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Centrum Naukowe Notariatu

Stan obecny, perspektywy rozwoju
W dniu 6 czerwca 2003 r. odby³o siê kolejne posiedzenie Rady Fundacji

pod nazw¹ Centrum Naukowe Notariatu, na którym zosta³o rozpatrzone
i zatwierdzone roczne sprawozdanie zarz¹du oraz bilans i rachunek wy-
ników fundacji za rok 2002.

Statutowymi celami fundacji jest wspieranie i prowadzenie prac na-
ukowo-badawczych w dziedzinach prawa cywilnego, finansowego,
administracyjnego, konstytucyjnego, w dziedzinach reguluj¹cych proble-
matykê samorz¹dow¹ i dzia³alno�æ szkoleniow¹.

Uczestnicz¹cy w obradach prezes Krajowej Rady Notarialnej Zbigniew
Klejment podkre�li³, ¿e fundacja jest potrzebn¹ jednostk¹ w ramach
samorz¹du notarialnego i zapewni³, ¿e Krajowa Rada Notarialna jako
fundator ma zamiar j¹ wspieraæ; �ród³a finansowania fundacji musz¹ po-
chodziæ z rad izb notarialnych.

Zwróci³ uwagê, ¿e Centrum Naukowe Notariatu powinno zaj¹æ siê
ustawodawstwem europejskim, podkre�li³ rolê i znaczenie tradycyjnych
publikacji, wyrazi³ pogl¹d o konieczno�ci wydawania biuletynu b¹d� innego
wydawnictwa.

Podsumowuj¹c podkre�li³, ¿e CNN dzia³alno�ci¹ musi wykazaæ po-
trzebê swego istnienia oraz zadeklarowa³ chêæ wspó³pracy.
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Dotychczasowy dorobek Centrum Naukowe Notariatu tworz¹ miêdzy
innymi ni¿ej wymienione opracowania prawne, stanowiska i opinie do-
tycz¹ce istotnych problemów praktyki notarialnej:

� Problematyka maj¹tkowych stosunków ma³¿eñskich w prawie szwaj-
carskim � Bart³omiej Swaczyna;

� Stanowisko w sprawie zgodno�ci daty sporz¹dzenia aktu notarial-
nego zawieraj¹cego protokó³ ze zgromadzenia wspólników z dat¹ odbycia
zgromadzenia oraz w sprawie pytania, czy przy dostosowaniu wysoko�ci
udzia³u w ramach istniej¹cego kapita³u zak³adowego do wymaganej przez
k.s.h. wysoko�ci udzia³u powstaj¹ nowe udzia³y wymagaj¹ce z³o¿enia
przez dotychczasowego wspólnika o�wiadczenia o objêciu udzia³ów �
Zarz¹d Fundacji Centrum Naukowe Notariatu;

� Stanowisko Fundacji Centrum Naukowe Notariatu w sprawie wydania
wypisu aktu notarialnego przez notariusza na ¿¹danie s¹du � Zarz¹d Fundacji
Centrum Naukowe Notariatu;

� Czy data sporz¹dzenia aktu notarialnego, zawieraj¹cego protokó³ ze
zgromadzenia wspólników, musi byæ zawsze to¿sama z dat¹ odbycia
zgromadzenia i czy akt ten musi byæ sporz¹dzony na zgromadzeniu? �
Edward Drozd;

� Czy przy dostosowaniu wysoko�ci udzia³u (akcji) w ramach istnie-
j¹cego kapita³u zak³adowego do wymaganej przez k.s.h. wysoko�ci udzia³u
powstaj¹ nowe udzia³y wymagaj¹ce z³o¿enia przez dotychczasowego
wspólnika o�wiadczenia o objêciu udzia³ów? � Edward Drozd;

� Umowne zniesienie wspó³w³asno�ci nieruchomo�ci w prawie nie-
mieckim � Bart³omiej Swaczyna;

� Opinia prawna dotycz¹ca projektowanych zmian w kodeksie postê-
powania cywilnego w zwi¹zku z nowelizacj¹ kodeksu rodzinnego i opie-
kuñczego � Elwira Marsza³kowska-Krze�;

� Stanowisko w sprawie obowi¹zku stosowania procedur wynikaj¹-
cych z ustawy o zamówieniach publicznych � Zarz¹du Fundacji Centrum
Naukowe Notariatu;

