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Z ¿ycia stowarzyszenia

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Programowej �Rejenta�
Na posiedzeniu Rady Programowej, odbytym w dniach 21-23 lutego

2004 r. w Centrum Kultury i Nauki Wydzia³u Teologii Uniwersytetu
Opolskiego w Kamieniu �l¹skim, oceniono dotychczasow¹ dzia³alno�æ
wydawnicz¹, organizacyjn¹ i finansow¹ �Rejenta�. Dominowa³y zagad-
nienia zwi¹zane z zadaniami notariusza z chwil¹ przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej i konieczno�æ zwiêkszenia publikacji z dziedziny prawa
unijnego. Problematyka ta zosta³a zainicjowana w sprawozdaniu redaktora
naczelnego Romualda Sztyka z dzia³alno�ci redakcyjnej za rok ubieg³y.
Wynika z niego, ¿e publikacje z zakresu obrotu miêdzynarodowego pry-
watnego s¹ przedstawiane systematycznie i nadano im odpowiedni¹ rangê.
Stworzono sta³y dzia³ Wokó³ Unii Europejskiej, w którym zamieszczano
te materia³y. W roku ubieg³ym tematykê tê opracowano w artyku³ach
po�wiêconych tylko tym zagadnieniom (3) oraz w Kronice zagranicznej
(2). Niezale¿nie od tego, by³a ona omawiana w innych publikacjach po-
�wiêconych prywatnemu miêdzynarodowemu obrotowi prawnemu. Mimo
to ilo�æ publikacji jest niewystarczaj¹ca. Nie zaspakaja w pe³ni oczekiwañ
i potrzeb czytelników. W roku ubieg³ym nast¹pi³ dalszy wzrost publikacji
merytorycznych (89 artyku³ów). Objêto�æ poszczególnych numerów mie-
siêcznika zosta³a znacznie zwiêkszona. Przedstawiane s¹ przede wszyst-
kim zagadnienia dotycz¹ce szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz
praktyki notarialnej. Przewa¿a problematyka po�wiêcona teorii prawa cy-
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wilnego sensu largo (40), prawa handlowego, (15), prawa spó³dzielczego
(8), prawa o notariacie (7) i gospodarki nieruchomo�ciami (5). Jak z tego
wynika, tematyka opracowañ by³a ró¿norodna i wywo³ywa³a zaintere-
sowanie praktycznie wszystkich �rodowisk prawniczych oraz przedsta-
wicieli nauki. Z publikacji tych korzystaj¹ równie¿ w coraz wiêkszym
zakresie autorzy prac magisterskich oraz rozpraw naukowych.

Zachowano odpowiedni¹ proporcjê publikacji i opracowañ teoretycz-
nych oraz praktycznych, u¿ytecznych przy wykonywaniu czynno�ci
zawodowych. Realizuj¹c postulat wiêkszej ilo�ci publikacji dotycz¹cych
zagadnieñ praktycznych, zamieszczono stosunkowo du¿¹ ilo�æ glos do
orzeczeñ S¹du Najwy¿szego (10) i polemik odnosz¹cych siê do zagadnieñ
notarialnych (7). W ka¿dym numerze zamieszczany jest przegl¹d orzecz-
nictwa S¹du Najwy¿szego i Trybuna³u Konstytucyjnego, zawieraj¹cy tezy
orzeczeñ dotycz¹cych teorii i prawa o notariacie, a tak¿e innych dziedzin
prawa, z którymi notariusz spotyka siê przy wykonywaniu swych obo-
wi¹zków zawodowych.

W dostatecznym stopniu przekazywano informacje z dzia³alno�ci
samorz¹du notarialnego, w szczególno�ci Krajowej Rady Notarialnej.
Informowano o bie¿¹cej dzia³alno�ci Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Publikacje te spe³nia³y zarówno funkcjê informacyjn¹,
jak równie¿ integruj¹c¹ �rodowisko. Zamieszczano materia³y z historii
notariatu polskiego. Prezentowano charakterystyki wybitnych naukow-
ców i praktyków, wielce zas³u¿onych dla nauki i notariatu. Specjalne
numery miesiêcznika po�wiêcono profesorom: Adamowi Szpunarowi
i Kazimierzowi Kruczalakowi. Zawiera³y one charakterystykê ich dorobku
naukowego i podkre�la³y aktywny udzia³ w dzia³alno�ci na rzecz notariatu
polskiego.

