoby prywatne lub instytucje. Pierwsz  rubryk  stanowi   

w niej numer porz dkowy i numer czynno ci notarialnej (numer repertorium), 
dalej nast powa o nazwisko i imi  osoby zastawiaj cej sum  w rublach i kopiej-
kach oraz sposób odzyskania pieni dzy. 

Inn  ksi g  pozwalaj c  mie  wgl d w ca o  dokona  notariusza w obr bie 
danego roku jest ksi ga op at notarialnych. Znajduj  si  w niej nast puj ce in-
formacje: numer porz dkowy op aconego aktu, dzie , miesi c, rok czynno ci, 
numer, pod którym zarejestrowano dan  czynno  w repertorium notarialnym, 
krótkie streszczenie aktu lub za wiadczenia z zaznaczeniem imion i nazwisk 
osób wyst puj cych w dokumentach lub oddaj cych dokumenty na przechowa-
nie notariuszowi i informacja dotycz ca p atników od wydawanego aktu: op aty 
skarbowe, aktowe, podatek od obronno ci, podatek od mienia, podatek miejski, 
podatek za wydawanie kopii i na ko cu op aty notarialne.  

Ostatni  z serii ksi g notariusza Leopolda Stanis awa Biernackiego by a 
ksi ga korespondencji, czyli dziennik podawczy. Zapisywano tam koresponden-
cj  g ównie do Prokuratorii Królestwa Polskiego, b d cej najwy szym s dem 
gospodarczym, Banku Pa stwa w Rosji Oddzia  w Cz stochowie – w sprawach 
finansowych (informacje o protestach weksli) czy do Magistratu miasta Cz sto-
chowy – w sprawach o op aty za wydane akty w asno ciowe. 

Materia y archiwalne kancelarii notariusza Leopolda Stanis awa Biernackie-
go w Cz stochowie nie zosta y zachowane w ca o ci. Brakuje ksi g weksli z lat 
1898–1913 i 1919–1921, ksi gi wp at sum po yczonych z lat 1914–1915  
i 1919–1921 czy dziennika korespondencji z lat 1906–1915 i 1919–1921. Jednak 
ocala a dokumentacja pozwala mie  dost p do dzia alno ci kancelarii notariusza 
Leopolda Stanis awa Biernackiego w Cz stochowie. Akta te nie tylko daj  do-
st p do typów materia ów wytworzonych przez kancelari , ale odzwierciedlaj  
te  dzia alno  kancelarii notarialnej w zaborze rosyjskim w II po owie XIX 
wieku. Porównanie typów dokumentacji z przepisami ustawy z 1875 roku uka-
zuje te  charakter stosunków w asno ciowo-finansowych na terenie zaboru ro-

                                                                                                                         
dzier awiania i dzielenia osad w o cia skich: Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 64, War-
szawa 1866, Artyku  2. Postanowienie z 1865 r. / 1866 r. roku rozwija o Najwy ej zatwierdzo-
ne Zadanie Rady Pa stwa O sposobie sprzedawania, wydzier awiania lub oddawania w zastaw 
osad i gruntów w o cia skich w guberniach Królestwa Polskiego, tudzie  o dzieleniu tych ma-
j tków z 11 czerwca 1891 roku. Zbiór Praw obowi zuj cych w Guberniach Królestwa Polskie-
go, Seria 2, t. 14, 1891, pó rocze drugie, Warszawa 1891, artyku y 6, 11, 12.  
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syjskiego w Cz stochowie i okolicach pod koniec XIX wieku, w pierwszych la-
tach XX wieku i po odzyskaniu niepodleg o ci w 1918 roku. Warto  historycz-
n  dokumentacji wytworzonej przez notariuszy, ró norodno  tematyki i wag  
wyst puj cych tam problemów przedstawili w artykule Akta notarialne z terenu 

Królestwa Polskiego i ich warto  naukowa H. Szyma ska i J. mia owski16. 
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Dzia alno  kancelarii notarialnej pod koniec XIX  

i w pierwszych latach XX wieku oraz po odzyskaniu 

niepodleg o ci, w wietle przepisów i zachowanej dokumentacji 

zespo u archiwalnego: Kancelaria notariusza Stanis awa 

Leopolda Biernackiego w Cz stochowie 

Streszczenie 

Kancelaria notariusza Stanis awa Leopolda Biernackiego dzia a a w Cz stochowie w latach 
1898–1915, 1919–1921. Zachowana po tym notariuszu dokumentacja przechowywana jest w Ar-
chiwum Pa stwowym w Cz stochowie. Zalet  dla badacza dziejów notariatu w Polsce, a tak e ba-
daczy dziejów osadnictwa, rolnictwa i przemys u w Polsce jest znaczna kompletno  materia u ar-
chiwalnego. Artyku  niniejszy ukazuje przepisy prawne, na podstawie których dzia a a kancelaria 
notariusza Leopolda Stanis awa Biernackiego w Cz stochowie, jak równie  prezentuje materia  
pozostawiony przez tego notariusza.  

S owa kluczowe: archiwum, kancelaria, notariusz, dokumentacja, spu cizna, dzieje notariatu, 
Cz stochowa, Leopold Stanis aw Biernacki. 
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Activity of Notary’s Office at the end of the 19
th

 century and in 

the early years of the 20
th

 century and after regaining 

independence under the regulations of the law and the 

documentation preserved by the archival office: Leopold 

Stanis aw Biernacki’s Notary Office in Cz stochowa 

Summary 

Leopold Stanis aw Biernacki’s Notary Office was active in Czestochowa in the years 1898–
1915, 1919–1921. Documentation of the Notary has been entrusted for safekeeping to the State 
Archives branch in Czestochowa. Considerable completeness of the archival materials is a good 
point for researchers on the history of notary’s offices in Poland, as well as for the historians of 
colonisation, farming and industry in Poland. Regulations of the law providing legal grounds for 
operation of the Notary’s Office of Leopold Stanis aw Biernacki in Czestochowa, as well as the 
material left by the notary are also provided in this article. 

Keywords: archives, notary’s office, the history of notary’s office, notary, documentation, 
Czestochowa, legacy, Leopold Stanis aw Biernacki. 

 

 


