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Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego

Rejent * rok 12 * nr 8(136)
sierpieñ 2002 r.

Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego

I. Uroczysto�ci jubileuszowe z okazji X rocznicy reprywa-
tyzacji notariatu polskiego

Samorz¹d notarialny sprawnie zorganizowa³ uroczysto�ci zwi¹zane z
X rocznic¹ reprywatyzacji notariatu polskiego. Odby³y siê one we wszyst-
kich izbach notarialnych, ale w ró¿ny sposób je obchodzono. Nadano im
indywidualne formy organizacyjne, pocz¹wszy od konferencji i seminariów
naukowych po�wiêconych historii, teorii i praktyce notarialnej oraz okazjo-
nalnych publikacji podsumowuj¹cych dorobek izb notarialnych, a skoñ-
czywszy na warsztatach dyskusyjnych czy imprezach kulturalnych. Doko-
nano starannego doboru tematów opracowañ, których autorami s¹ wybitni
teoretycy prawa cywilnego oraz zas³u¿eni notariusze i sêdziowie. Krajowa
Rada Notarialna zorganizowa³a miêdzynarodow¹ konferencjê, przy licz-
nym udziale przedstawicieli notariatów europejskich i w³adz Miêdzynaro-
dowej Unii Notariatu £aciñskiego, na czele z przewodnicz¹cym H. Fes-
slerem. Uczestniczyli w niej równie¿: Szef Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej J. Szymanek-Deresz, I Prezes S¹du Najwy¿szego
L. Gardocki, Prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego R. Hauser, Pre-
zes Naczelnej Rady Adwokackiej S. Rymer oraz Prezes Krajowej Izby
Radców Prawnych A. Kalwas.

W wiêkszo�ci uroczysto�ci regionalnych uczestniczyli przedstawiciele
samorz¹dów terytorialnych i s¹dów apelacyjnych. W poszczególnych izbach
notarialnych odby³y siê one w nastêpuj¹cym porz¹dku chronologicznym:
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1. W Poznaniu w dniach 14-17 lutego 2001 r. � w Miêdzyzdrojach.
Na akademii po�wiêconej tej rocznicy dzia³alno�æ izby notarialnej przed-
stawi³ prezes T. Paetz. W ramach dyskusji panelowej uczestnicy ocenili
przebieg procesu reprywatyzacyjnego oraz omówili aktualne problemy izby
i notariatu. Ponadto odby³y siê spotkania po³¹czone z rekreacj¹ i wypoczyn-
kiem.

2. W Warszawie w  dniach 19-22 kwietnia 2001 r. � w sali kolum-
nowej Sejmu na temat: 10 lat Izby Notarialnej w Warszawie i w sali
konferencyjnej hotelu Sheraton na temat: Rola notariusza w prawie spad-
kowym. Uczestniczyli w niej Marsza³ek Sejmu RP M. P³a¿yñski, prezes
S¹du Apelacyjnego w Warszawie H. Szachu³owicz. Wyg³oszono referaty
po³¹czone z dyskusj¹ na nastêpuj¹ce tematy:

a) Zarys historii notariatu w Polsce (do 1992 r.) � L. Zabielski,
b) Przywrócenie wolnego notariatu w III Rzeczypospolitej Polskiej �

Z. Jab³oñski,
c) Wizerunek polskiego notariatu � W. ¯mudziñski,
d) Rola notariusza w wymiarze sprawiedliwo�ci � M. Manowska,
e) Rejestr testamentów � S. Jankiewicz,
f) Testament dzia³owy. Darowizna na wypadek �mierci � M. K³os,
g) Po�wiadczenie dziedziczenia � A. Sinkiewicz.
Zorganizowano tak¿e liczne spotkania towarzyskie i kulturalne.
3. W Lublinie w dniach 15-17 czerwca 2001 r. � w Zamku Lubelskim.

