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Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego

70 lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie
Krajowa Rada Notarialna zorganizowa³a w dniu 18 listopada 2003 r.

w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie sesjê naukow¹
po�wiêcon¹ rocznicy 70-lecia zunifikowanego
polskiego prawa o notariacie. Sesji przewodni-
czyli przemiennie Zbigniew Klejment i Lech Bo-
rzemski. S³owo wstêpne wyg³osi³ Z. Klejment,
prezes KRN, który przedstawi³ wzorcowe roz-
wi¹zanie, jakie zosta³o przyjête w rozporz¹dzeniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
pa�dziernika 1933 r. � Prawo o notariacie. Dla
podkre�lenia tego faktu zosta³a zorganizowana
niniejsza sesja naukowa.
Nastêpnie referaty naukowe wyg³osili:

1. J. Bralczyk � Rejent w literaturze polskiej,
2. D. Malec � O dorobku polskiego notariatu i notariuszy okresu

miêdzywojennego. Uwagi z okazji jubileuszu 70-lecia �Konstytucji no-
tariatu polskiego�,

3. W. Mróz � Notariat polski w latach 1939-1951,
4. W. Szwajdler � Status prawny notariusza,
5. T. Koz³owski � Notariusz jako osoba zaufania publicznego,
6. M. Zieliñski � Etyczne aspekty zawodu notariusza.
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Wszystkie zosta³y przyjête niezwykle serdecznie przez bardzo liczne
grono zebranych. W sesji uczestniczyli bowiem przedstawiciele wszyst-
kich izb notarialnych, pracownicy nauki, przedstawiciele s¹downictwa
i wymiaru sprawiedliwo�ci z wiceministrem S. Królakiem oraz prezesi
prawniczych korporacji zawodowych.

Wyst¹pienie wiceministra S. Królaka posiada³o charakter merytorycz-
ny i nawi¹zywa³o do statusu zawodowego notariusza okre�lonego w art.
1 pr. o not. z 1933 r. Referent zwróci³ szczególn¹ uwagê na te posta-
nowienia ustawy, które uznawa³y notariusza za funkcjonariusza publicz-
nego powo³anego do sporz¹dzenia aktów i dokumentów, którym strony
s¹ obowi¹zane lub chc¹ nadaæ znamiê wiary publicznej. Powy¿sze roz-
wi¹zanie prawne by³o nowatorskie i okre�la³o podstawow¹ funkcjê
publiczn¹, jak¹ spe³nia³ notariusz. Notariusze polscy II Rzeczypospolitej
w³a�ciwie wype³niali swój obowi¹zek dziêki prawid³owo opracowanemu
aktowi prawnemu. Pos³u¿y³ on za wzór do opracowania aktualnie obo-
wi¹zuj¹cego prawa o notariacie. Stwierdzi³ równie¿, ¿e notariusze polscy
prawid³owo wywi¹zuj¹ siê ze swoich obowi¹zków w zakresie obs³ugi
prawnej spo³eczeñstwa. W dyskusji g³os zabierali:

� W. Fortuñski, który podkre�li³ konieczno�æ kontynuowania dobrej
tradycji i pozytywnego wizerunku notariatu, wykszta³conego w okresie
II Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to podstawowy obowi¹zek samorz¹du
notarialnego, notariusze s¹ obowi¹zani do przestrzegania prawa o nota-
riacie i etyki zawodowej.

� W.J. ¯mudziñski podkre�li³ sukcesy notariatu polskiego w dzia³al-
no�ci Miêdzynarodowej Unii Notariatu £aciñskiego. W dowód wyró¿-
nienia Sta³a Rada Unii upowa¿ni³a notariat polski do koordynowania szkoleñ
i edukacji notariuszy pañstw Europy �rodkowej, przystêpuj¹cych wraz
z Polsk¹ do Unii Europejskiej.

� L. Zabielski przedstawi³ ogólne za³o¿enia zwi¹zane z rozszerzeniem
czynno�ci notarialnych o testamenty dzia³owe i po�wiadczenia dziedzi-
czenia. Wykonywanie tych czynno�ci przez notariuszy w powa¿nym
zakresie odci¹¿y³oby s¹dy i usprawni³o obs³ugê prawn¹ spo³eczeñstwa.
Krytycznie oceni³ przebieg prac legislacyjnych nad ustawami dotycz¹cymi
praktyki notarialnej, prowadzonych bez udzia³u przedstawicieli samorz¹du
notarialnego, jak na przyk³ad d³ug gruntowy.
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Z. Klejment w podsumowaniu wysoko oceni³ przebieg sesji naukowej.
Wyg³oszone referaty stanowi¹ bowiem znacz¹cy dorobek naukowy
w zakresie badania historii notariatu polskiego. Podkre�li³ konieczno�æ
kultywowania pozytywnych warto�ci Prawa o notariacie z 1933 r., które
leg³y u podstaw obecnie obowi¹zuj¹cego prawa. Niezwykle serdecznie
podziêkowa³ go�ciom, referentom i wszystkim obecnym.

Romuald Sztyk


