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Z ¿ycia Stowarzyszenia

ODiS – czym jest i jak ma nam s³u¿yæ?

Jak wiemy, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
ze swym statutem, jest dobrowoln¹ organizacj¹ spo³eczno-zawodow¹
œrodowiska polskich notariuszy. Wœród celów Stowarzyszenia znajduje
siê miêdzy innymi jednoczenie polskiego notariatu wokó³ tradycyjnych
wartoœci uzasadniaj¹cych publiczne zaufanie do czynnoœci i dokumentów
sporz¹dzanych przez notariuszy, ochrona presti¿u i dobrego imienia
œrodowiska notarialnego, formu³owanie opinii notariuszy we wszystkich
¿ywotnych dla nich sprawach, sprawowanie opieki i udzielanie ró¿no-
rakiej pomocy notariuszom, a tak¿e prowadzenie dzia³añ w celu rozwijania
œwiadomoœci i kultury prawnej spo³eczeñstwa oraz popularyzacji prawa.
To oczywiœcie tylko niektóre z celów statutowych, ale z nich w³aœnie
wynik³a potrzeba podjêcia opisywanej tu dzia³alnoœci.

Od jakiegoœ czasu Stowarzyszenie, jako organizacja spo³eczna, uczest-
niczy w postêpowaniach karnych, w których notariusze bior¹ udzia³
w charakterze oskar¿onych. Niestety, zdarzaj¹ siê i zdarzaæ siê mog¹ takie
procesy w przysz³oœci. Podstaw¹ naszego udzia³u jest art. 90 k.p.k., który
stanowi, ¿e do czasu rozpoczêcia przewodu s¹dowego udzia³ w postê-
powaniu mo¿e zg³osiæ przedstawiciel organizacji spo³ecznej, je¿eli zacho-
dzi potrzeba ochrony interesu spo³ecznego lub wa¿nego interesu indy-
widualnego, objêtego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególnoœci
ochrony wolnoœci i praw cz³owieka. S¹d dopuszcza przedstawiciela
organizacji spo³ecznej, je¿eli le¿y to w interesie wymiaru sprawiedliwoœci.
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Do tej pory ¿adne z naszych zg³oszeñ nie spotka³o siê z odmow¹ s¹du
i pe³nomocnicy ustanowieni uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego zyskiwali mo¿noœæ
wgl¹du w postêpowania s¹dowe. Informacje gromadzone w sposób
spontaniczny przyczyni³y siê do refleksji nad stanem percepcji prawa
o notariacie i stanem œwiadomoœci co do specyfiki naszego zawodu
w organach przygotowuj¹cych akty oskar¿enia, a nastêpnie os¹dzaj¹cych
konkretne zdarzenia. Nie by³a to refleksja optymistyczna. Powsta³o na-
tomiast mocne poczucie, ¿e – nie przes¹dzaj¹c o winie – Stowarzyszenie,
realizuj¹c swe cele statutowe, musi, bior¹c udzia³ w tocz¹cych siê po-
stêpowaniach, przychodziæ notariuszom z pomoc¹. Pomoc ta powinna
mieæ wymiar podwójny: indywidualny – nios¹c akceptowane przez za-
interesowanych wsparcie dla nich, ich rodzin i obroñców, jak równie¿
wymiar ogólny – gromadz¹c materia³y i informacje celem ich analizy
i wyci¹gania wniosków generalnych. Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e infor-
macja gromadzona w sposób nieuporz¹dkowany nie da siê wykorzystaæ.
Wiadomoœci nieoficjalne i rozproszone mog¹ siê okazaæ do niczego nie-
przydatne. A przecie¿ materia, z któr¹ mamy tu do czynienia, jest bardzo
delikatna, a rola Stowarzyszenia nie mniej delikatna – to nie tylko s³u¿enie
wsparciem i pomoc¹ kole¿eñstwu, które znalaz³o siê w niezwykle trudnej
sytuacji, ale równie¿ s³u¿enie wsparciem i pomoc¹ ogó³owi notariuszy
wnioskami p³yn¹cymi z wiedzy o tocz¹cych siê postêpowaniach, a tak¿e
ze studiów nad tymi postêpowaniami. Z nadziej¹, ¿e postêpowañ karnych
nie bêdzie wiele, stwierdziæ nale¿a³o, ¿e usystematyzowanie gromadzo-
nych informacji, zabezpieczenie ich tajnoœci, wykorzystanie ich do syntez
bêdzie konieczne. Okaza³o siê, ¿e w rêkach naszych znajduje siê, lub
znajdowaæ siê mo¿e, okreœlony zasób informacji i wiedzy. Aby zasobem
tym odpowiednio gospodarowaæ i umiejêtnie wykorzystywaæ, niezbêdne
s¹ procedury. Aby zapewniæ skuteczne stosowanie procedur niezbêdna
jest struktura. Tak w³aœnie zrodzi³ siê pomys³, ¿e nadaj¹c¹ siê do tego
celu struktur¹ bêdzie Oœrodek Dokumentacji i Studiów Zarz¹du G³ów-
nego SNRP (zwany w skrócie ODiS).