Nie zosta³ zrealizowany postulat opracowania i wydania Ksiêgi Pami¹t-
kowej na X-lecie Wolnego Notariatu. Wp³ynê³y na to przyczyny obiek-
tywne, niezale¿ne od redakcji. Z powszechn¹ akceptacj¹ spotka³a siê
propozycja wydania w bie¿¹cym roku specjalnego, ³¹czonego wydania
numeru 3-4, w którym zostan¹ wydrukowane artyku³y omawiaj¹ce
zagadnienia prawa unijnego w kontek�cie czynno�ci prawnych z elemen-
tem zagranicznym.
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Do priorytetowych problemów wystêpuj¹cych w praktyce notarialnej
nale¿eæ bêd¹:

czynno�ci notariuszy z Unii Europejskiej dotycz¹ce nieruchomo�ci
po³o¿onych w Polsce,

notariusz polski w Unii Europejskiej,
spó³ka europejska w praktyce notarialnej,
notariusz polski jako autor czynno�ci dotycz¹cych nieruchomo�ci

po³o¿onych poza granicami pañstwa polskiego,
czynno�ci notarialne sporz¹dzone w Polsce przez cudzoziemców,

obywateli pañstw cz³onków Unii Europejskiej,
nabywanie nieruchomo�ci po³o¿onych w Polsce przez obywateli

pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej,
zasady wspó³pracy notariuszy polskich z notariuszami pañstw Unii

Europejskiej,
orzeczenia s¹dów pañstw Unii Europejskiej w polskiej praktyce no-

tarialnej,
udzia³ przedstawicieli podmiotów zagranicznych w czynno�ciach

notarialnych sporz¹dzonych przed notariuszem polskim.
W sprawozdaniu poddano analizie pracê redakcji w nowym sk³adzie

osobowym i organizacyjnym. Oceniono j¹ pozytywnie. Dobrze uk³adaj¹ca
siê wspó³praca z drukarni¹ oraz autorami przyczyni³a siê do skrócenia
okresu oczekiwania na publikacje nades³anych materia³ów. Jest to równie¿
zas³ug¹ cz³onków Rady Programowej, którzy z wielkim zaanga¿owaniem
i terminowo recenzuj¹ przes³ane materia³y. Przy okazji udzielaj¹ autorom
cennych wskazówek merytorycznych w celu usuniêcia stwierdzonych
usterek. Autorzy zgadzaj¹ siê ze stanowiskami recenzentów i wyra¿aj¹
podziêkowania za cenne wskazówki. Pomoc ta jest szczególnie wa¿na
dla autorów pocz¹tkuj¹cych. W wyniku tego okres oczekiwania na pu-
blikacjê zosta³ skrócony.

Cz³onkowie Rady Programowej s¹ ponadto zapraszani przez rady izb
notarialnych do wyg³aszania wyk³adów na zajêciach szkoleniowych
notariuszy (M. Pazdan i G. Bieniek). Uczestnicz¹ równie¿ w spotkaniach
w siedzibach redakcji dzienników i o�rodków telewizji regionalnych, od-
powiadaj¹c na pytania prawne z praktyki notarialnej (W.J. ¯mudziñski).

Wspó³praca redakcji z KRN uk³ada siê dobrze. Na bie¿¹co dostarczane
s¹ materia³y do publikacji dotycz¹cych dzia³alno�ci samorz¹du notarial-
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nego. W ostatnim okresie nawi¹zano wielokierunkow¹, �cis³¹ wspó³pracê
przy ró¿nych okazjach, zwi¹zan¹ z dzia³alno�ci¹ wydawnicz¹.

W sprawach finansowych zwrócono uwagê, na kontynuowanie zasady
non profit. Wydawnictwo nie otrzymuje ¿adnej dotacji finansowej, jest
samowystarczalne i samofinansuj¹ce siê. Okoliczno�ci te zmuszaj¹ do
minimalizowania kosztów w³asnych oraz ustalania wysoko�ci honorariów
autorskich w zale¿no�ci od posiadanych �rodków finansowych.

W o¿ywionej dyskusji zabrali g³os wszyscy cz³onkowie Rady Progra-
mowej oraz prezes KRN Z. Klejment. Koncentrowa³a siê ona na nastê-
puj¹cych zagadnieniach:

Zorganizowania sta³ej pozycji wydawniczej o charakterze edukacyj-
nym pod nazw¹ �Biblioteka Rejenta�. W pozycji tej by³yby zamieszczane
opracowania zwi¹zane z aktualnymi problemami praktyki notarialnej.
Przedstawiono propozycjê, by stanowi³a ona wk³adkê do miesiêcznika lub
samodzieln¹ pozycjê w formie broszurowej, o ile zaistnia³aby taka po-
trzeba ze wzglêdu na objêto�æ zamieszczanych materia³ów. W pierwszym
rzêdzie publikacje by³yby zwi¹zane z zagadnieniami prawa unijnego i obrotu
miêdzynarodowego prywatnego. Do wspó³pracy przy realizacji tego
przedsiêwziêcia zaproponowano Centrum Naukowe Notariatu (M. Paz-
dan, Z. Klejment i W. Salagierski). Propozycja ta by³a obszernie rozwa¿ana
w trakcie trwania posiedzenia. W wyniku dyskusji wzbogacono j¹ o dalsze
wnioski, jak np. nawi¹zanie wspó³pracy z Centrum Badañ Elektronicz-
nych przy Uniwersytecie Wroc³awskim (E. Gniewek i J. Jacyszyn). Jed-
nomy�lnie zgodzono siê z pogl¹dem, ¿e szkolenie notariuszy w tym zakresie
musi byæ zintensyfikowane i prowadzone systematycznie przy zwiêkszo-
nym udziale cz³onków Rady Programowej i innych wyk³adowców ?.
Dotychczasowe do�wiadczenia powinny byæ wykorzystane przy zwiêk-
szonych zadaniach notariuszy zwi¹zanych z przyst¹pieniem Polski do Unii
Europejskiej (Z. Klejment, który tak¿e wysoko oceni³ dzia³alno�æ czaso-
pisma na tym odcinku).