Organizatorzy skoncentrowali siê przede wszystkim na seminarium nauko-
wym, w trakcie którego przestawiono nastêpuj¹ce opracowania:

a) Historia Izby Notarialnej w Lublinie � J. Florkowski i J. Rz¹czyñski,
b) O potrzebie zmian w prawie notarialnym � E. Drozd,
c) Uchybienia formalne aktu notarialnego w �wietle do�wiadczeñ nad-

zoru samorz¹du notarialnego � R. Greszta i A. Oleszko,
d) Dzia³alno�æ kancelarii notarialnej w postaci spó³ki partnerskiej �

J. Jacyszyn,
e) Etyczne podstawy notariatu � M. Kury³owicz,
f) Otwieranie aksjologii prawa cywilnego w sytuacji zmiany spo³ecz-

nej � polityka prawodawcza a praktyka orzecznicza � L. Leszczyñski,
g) Notariusz przez s¹dem � A. Oleszko,
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h) Ochrona tajemnicy zawodowej notariusza w �wietle ustawy o ochro-
nie danych osobowych � A. Redelbach,

i) Pozycja notariusza w systemie organów ochrony prawnej � Cz.W. Sa-
lagierski,

j) Zabezpieczenie praw i s³usznych interesów stron oraz innych osób
czynno�ci notarialnej � R. Sztyk,

k) Kierunki aktualnego orzecznictwa NSA w sprawach o powo³anie
notariusza i wyznaczenie siedziby jego kancelarii � W. Szwajdler,

l) Charakter prawny samorz¹du notarialnego i jego kompetencje pra-
wodawcze � A. Wróbel.

Referaty zosta³y opublikowane w numerze 5(121) Rejenta z 2001 r.
4. We Wroc³awiu w dniach 25-26 stycznia 2002 r. � seminarium pod

tytu³em: X rocznica reprywatyzacji notariatu polskiego na terenie Dolnego
�l¹ska i Opolszczyzny. Na seminarium wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:

a) Wyk³ad inauguracyjny w auli Leopoldinum Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego wyg³osi³ J. Miodek, a poni¿sze wyst¹pienia mia³y miejsce w sali
konferencyjnej ratusza miejskiego we Wroc³awiu:

b) Historia Izby Notarialnej we Wroc³awiu � A. Borzemski,
c) Notariat polski po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej � M. Pazdan,
d) Notariat polski na tle europejskim (historyczny z odniesieniem do

wspó³czesno�ci) � M. Kury³owicz,
e) Reforma obrotu nieruchomo�ciami rolnymi na tle przepisów Unii

� A. Lichorowicz,
f) Sytuacja notariatów europejskich � W. ¯mudziñski,
g) Orzecznictwo NSA w sprawach o powo³anie notariusza � W. Szwaj-

dler,
h) Stosowanie prawa w praktyce notarialnej � A. Redelbach.
Uczestnicy spotkania wziêli tak¿e udzia³ w koncercie muzyki kameral-

nej, który odby³ siê w auli Oratorium Marianum gmachu Uniwersytetu
Wroc³awskiego.

5. W Bia³ymstoku w dniu 2 lutego 2002 r. � w siedzibie izby. Termin
ten ma symboliczne znaczenie, poniewa¿ 10 lat temu notariusze by³ych
województw bia³ostockiego i ³om¿yñskiego do³¹czyli do swoich kole¿anek
i kolegów z by³ego województwa suwalskiego, którzy rozpoczêli dzia³al-
no�æ w dniu 2 stycznia 1992 r. W tym czasie zakoñczy³ siê w ca³ej apelacji
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bia³ostockiej etap uruchamiania kancelarii notarialnych dzia³aj¹cych na
zasadzie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie. W lipcu
2001 r. Izba Notarialna w Bia³ymstoku powiêkszy³a siê o grono notariuszy,
którzy przeszli z Izby Notarialnej w Warszawie. Dla uczczenia rocznicy
reprywatyzacji notariatu zorganizowano tak¿e w dniach 5-8 wrze�nia 2002 r.
wycieczkê do Wilna, po³¹czon¹ z konferencj¹ szkoleniow¹.

Na jubileuszowym spotkaniu d³ugoletnia prezes i wielce zas³u¿ona dla
izby notarialnej, a tak¿e by³y cz³onek Krajowej Rady Notarialnej K. Je-
rominek-Jankowska w swoim wyst¹pieniu podkre�li³a donios³o�æ i pozy-
tywne znaczenie reprywatyzacji notariatu dla miejscowego �rodowiska
notarialnego. Spotkanie mia³o kameralny charakter, za� uczestnicy w swo-
ich wypowiedziach przypomnieli o przebiegu procesu reprywatyzacyjnego
i ogromnym znaczeniu tych przemian dla wolnego notariatu. W trakcie
spotkania wyró¿niono i z³o¿ono podziêkowania notariuszom, którzy uczest-
nicz¹ czynnie w pracach samorz¹du notarialnego. Spotkanie spe³ni³o za-
mierzony cel integruj¹cy notariuszy izby.