Pocz¹tkowe prace koncepcyjne toczy³y siê w ramach Zarz¹du G³ów-
nego. Po przedstawieniu przyjêtej przez Zarz¹d koncepcji, IV Zwyczajny
Zjazd Stowarzyszenia uchwa³¹ nr 13/X/2008 z 11 paŸdziernika 2008 r.
wyrazi³ Zarz¹dowi G³ównemu zgodê na powo³anie ODiS-u. W wykonaniu
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tej Uchwa³y Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia w dniu 23 lutego 2009 r.
podj¹³ uchwa³y nastêpuj¹ce:

– nr 16/II/2009 w sprawie powo³ania ODiS (na podstawie uchwa³y
Zjazdu Krajowego),

– nr 17/II/2009 w sprawie nadania Statutu ODiS,
– nr 18/II/2009 w sprawie powo³ania dyrektora ODiS.
Zgodnie z uchwa³¹ nr 16/II/2009 ODiS jest placówk¹ Zarz¹du G³ów-

nego SNRP, finansowan¹ z bud¿etu Stowarzyszenia, a obs³ugê kance-
laryjn¹ prowadzi Biuro Zarz¹du G³ównego SNRP. ODiS zosta³ powo³any
w celu organizowania udzia³u Stowarzyszenia Notariuszy RP w postê-
powaniach s¹dowych, aby notariuszom uczestnicz¹cym w tych postê-
powaniach s³u¿yæ wsparciem i pomoc¹, a tak¿e w celu gromadzenia
informacji i dokumentów zwi¹zanych z tymi postêpowaniami, analizowa-
nia i wyci¹gania wniosków ze zgromadzonych materia³ów, jak równie¿
w celu s³u¿enia wsparciem i pomoc¹ ogó³owi notariuszy wiedz¹ p³yn¹c¹
ze studiów nad tymi zagadnieniami.

Do zadañ ODiS nale¿y:
1) organizowanie udzia³u Stowarzyszenia Notariuszy RP w postêpo-

waniach karnych i cywilnych, w których notariusze wystêpuj¹ jako oskar-
¿eni lub odpowiedzialni za szkody, zgodnie z przepisami proceduralnymi
tych postêpowañ, a tak¿e typowanie i ustanawianie pe³nomocników do
udzia³u w imieniu Stowarzyszenia Notariuszy RP w takich postêpowa-
niach,

2) ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywa-
nie, zabezpieczenie, udostêpnianie informacji i dokumentów z tocz¹cych
siê postêpowañ karnych i cywilnych, w których notariusze wystêpuj¹
jako oskar¿eni lub odpowiedzialni za szkody, a w których Stowarzyszenie,
uczestnicz¹c zgodnie z przepisami proceduralnymi tych postêpowañ,
ustanowi³o pe³nomocników, z poszanowaniem ochrony danych osobo-
wych osób, których dotycz¹ zgromadzone informacje i dokumenty, zgodnie
z ustaw¹ z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) – zgodnie z zasadami okre-
œlonymi w statucie,