W³¹czenie siê do procesu legislacyjnego przede wszystkim aktów
prawnych, maj¹cych podstawowe znaczenie dla dzia³alno�ci notariatu.
Przedstawiono konkretn¹ propozycjê odbycia dyskusji nad reform¹ pra-
wa cywilnego i opracowania nowego projektu kodeksu cywilnego (A. M¹-
czyñski). Wniosek ten zosta³ przyjêty jednomy�lnie. W wyniku tego ustalono
termin posiedzenia Rady Programowej na dzieñ 29.05.2004 r. w siedzibie
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KRN w Warszawie. Przebieg dyskusji zostanie opublikowany na ³amach
czasopisma. Wskazano jednocze�nie na negatywne skutki wadliwego
procesu legislacyjnego i konieczno�æ zwiêkszenia udzia³u notariusza
w obs³udze prawnej przy okazji nowelizowania kodeksu postêpowania
cywilnego (J. Fr¹ckowiak, Z. Klejment).

Uznano, ¿e forma czasopisma jest odpowiednia. Spe³nia ona w³a-
�ciwie przyjête zadania centralnego organu miesiêcznika notariatu polskie-
go. Nale¿y nadal zamieszczaæ materia³y interesuj¹ce szersze grono praw-
ników. W ten sposób wzrasta pozycja czasopisma i zwiêksza siê ilo�æ
wybitnych autorów, pisz¹cych na tematy zwi¹zane z profilem czasopi-
sma. Zawê¿enie problematyki tylko do spraw �ci�le zawodowych mo¿e
obni¿yæ jego poziom merytoryczny (A. M¹czyñski).

Zwrócono uwagê na wiêksze wykorzystanie nowych technik w prak-
tyce notarialnej, np. uczestnictwo wirtualne wspólników na zgromadze-
niach spó³ek. Przedstawiono wniosek, by wykorzystaæ dotychczasowe
do�wiadczenia i na wzór pozytywnie ocenionego seminarium po�wiêco-
nego funkcjonowaniu przepisów kodeksu spó³ek handlowych, zorgani-
zowanego przez Zak³ad Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersy-
tetu Wroc³awskiego oraz Izbê Notarialn¹ we Wroc³awiu w dniach 25-27
czerwca 2000 r. w Szklarskiej Porêbie, odbyæ jeszcze raz tego samego
rodzaju seminarium na ten temat i przy udziale tych samych uczestników.
Jest to uzasadnione obszern¹ nowelizacj¹ kodeksu spó³ek handlowych
i problemami prawnymi, z którymi styka siê praktyka notarialna. Materia³y
te zosta³yby równie¿ opublikowane w osobnej pozycji wydawniczej
(J. Fr¹ckowiak).

Stwierdzono, ¿e znowelizowanie prawa o notariacie jest niezbêdne.
W trakcie prac legislacyjnych nale¿y rozpatrzyæ mo¿liwo�æ wprowadze-
nia elektronicznej formy aktu notarialnego (J. Fr¹ckowiak).

Dokonano oceny procesu tworzenia prawa, wskazuj¹c na jego wa-
dliwo�æ. W celu wyeliminowania b³êdów oraz podkre�lenia udzia³u no-
tariuszy w wiêkszym rozmiarze w obs³udze prawnej spo³eczeñstwa, nale¿y
aktywnie w³¹czyæ siê do procesu legislacyjnego i zamieszczaæ publikacje
o poszczególnych projektach, maj¹cych szczególnie wa¿ne znaczenie dla
praktyki notarialnej (J. Fr¹ckowiak, M. Pazdan, A. M¹czyñski i H. M¹-
drzak). W dyskusji zaprezentowano pogl¹d, ¿e korzystniejsz¹ form¹ dla
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ogólnego porz¹dku prawnego jest nowelizowanie dotychczasowych aktów
prawnych w miejsce tworzenia niedopracowanych, ca³kowicie nowych
ustaw. Za przyk³ad pozytywny podano nowelizacjê Kodeksu Napoleona,
tworzenie prawa w Anglii czy w Austrii. Nale¿y tak¿e korzystaæ z po-
zytywnych przyk³adów legislacji przy tworzeniu polskiego prawa (K. Ko-
rzan).

Przebieg posiedzenia Rady Programowej i konsekwentna realizacja
podjêtych wniosków rokuj¹, ¿e nast¹pi dalsze usprawnienie dzia³alno�ci
wydawniczej z korzy�ci¹ dla notariusza i notariatu polskiego.

Romuald Sztyk


