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Z ¿ycia Stowarzyszenia
Informacja z dzia³alnoci Zarz¹du G³ównego
Zarz¹d G³ówny z wielkim zaanga¿owaniem przyst¹pi³ do wykonania
planu pracy ustalonego na Zjedzie Krajowym w Turawie k/Opola.
Podjêto szereg decyzji organizacyjnych, zmierzaj¹cych do rozpropagowania celów i z³o¿eñ statutowych Stowarzyszenia. Niezwykle owocne
okaza³y siê dwa spotkania z Ministrem Sprawiedliwoci Andrzejem Kalwasem. Pierwsze z nich odby³o siê 28.10.2004 r. z udzia³em cz³onków
zarz¹du, na czele z prezes Ann¹ Ew¹ Dañko-Roesler, i G³ównej Komisji
Rewizyjnej. Przedstawiono na nim aktualne problemy rodowiska notarialnego, w tym inspirowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
propagowanie dorobku naukowego w zakresie teorii i praktyki notarialnej,
przede wszystkim na ³amach czasopisma notariatu polskiego Rejent
oraz w formie pozycji monograficznych w ramach w³asnego wydawnictwa. Zwrócono uwagê na koniecznoæ wdra¿ania nowoczesnych
technik pracy w notariacie, organizowania wspólnych szkoleñ z sêdziami
i referendarzami s¹dowymi, wykonuj¹cymi czynnoci w postêpowaniu
wieczystoksiêgowym i w Krajowym Rejestrze S¹dowym. Przed³o¿ono
tak¿e probê udostêpnienia notariuszom orodków szkoleniowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, które dysponuj¹ odpowiednim zapleczem logistycznym. Zwrócono siê z propozycj¹ uwzglêdnienia udzia³u Stowarzyszenia w pracach legislacyjnych przy opracowywaniu aktów prawnych,
istotnych dla praktyki b¹d rodowiska notarialnego.
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Minister Sprawiedliwoci przychylnie odniós³ siê do przedstawionych
wniosków i zaproponowa³ zorganizowanie kolejnego spotkania z udzia³em
pe³nego sk³adu Zarz¹du G³ównego oraz podsekretarza stanu Sylweriusza
Marcina Królaka, odpowiedzialnego za nadzór nad notariatem. Pozytywnie oceni³ dotychczasow¹ pracê wydawnictwa Stowarzyszenia, podkrelaj¹c, ¿e wysoki poziom merytoryczny publikacji w Rejencie dobrze
s³u¿y notariatowi oraz teorii i wyk³adni prawa.
Drugie spotkanie z Ministrem Sprawiedliwoci A. Kalwasem, przy
udziale podsekretarza stanu S.M. Królaka, z Zarz¹dem G³ównym i G³ówn¹
Komisj¹ Rewizyjn¹ odby³o siê w dniu 18.11.2004 r. w siedzibie Rady Izby
Notarialnej w Warszawie, bezporednio po posiedzeniu Zarz¹du G³ównego, na którym omawiano program zaplanowanego spotkania z kierownictwem resortu oraz bie¿¹ce problemy pracy statutowej. W spotkaniu
uczestniczy³ tak¿e prezes RIN Wojciech Fortuñski. Prezes Anna Ewa
Dañko-Roesler przedstawi³a program dzia³ania w zakresie wspó³pracy
z Ministerstwem Sprawiedliwoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem udzia³u
w pracach legislacyjnych, we wspólnym szkoleniu notariuszy z sêdziami
i referendarzami s¹dowymi wykonuj¹cymi czynnoci w postêpowaniu
wieczystoksiêgowym. Zwróci³a tak¿e uwagê na problemy zwi¹zane ze
szkoleniem notariuszy w zwi¹zku z wykonywaniem w wiêkszym zakresie
czynnoci w obrocie prywatnomiêdzynarodowym. Podkreli³a znaczenie
dzia³alnoci Stowarzyszenia w tworzeniu presti¿u i ochronie dobrego imienia
notariuszy oraz ca³ego rodowiska.
W trakcie dyskusji przedstawiono dotychczasow¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹ oraz zadania czasopisma Rejent w propagowaniu dorobku
naukowego w zakresie teorii i praktyki notarialnej. Podniesiono szereg
problemów merytorycznych, dotycz¹cych kontrowersyjnych zagadnieñ
w praktyce notarialnej. Wskazano na trudnoci, z jakimi spotyka siê notariusz
przy wykonywaniu swych obowi¹zków wobec niedoskona³ego ustawodawstwa i niestabilnego orzecznictwa.
Wszystkie problemy przedstawione przez zarz¹d oraz wynik³e z dyskusji zosta³y na ¿yczenie Ministra Sprawiedliwoci ujête w notatce, która
zostanie wykorzystana przez odpowiednie organy Ministerstwa Sprawiedliwoci i zarz¹d w dalszej wspó³pracy.
Minister Sprawiedliwoci pozytywnie oceni³ pracê notariatu oraz
dotychczasow¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹ Stowarzyszenia, podkreli³ wy-
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soki poziom publikacji zamieszczanych w Rejencie. Przychylnie odniós³
siê do propozycji zwiêkszonej wspó³pracy we wszystkich ¿ywotnych sprawach notariatu.
Podsekretarz Stanu S.M. Królak przedstawi³ wybrane problemy z praktyki notarialnej, które nale¿y wspólnie rozstrzygn¹æ w celu usprawnienia
krajowego i zagranicznego obrotu prawnego. Niektóre z podniesionych
zagadnieñ bêd¹ przedmiotem dalszych konsultacji i publikacji w Rejencie.
Na podkrelenie zas³uguje, ¿e oba spotkania przebiega³y w niezwykle
serdecznej atmosferze i wzajemnego zrozumienia. Podkrelono prawid³owe wykonywanie przez notariuszy obowi¹zków przy obs³udze prawnej
spo³eczeñstwa. Z obustronn¹ akceptacj¹ spotka³a siê propozycja utrzymywania sta³ych kontaktów i zorganizowania wspólnego spotkania omawiaj¹cego wspó³pracê w pierwszym pó³roczu 2005 r.
W uzupe³nieniu informacji z posiedzenia Zarz¹du G³ównego warto
wymieniæ sprawy, które bêd¹ przedmiotem dalszej dzia³alnoci. Nale¿¹ do
nich:
1) przeniesienie siedziby Zarz¹du G³ównego do Warszawy, co powinno sprzyjaæ uaktywnieniu dzia³alnoci organizacyjnej,
2) uporz¹dkowanie sk³adu osobowego cz³onków Stowarzyszenia,
3) podjêcie odpowiednich dzia³añ w celu zwiêkszenia iloci cz³onków
i rozpropagowania idei jego dzia³alnoci wród notariuszy i asesorów
notarialnych,
4) ustalenie wysokoci rocznej sk³adki cz³onkowskiej, zgodnie z sugesti¹ Zjazdu Krajowego,
5) nawi¹zanie cis³ej wspó³pracy z Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹, zagranicznymi stowarzyszeniami notariuszy oraz Miêdzynarodow¹ Uni¹ Notariatu £aciñskiego i Konferencj¹ Notariatów Unii Europejskiej (CNUE),
6) zorganizowanie w I pó³roczu 2005 r. Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Stowarzyszenia celem zatwierdzenia zmian w statucie,
7) nawi¹zanie wspó³pracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich i wspólne zorganizowanie konferencji naukowej powiêconej zagadnieniom
dotycz¹cym praktyki notarialnej.
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