3) udostêpnianie zgromadzonych informacji i dokumentów do zapo-
znania siê, do badañ, analiz i studiów – zgodnie z zasadami okreœlonymi
w statucie.
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Omawiana uchwa³a nr 16/II/2009 wprowadza równie¿ podstawowe
zasady ustroju powo³anego organizmu: zgodnie z § 2 ODiS kierowany
i reprezentowany jest przez Dyrektora ODiS, który sw¹ funkcjê spra-
wuj¹c spo³ecznie, powo³ywany i odwo³ywany jest uchwa³¹ Zarz¹du
G³ównego SNRP na kadencjê trwaj¹c¹ trzy lata. Szczególny nacisk po³o¿ony
jest na zabezpieczenie poufnoœci i tajemnicy. I tak – zgodnie z § 3 –
Dyrektor ODiS jest obowi¹zany, tak¿e po up³ywie kadencji albo zaprze-
staniu pe³nienia funkcji z innych przyczyn, do zachowania w tajemnicy
wiadomoœci, do których mia³ dostêp w zwi¹zku z wykonywan¹ funkcj¹.
Nie dotyczy to faktów powszechnie znanych; do tak pojêtej tajemnicy
maj¹ zastosowanie przepisy o tajemnicy s³u¿bowej w rozumieniu art. 2
punkt 2 ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, ze zm.). Dyrektor ODiS
sk³ada Zarz¹dowi G³ównemu raz w roku, do koñca pierwszego kwarta³u,
pisemn¹ informacjê o dzia³alnoœci ODiS, a na ¿¹danie Prezesa Zarz¹du
G³ównego SNRP lub na ¿¹danie Zarz¹du wyra¿one w uchwale Dyrektor
ODiS sk³ada Zarz¹dowi SNRP pisemn¹ lub ustn¹ informacjê o dzia³alnoœci
ODiS i stanie spraw w danej chwili lub w danej sprawie.

Podstawowe zasady dzia³alnoœci ODiSu uregulowane w § 5 przewi-
duj¹, ¿e w zakresie tej dzia³alnoœci ODiS gromadzi, ewidencjonuje, prze-
chowuje, opracowuje, zabezpiecza i udostêpnia informacje i dokumenty,
zwane dalej „materia³ami”, uzyskane, zwi¹zane i wynikaj¹ce z prowadzo-
nych postêpowañ, o których mowa wy¿ej w preambule uchwa³y,
z uwzglêdnieniem ochrony danych osobowych osób, których dotycz¹
zgromadzone informacje i dokumenty, zgodnie z wymienion¹ wczeœniej
ustaw¹ o ochronie danych osobowych. Natomiast ujawnianie tajemnicy
i udostêpnianie materia³ów uregulowane jest szczegó³owo w § 6, w myœl
którego dyrektor ODiS ka¿dorazowo na podstawie wyraŸniej w tym
wzglêdzie uchwa³y Zarz¹du G³ównego SNRP mo¿e ujawniæ wiadomoœci
stanowi¹ce tajemnicê okreœlon¹ w § 3 uchwa³y nr 16/II/2009 i udostêpniæ
zgromadzone materia³y do zapoznania siê, do analiz i studiów, na zasadach
nastêpuj¹cych:

a) do zapoznania siê – materia³y jednostkowe zgromadzone pod jedn¹
sygnatur¹ – przez osoby zainteresowane, czyli w danym postêpowaniu
oskar¿one lub pozwane, albo ich pe³nomocników na podstawie pe³no-
mocnictwa pisemnego,
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b) do analiz i studiów – materia³y lub kopie materia³ów zgromadzonych
w ODiS, ale bez danych personalnych – przez osoby prywatne lub instytucje
wskazane w uchwale Zarz¹du G³ównego SNRP, w celu prowadzenia
analiz i studiów naukowych w zakresie badañ prawoznawczych, histo-
rycznych, socjologicznych i innych badañ naukowych prowadzonych za
zgod¹ lub na zlecenie Zarz¹du G³ównego SNRP,

c) zgromadzone materia³y udostêpniane w trybie powy¿szego punktu
a) nie mog¹ byæ wydawane poza miejsce ich przechowywania,

d) kopie zgromadzonych materia³ów udostêpnianych w trybie powy¿-
szego punktu b) mog¹ byæ wydawane poza miejsce ich przechowywania
wymienionym osobom po:

– spisaniu protoko³u obejmuj¹cego specyfikacjê wydanych kopii z ru-
bryk¹ przeznaczon¹ do odnotowania o ich zwrocie,

– z³o¿eniu pisemnej deklaracji przez osobê korzystaj¹c¹ z udostêpnienia
o niepowielaniu otrzymanych kopii i nierozpowszechnianiu informacji
wynikaj¹cych z kopii poszczególnych dokumentów,

e) na ¿¹danie osób korzystaj¹cych z udostêpnienia Dyrektor ODiS
mo¿e uwierzytelniaæ wydawane kopie.