� Opinia dotycz¹ca wydania wypisu aktu notarialnego przez notariusza
na ¿¹danie s¹du � Andrzej Redelbach;

� Opinia dotycz¹ca wydania wypisu aktu notarialnego przez notariusza
na ¿¹danie s¹du � Elwira Marsza³kowska-Krze�;
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� Ustanowienie przez gminê pe³nomocnika na tle art. 46 ust. 1 ustawy
o samorz¹dzie gminnym � Bart³omiej Swaczyna;

� Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz
ustaw o ksiêgach wieczystych i hipotece, Kodeks postêpowania cywil-
nego, o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Prawo o notariacie
� Bart³omiej Swaczyna;

� Maj¹tkowe stosunki ma³¿eñskie w prawie zagranicznym � wprowa-
dzenie � Bart³omiej Swaczyna;

� Problematyka maj¹tkowych stosunków ma³¿eñskich w prawie nie-
mieckim � Bart³omiej Swaczyna;

� Problematyka maj¹tkowych stosunków ma³¿eñskich w prawie fiñ-
skim � Bart³omiej Swaczyna;

� Problematyka maj¹tkowych stosunków ma³¿eñskich w prawie grec-
kim � Bart³omiej Swaczyna;

� Problematyka maj¹tkowych stosunków ma³¿eñskich w prawie ro-
syjskim � Maciej Hulista;

� Czy gmina mo¿e byæ reprezentowana przy czynno�ciach prawnych
jednoosobowo przez pe³nomocnika ustanowionego przez dwóch cz³on-
ków zarz¹du lub jednego cz³onka zarz¹du i osobê upowa¿nion¹ przez
zarz¹d? � Bart³omiej Swaczyna.

Zarz¹d Fundacji Centrum Naukowe Notariatu przedstawi³ program
dzia³alno�ci na rok bie¿¹cy, który zosta³ przyjêty przez Radê CNN. Fundacja
zajmie siê:

1) g³ównie sprawami szkoleniowymi (w tym po�wiêconymi proble-
matyce Unii Europejskiej), nawi¹zuj¹c do aktualnej koncepcji szkolenia
ustawicznego notariuszy;

2) prezentacj¹ dorobku Fundacji na stronach internetowych;
3) organizacj¹ i przeprowadzeniem konkursu na najlepsze prace ma-

gisterskie i licencjackie z krajowej i zagranicznej problematyki notarialnej;
4) wspó³organizacj¹ konferencji �Stosowanie �rodków komunikacji

elektronicznej w wymiarze sprawiedliwo�ci pañstw Unii Europejskiej�
w dniach 13-14 czerwca 2003 r. we Wroc³awiu; referat �Elektroniczne
�rodki komunikacji w notariacie� przygotuje Jerzy Jacyszyn wiceprezes
Zarz¹du Fundacji CNN.

Prezes Zarz¹du Fundacji CNN not. Zenon Jab³oñski nawi¹za³ do
odbytego w dniu 9 maja 2003 r. szkolenia zorganizowanego przez CNN
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i firmê UNIZETO sp. z o.o. na temat �Podpis i dokument elektroniczny�,
w którym wziê³o udzia³ liczne grono notariuszy, zainteresowanych no-
wymi wirtualnymi mo¿liwo�ciami w swojej pracy.

W strukturze Centrum Naukowego Notariatu aktywnie dzia³aj¹ dwa
zespo³y problemowe: Zespó³ prawa o notariacie i Zespó³ ds. po�wiadcze-
nia dziedziczenia, wytyczaj¹ce de lege ferenda nowe kierunki rozwoju
prawa notarialnego i prawa spadkowego.

Powo³anie przez Krajow¹ Radê Notarialn¹ III kadencji Fundacji Cen-
trum Naukowego Notariatu wychodzi³o naprzeciw rosn¹cemu zapotrze-
bowaniu notariatu Rzeczypospolitej Polskiej na rozstrzygniêcia prawne
najwa¿niejszych problemów praktyki notarialnej okresu transformacji. Klu-
czowym elementem powo³ania fundacji by³a narastaj¹ca potrzeba wykre-
owania silnego o�rodka opiniotwórczego i interpretacyjnego.

