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Z ¿ycia Stowarzyszenia

W dniu 21 wrzeœnia 2009 r. odby³o siê w siedzibie Stowarzyszenia
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej (Okopowa 56 lok. 230) posiedzenie
Zarz¹du G³ównego.

Porz¹dek posiedzenia obejmowa³ sprawy bie¿¹ce: organizacyjne i pro-
gramowe. Wytycza³ te¿ kierunki dzia³ania do koñca obecnego roku, a tak¿e
przewidywa³ inicjatywy, jakie podejmie Zarz¹d G³ówny w niedalekiej
przysz³oœci.

Dokonano podsumowania posiedzenia Rady Programowej pisma
„Rejent”, które odby³o siê 21-22 czerwca br. (vide: Rejent 2009, nr 6,
s. 129 i nast.). W wyniku dyskusji i zg³oszonych propozycji podjêto
konkretne dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia jakoœci naukowej, prak-
tycznej i formalnej miesiêcznika. Mamy nadziejê, ¿e zostan¹ one dostrze-
¿one. W najbli¿szym czasie ulegnie prawdopodobnie zmianie szata gra-
ficzna „Rejenta”.

Wœród cz³onków Zarz¹du G³ównego zosta³ przeprowadzony podzia³
zadañ organizacyjnych i merytorycznych. Podjêto uchwa³ê w sprawie
wyznaczenia not. Grzegorza B³aszczaka jako osoby odpowiedzialnej za
kontakty Stowarzyszenia z Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹. Jest niezbêdne, by
informacje miêdzy tymi organizacjami przep³ywa³y szybko, wzajemnie siê
uzupe³nia³y i integrowa³y œrodowisko notarialne.

Szczególn¹ uwagê poœwiêcono kwestii dochodowoœci poszczegól-
nych rodzajów dzia³alnoœci Stowarzyszenia, do których nale¿y wydawa-
nie pisma „Rejent” oraz Vademecum Notariusza w nieco ju¿ zmienionej
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formule. Nad tym obecnie trwaj¹ prace koncepcyjne i merytoryczne.
Zale¿y nam, by notariusze otrzymywali przydatny instrument, dziêki
któremu lepiej bêd¹ mogli organizowaæ swoj¹ pracê zawodow¹, a tak¿e
usprawni¹ swój kontakt z klientami.

Zaproponowane zosta³y nowe dzia³y i materia³y normatywne, a tak¿e
orzecznicze i literatura, do której mo¿na bêdzie siêgn¹æ w razie potrzeby
przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu czynnoœci notarialnych.

Wiêcej uwagi Zarz¹d G³ówny chce te¿ poœwiêciæ aplikacjom notarial-
nym i szkoleniom tematycznym. Zauwa¿a siê tu bowiem rosn¹c¹ potrzebê
pog³êbiania wiadomoœci z zakresu organizacji i funkcjonowania kancelarii
notarialnych. Notariusze, tak jak w wiêkszoœci prawnicy, broni¹ siê przed
zmianami. Je¿eli tak nadal bêdzie, to pojawi¹ siê powa¿ne problemy z prze-
trwaniem, ale ci, którzy wykorzystaj¹ nowe technologie i nowe metody
pracy, bêd¹ prosperowaæ przez wiele lat. Troska zatem o przysz³oœæ
zawodu notariusza to wa¿ne zadanie nie tylko dla Stowarzyszenia No-
tariuszy RP, ale i Krajowej Rady Notarialnej.

Kolejn¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest dzia³alnoœæ Oœrodka Dokumentacji i Stu-
diów, któr¹ prowadzi not. Jacek Czarnecki. Zadaniem oœrodka jest zbie-
ranie informacji o przypadkach, w których notariuszom stawiane s¹ zarzuty
pope³nienia przestêpstwa lub wszczynane s¹ postêpowania s¹dowe. Nie
da ich siê unikn¹æ w przysz³oœci, dlatego te¿ niezbêdne jest zbieranie
doœwiadczeñ i przygotowanie uczestnictwa w tego typu sprawach.

Jerzy Jacyszyn