Odpowiedzialnoœæ dyrektora wynika z § 7, który przewiduje, ¿e dyrektor
ODiS organizuje, nadzoruje i monitoruje udzia³ Stowarzyszenia Notariuszy
RP w postêpowaniach karnych i cywilnych, w których notariusze
wystêpuj¹ jako oskar¿eni lub odpowiedzialni za szkody, zgodnie z prze-
pisami proceduralnymi tych postêpowañ (rozdzia³ 10 k.p.k. lub tytu³ III
k.p.k.); dyrektor ODiS ponosi odpowiedzialnoœæ za porz¹dek gromadzo-
nych materia³ów i przestrzeganie wszelkich zasad i procedur wyra¿ony
w opisywanej uchwale nr 16/II/2009 i w statucie ODiS.

Statut ODiS-u zosta³ przyjêty uchwa³¹ nr 17/II/2009 i wprowadza
szczegó³owe, typu regulaminowego, regulacje dotycz¹ce funkcjonowania
w ramach zasad ustrojowych wynikaj¹cych z uchwa³y nr 16/II/2009,
zwanej równie¿ „uchwa³¹ powo³aniow¹”. I tak rozdzia³ II statutu zaty-
tu³owany jest „Prowadzenie archiwum” a rozdzia³ III „Udostêpnianie
materia³ów”. S¹ dwa g³ówne nurty dzia³alnoœci ODiSu: archiwizowanie
i udostêpnianie materia³ów.

ODiS prowadzi archiwum gromadz¹ce informacje i dokumenty, zwane
w preambule i w § 5 powo³anej wy¿ej uchwa³y powo³aniowej „mate-
ria³ami”. Materia³y gromadzi siê w teczkach, zgodnie z zasadami okre-
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œlonymi w statucie: dla ka¿dej sprawy zak³ada siê oddzieln¹ teczkê ozna-
czon¹ w³aœciw¹ sygnatur¹. Ka¿da teczka na zewn¹trz opatrzona jest
odpowiedni¹ sygnatur¹, a w swym wnêtrzu zawiera kartê tytu³ow¹ i 3
dzia³y. Karta tytu³owa zawiera ró¿ne informacje, a wœród nich datê za³o¿enia
teczki, imiê i nazwisko notariusza i jego siedzibê z podaniem przynale¿-
noœci do izby, numer uchwa³y Zarz¹du G³ównego SNRP w sprawie
uczestnictwa w danym postêpowaniu, numer uchwa³y Zarz¹du G³ów-
nego SNRP w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do udzia³u w danym
postêpowaniu, nazwiska ustanowionych pe³nomocników, datê zamkniê-
cia teczki (wzór karty tytu³owej stanowi za³¹cznik nr 1 do statutu).

W teczce gromadzi siê w kolejnoœci chronologicznej wszelkie doku-
menty, ich kopie lub odpisy.

W dziale I gromadzi siê „karty informacji syntetycznej” sk³adane przez
pe³nomocnika po ka¿dym jego bezpoœrednim udziale w postêpowaniu,
czy to przez obecnoœæ na rozprawie, przy innych czynnoœciach proce-
sowych, czy te¿ przy badaniu akt (wzór „karty informacji syntetycznej”
stanowi za³¹cznik nr 2 do statutu). W tym miejscu pragnê zwróciæ uwagê
na walor wprowadzenia koniecznoœci usystematyzowania informacji
syntetycznej sk³adanej do akt ODiS przez pe³nomocnika po ka¿dej jego
aktywnoœci w tej roli. Informacja usystematyzowana ³atwiej poddaje siê
analizie i porównaniom, a to mo¿e byæ kopalni¹ wiadomoœci do wyko-
rzystania w razie innych, analogicznych postêpowañ czy stwierdzonych
uchybieñ postêpowañ etc, etc.

W dziale II gromadzi siê wszelkie informacje opisowe z³o¿one przez
pe³nomocnika, a bêd¹ce rozwiniêciem odpowiednich pól „karty informacji
syntetycznej”.