Przed reprywatyzacj¹ notariatu g³ównym o�rodkiem interpretacji prawa
stosowanego przez notariuszy by³ Wydzia³ Notariatu Ministerstwa Sprawie-
dliwo�ci, w którym pracowali delegowani z pañstwowych biur notarial-
nych do�wiadczeni notariusze, legitymuj¹cy siê najwy¿szym autorytetem
zawodowym. Stanowiska, pogl¹dy i opinie wychodz¹ce z Wydzia³u Nota-
riatu mia³y du¿y wp³yw na ujednolicenie praktyki notarialnej w skali
kraju, szczególnie na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹-
tych ubieg³ego stulecia, a wiêc w okresie przemian ustrojowych, w tym
w okresie przygotowañ do reprywatyzacji notariatu polskiego. Du¿a rola
przypad³a wydawanemu Biuletynowi Notarialnemu, w którym swoje cenne
opracowania zamieszczali wybitni notariusze.

Wykreowanie notariatu i samorz¹du notarialnego na podstawie ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 2, poz. 91 z
pó�n. zm.) doprowadzi³o do powstania nowego o�rodka kszta³towania
praktyki notarialnej � Krajowej Rady Notarialnej, do zakresu dzia³ania
której, zgodnie z art. 40 § 1 ustawy, nale¿y miêdzy innymi:

1) przedstawianie opinii i propozycji w sprawach:
a) taksy notarialnej,
b) zmian przepisów dotycz¹cych funkcjonowania notariatu,
2) wyra¿anie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra

Sprawiedliwo�ci lub inne organy samorz¹du notarialnego,
3) wypowiadanie siê w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy.
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Ponadto Krajowa Rada Notarialna na podstawie art. 41 pr. o not. mo¿e
zwo³aæ kongres notariuszy w celu zasiêgniêcia opinii w istotnych dla
notariatu sprawach.

Zgodnie z art. 43 § 1 Minister Sprawiedliwo�ci mo¿e zatrudniæ nota-
riusza, za jego zgod¹, w Ministerstwie Sprawiedliwo�ci, s¹dzie apelacyj-
nym lub s¹dzie wojewódzkim (obecnie okrêgowym) do wykonywania
czynno�ci nadzoru nad dzia³alno�ci¹ notariuszy i organami samorz¹du
notarialnego.

§ 2. Do notariusza, o którym mowa w § 1, stosuje siê przepisy ustawy
o pracownikach urzêdów pañstwowych.

§ 3. W okresie zatrudnienia w Ministerstwie Sprawiedliwo�ci, s¹dzie
apelacyjnym lub s¹dzie wojewódzkim (obecnie okrêgowym) prawo no-
tariusza do prowadzenia kancelarii notarialnej ulega zawieszeniu.

Dotychczas nie s¹ znane przypadki skorzystania przez Ministra Spra-
wiedliwo�ci z powy¿szego uprawnienia.

Powo³anie dnia 9 lipca 1999 r. przez Krajow¹ Radê Notarialn¹ Fundacji
Centrum Naukowe Notariatu przyczynia siê do tworzenia o�rodka opi-
niotwórczego polskiego notariatu.

Jak ka¿de nowe dzie³o, tak i Centrum Naukowe Notariatu wymaga
�rodków na rozwój i realizacjê swoich celów statutowych oraz zgroma-
dzenia wokó³ fundacji odpowiedniego grona osób spo�ród notariuszy i
przedstawicieli nauki prawa. Perspektywy rozwoju pierwszej naukowej
fundacji polskiego notariatu s¹ uzale¿nione od postawy samorz¹du no-
tarialnego, który jest najwiêkszym beneficjentem.

Historyczny przyk³ad twórcy paryskiej Kultury oraz mniej odleg³y w
czasie przyk³ad powstania i ugruntowania wysokiej pozycji miesiêcznika
wydawanego przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Rejent, g³ównie za spraw¹ jednej osoby � jego Redaktora naczelnego Ro-
mualda Sztyka, optymistycznie wró¿y Centrum Naukowemu Notariatu,
poniewa¿ to ludzie zaanga¿owani w sprawê, zmieniaj¹ zastan¹ rzeczywi-
sto�æ.
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