W uroczysto�ci wzi¹³ równie¿ udzia³ prezes S¹du Apelacyjnego w Bia-
³ymstoku J.L. Dubij.

6. W Rzeszowie w dniach 5-7 kwietnia 2002 r. � w £añcucie i Sinia-
wie. Zorganizowano warsztaty dyskusyjne poprzedzone referatami wybit-
nych naukowców na temat: Prawo, etyka, moralno�æ. Przedstawili je J. Wo-
leñski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagielloñskiego i ks. S. Obirek z
Kolegium Ksiê¿y Jezuitów w Krakowie.

Uczestnicy spotkania wziêli udzia³ w koncercie prowadzonym przez
B. Kaczyñskiego, a ponadto zwiedzili Zamek w £añcucie.

7. W Krakowie seminarium naukowe odby³o siê w auli Collegium
Novum Uniwersytetu Jagielloñskiego w czasie od 17 do 19 maja 2002 r.
Uczestniczy³ w nim, miêdzy innymi, Wiceminister Sprawiedliwo�ci S. Kró-
lak. Wyg³oszono na nim nastêpuj¹ce referaty:

a) Na X-lecie reprywatyzacji notariatu � rektor UJ F. Ziejka,
b) O potrzebie budowy autorytetu zawodu notariusza. Kilka uwag z

pozycji praktyka � W. Knuplerz,
c) Zawody prawnicze w pañstwie prawa � J. Woleñski,
d) Konstytucyjne aspekty pozycji ustrojowej samorz¹du notarialnego

� M. Grzybowski,
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e) Z problematyki odpowiedzialno�ci karnej notariusza za dokonywa-
na czynno�æ notarialn¹ � M. Rodzynkiewicz,

f) Kszta³cenie aplikantów notarialnych jako zadanie samorz¹du �
J. Gregu³a i T. Kot.

Materia³y z konferencji naukowej zosta³y przedstawione w odrêbnym
wydaniu ksi¹¿kowym pod tytu³em: Notariusz w polskim systemie prawa.
W czê�ci nieoficjalnej uczestnicy spotkania wziêli udzia³ w wycieczkach
krajoznawczych, a tak¿e w balu zorganizowanym z tej okazji.

8. W Katowicach w dniach 14-15 czerwca 2002 r. � czê�æ oficjalna,
sk³adaj¹ca siê z seminarium naukowego odbytego w sali konferencyjnej
sejmiku województwa �l¹skiego, a tak¿e rekreacyjna po³¹czona z koncer-
tem w Parku Etnograficznym w Chorzowie. Na seminarium wyg³oszono
nastêpuj¹ce referaty:

a) Rola samorz¹du zawodowego w demokratycznym pañstwie praw-
nym � w X-lecie odrodzenia samorz¹du notarialnego w województwie
�l¹skim � M. Kulesza,

b) Rys historyczny notariatu �l¹skiego � J. Wojdy³o,
c) Prawo w kszta³towaniu kultury wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania � Z. Ra-

tajczak,
d) Notariusz dzi� i jutro � M. Pazdan,
e) Rola notariusza w dokumentowaniu czynno�ci z zakresu prawa go-

spodarczego � A. Witosz,
f) Aspekty etyki w zawodzie notariusza � Z. Tobor.
9. Izba Notarialna w £odzi w inny sposób uczci³a rocznicê reprywa-

tyzacji notariatu, wydaj¹c £ódzki Biuletyn Notarialny, w którym zamiesz-
czono artyku³ A. Jagodziñskiego i G. B³aszczyka na temat: Zarys historii
reprywatyzacji notariatu polskiego. X-lecie Izby £ódzkiej. Wspomnienia.
Fakty. Biuletyn zosta³ rozprowadzony w�ród notariuszy izby.

10. Izba Notarialna w Gdañsku opublikowa³a w Rejencie nr 1(117)
ze stycznia 2001 r. artyku³ A. Arczykowskiego na temat: Izba Notarialna
w Gdañsku � rys historyczny i dzieñ dzisiejszy. Przedstawiono w nim w
sposób syntetyczny historiê powstania izby, jej owocn¹ dzia³alno�æ orga-
nizacyjn¹ i szkoleniow¹. Zwrócono uwagê na dzia³alno�æ charytatywn¹
i socjaln¹. Po�wiêcono wiele uwagi siedzibie izby. Nabyto mianowicie gmach
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stanowi¹cy zabytek, odremontowano go olbrzymim wysi³kiem organiza-
cyjnym i finansowym pod nadzorem konserwatora zabytków. Koszt re-
montu, adaptacji i modernizacji wyniós³ ³¹cznie ponad 3.000.000 z³otych.
Szczególnie wielkim zaanga¿owaniem wykaza³a siê tu prezes M. Wiñska-
Marchlewicz. Powsta³a w ten sposób okaza³a siedziba izby spe³niaj¹ca
wszelkie wymogi niezbêdne dla jej dzia³alno�ci.

