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Romuald Sztyk, Uroczysto�ci jubileuszowe z okazji X rocznicy...

II. CENTRUM NAUKOWE NOTARIATU � inauguracja
II kadencji

Dnia 27 lipca 2002 r. w Warszawie odby³o siê inauguracyjne posie-
dzenie Rady Fundacji CENTRUM NAUKOWE NOTARIATU II ka-
dencji, powo³anej uchwa³¹ Krajowej Rady Notarialnej z dnia 5 lipca 2002 r.
nr 14/2002.

Fundacja ta, ustanowiona przez Krajow¹ Radê Notarialn¹ 9 lipca 1999 r.,
ma na celu wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dzie-
dzinie prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego
i reguluj¹cego problematykê samorz¹dow¹.

Centrum Naukowe Notariatu realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie i finansowanie prac naukowo-badawczych i samo-

dzielne prowadzenie takich prac,
2) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych i seminariów,
3) prowadzenie i finansowanie dzia³alno�ci propagatorskiej i informa-

cyjnej,
4) opracowywanie i finansowanie analiz w sprawach istotnych dla prak-

tyki zawodowej,
5) wspó³pracê z instytucjami pañstwowymi i organizacjami spo³eczny-

mi dzia³aj¹cymi w dziedzinach objêtych celami Centrum Naukowego No-
tariatu oraz wspó³pracê z wyspecjalizowanymi organizacjami miêdzynaro-
dowymi.

Na posiedzeniu tym Rada Fundacji CENTRUM NAUKOWE NOTA-
RIATU dokona³a wyboru swych w³adz:

przewodnicz¹cy � Czes³aw Waldemar Salagierski,
wiceprzewodnicz¹cy � Leszek Zabielski,
sekretarz � Leonard Dro¿d¿ewicz
oraz powo³a³a dwuosobowy zarz¹d w sk³adzie:
prezes � Zenon Jab³oñski,
wiceprezes � Jerzy Jacyszyn.
Nowo wybrany prezes przedstawi³ program dzia³alno�ci z ni¿ej wymie-

nionymi priorytetami:
1) udzia³ Fundacji w procesie legislacyjnym (wspó³praca z o�rodkami

uniwersyteckimi), ze szczególnym uwzglêdnieniem prac nad zmianami
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Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego

w prawie handlowym, uczestnictwo w budowie zrêbów nowego ustroju
rolnego, prawa cywilnego i prawa o notariacie;

2) dzia³alno�æ szkoleniowa i kszta³cenie ustawiczne notariuszy przy
wspó³pracy wybitnych przedstawicieli nauki prawa, w tym prawa cywil-
nego, handlowego, rolnego, finansowego;

3) organizacja konferencji oraz seminariów naukowych i szkolenio-
wych z zakresu notariatu i w zakresie przydatnym w pracy notariusza;

4) dzia³alno�æ wizytacyjna celem podnoszenia poziomu dokonywanych
czynno�ci notarialnych;

5) nawi¹zanie kontaktów merytorycznych z Krajow¹ Izb¹ Bieg³ych
Rewidentów w celu wspólnego opracowywania finansowoprawnych aspek-
tów z dziedziny prawa (w tym prawa spó³ek handlowych) oraz podejmo-
wania wspólnych inicjatyw;

6) dzia³alno�æ wydawnicza w zakresie publikacji zwi¹zanych z nota-
riatem;

7) nawi¹zanie i rozszerzenie kontaktów z o�rodkami uniwersyteckimi;
8) konsolidacja o�rodków naukowych dla spraw notariatu;
9) aktywizacja dzia³alno�ci dochodowej Fundacji � poszerzenie �róde³

finansowania Fundacji podstaw¹ realizacji celów statutowych;
10) stworzenie o�rodka opiniotwórczego maj¹cego na celu ci¹g³y roz-

woju notariatu.
Zenon Jab³oñski wskaza³ tak¿e na konieczno�æ i potrzebê sygnalizowa-

nia przez rady izb notarialnych problemów nurtuj¹cych notariuszy.
Przewodnicz¹cy Rady Fundacji Cz.W. Salagierski podkre�li³ rolê dzia-

³alno�ci edukacyjnej i wydawniczej oraz zapowiedzia³ w³¹czenie cz³onków
Rady Fundacji do opiniowania aktów prawnych.

Leonard Dro¿d¿ewicz