Konferencja centralna odby³a siê w Zakopanem w dniach 13-15 wrze-
�nia 2001 r. Wyg³oszono na niej referaty:

a) Notariat polski na tle notariatów europejskich � historia i wspó³-
czesno�æ � A. Moreau, Prezes Miêdzynarodowego Instytutu Historii No-
tariatu (Francja),

b) Aktualne problemy notariatu polskiego na tle miêdzynarodowego
obrotu prawnego � R. Sztyk.

Program seminarium zosta³ podzielony na nastêpuj¹ce bloki tematycz-
ne:

I. Notariusz w przysz³o�ci � któremu przewodniczyli J.P. Decorps (Fran-
cja) i Cz.W. Salagierski.

II. Jak przygotowaæ notariusza do epoki elektronicznej � G. Rouzet
(Francja) i J. Przetocki.

III. Jak przygotowaæ notariusza do mediacji � E. Deckers (Belgia) i
A. Redelbach.

IV. Konieczno�æ kszta³cenia ustawicznego � pod przewodnictwem
A. Heeringa (Holandia).

V. Porównanie ró¿nych systemów kszta³cenia � pod przewodnictwem
E. Deckersa (Belgia).

Szczegó³owe sprawozdanie z przebiegu konferencji sporz¹dzi³ J. Jacy-
szyn. Zosta³o ono opublikowane w numerze 10(126) Rejenta z pa�dzier-
nika 2001 r.

Na podstawie przebiegu wszystkich uroczysto�ci rocznicowych wysnuæ
mo¿na generalny wniosek, ¿e w³o¿ono olbrzymi wysi³ek organizacyjny i
merytoryczny w ich przygotowanie. Przedstawione na nich referaty prezen-
tuj¹ wysoki poziom naukowy, stanowi¹c trwa³y i znacz¹cy dorobek w za-
kresie teorii prawa i praktyki notarialnej. Wiêkszo�æ z nich zosta³a opra-
cowana przez wybitnych pracowników nauki stale wspó³pracuj¹cych z
samorz¹dem notarialnym, w tym z Rad¹ Programow¹ Rejenta. W opraco-
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waniach tych przedstawiono pozytywny i obiektywny wizerunek notariatu,
nie zawsze tak postrzeganego w przekazach medialnych. Wskazano na
konieczno�æ zmian prawa o notariacie i wprowadzenia nowych form czyn-
no�ci notarialnych, jak np. mediacji czy testamentów dzia³owych. Podkre-
�lono zas³ugi grona notariuszy aktywnie i z samozaparciem uczestnicz¹-
cych w pracach przygotowawczych do reformy, a nastêpnie przy
reprywatyzacji notariatu.

To wszystko zobowi¹zuje do wydania okoliczno�ciowej ksiêgi zawie-
raj¹cej merytoryczne referaty i przedstawiaj¹cej w sposób syntetyczny okres
reprywatyzacji polskiego notariatu, przytaczanej czêsto jako wzór godny
do na�ladowania. Nale¿a³oby tak¿e wspomnieæ o sukcesach w organizo-
waniu od podstaw siedzib poszczególnych organów samorz¹du notarialne-
go. Stworzono bowiem odpowiednie warunki do bie¿¹cej pracy organiza-
cyjnej i szkoleniowej. Wyposa¿ono je w nowoczesne urz¹dzenia i sprzêt
elektroniczny, za� biblioteki w bogaty ksiêgozbiór naukowy (np. Katowice
i Warszawa). Istnieje wiêc potrzeba utrwalenia tych wszystkich osi¹gniêæ
samorz¹du notarialnego i polskich notariuszy, którzy z du¿ym zaanga¿o-
waniem i znacznym nak³adem w³asnych �rodków finansowych przyczynili
siê do prawid³owego i nowoczesnego funkcjonowania swoich kancelarii.

Romuald Sztyk