W dziale III gromadzi siê wszelkie dokumenty, ich kopie i odpisy
zgromadzone w danej sprawie, poczynaj¹c od kopii uchwa³y Zarz¹du
G³ównego SNRP w sprawie uczestnictwa w danym postêpowaniu;
o zakwalifikowaniu danego materia³u do gromadzenia w dziale III decy-
duje Dyrektor ODiS.

Zgodnie z dalszymi uregulowaniami statutu w sk³ad archiwum wchodzi:
a) zbiór teczek, o których mowa wy¿ej w § 5,
b) katalog za³o¿onych teczek,
c) skorowidz alfabetyczny nazwisk osób objêtych sprawami, dla

których za³o¿ono powy¿sze teczki,
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d) ewidencja udostêpniania materia³ów.
Katalog, o którym mowa wy¿ej, zawiera informacje nastêpuj¹ce:
a) data za³o¿enia teczki,
b) sygnatura ODiS,
c) nazwisko,
d) data zamkniêcia teczki.
(wzór „Katalogu” stanowi za³¹cznik nr 3 do statutu).
Skorowidz, o którym mowa wy¿ej, zawiera informacje nastêpuj¹ce:
a) nazwisko,
b) sygnatura ODiS,
c) data zamkniêcia teczki.
Ewidencja udostêpniania materia³ów, o której mowa wy¿ej, sk³ada siê

z trzech czêœci, i zawiera informacje nastêpuj¹ce:
W czêœci I:
a) numer i datê uchwa³y Zarz¹du G³ównego SNRP wyra¿aj¹cej zgodê

na udostêpnienie,
b) liczbê porz¹dkow¹ udostêpnienia,
c) datê udostêpnienia, godzinê rozpoczêcia i godzinê zakoñczenia

przegl¹dania materia³ów,
d) nazwisko osoby przegl¹daj¹cej i ewentualnie nazwê osoby prawnej

lub instytucji, której udostêpniono materia³y, a dla której wymieniona osoba
przegl¹du dokonuje,

e) czy osoba przegl¹daj¹ca otrzyma³a za¿¹dane kopie, w tym kopie
uwierzytelnione przez Dyrektora ODiS zgodnie z § 6 lit. e) „uchwa³y
powo³aniowej”, a jeœli tak – to których dokumentów, ze wskazaniem ich
oznaczenia wed³ug § 5 ust. 4 statutu,

f) ewentualne uwagi dotycz¹ce przebiegu udostêpnienia,
g) datê i podpis Dyrektora ODiS.
W czêœci II:
a) liczbê porz¹dkow¹ udostêpnienia (wed³ug czêœci I),
b) numer kolejny sesji przegl¹dowej, która nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿

jeden dzieñ,
c) jeœli w ramach udostêpnienia dana osoba przegl¹da materia³y

w sposób ci¹g³y d³u¿ej ni¿ przez jeden dzieñ – to nale¿y podaæ numer
kolejny sesji przegl¹dowej,
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d) oœwiadczenie osoby przegl¹daj¹cej: „otrzymane materia³y zwracam
kompletne i bez uszczerbku” i podpis tej osoby,

e) data i podpis Dyrektora ODiS, który tym samym stwierdza, ¿e
przegl¹dane materia³y zosta³y zwrócone bez uszczerbku.

W czêœci III – gromadzi siê kopie uchwa³ Zarz¹du G³ównego SNRP
wyra¿aj¹cych zgodê na udostêpnianie materia³ów, o których mowa w § 6
„uchwa³y powo³aniowej” oraz gromadzi siê pisemne deklaracje z³o¿one
w trybie § 6 lit. d) tiret drugi „uchwa³y powo³aniowej”.

(wzór „Ewidencji udostêpniania materia³ów” stanowi za³¹cznik nr 4
statutu).

Powy¿sze przedstawienie dotyczy jednego nurtu dzia³alnoœci ODiS-u,
czyli gromadzenia. Jeœli zaœ chodzi o udostêpnianie, to tu równie¿ wszelka
dowolnoœæ jest zdecydowanie wy³¹czona, bowiem zgodnie z regulacjami
statutowymi Dyrektor ODiS mo¿e udostêpniaæ zgromadzone materia³y
jedynie zgodnie z zasadami wyra¿onymi w § 6 „uchwa³y powo³aniowej”,
w szczególnoœci zaœ udostêpnianie mo¿e mieæ miejsce tylko i wy³¹cznie:

a) na podstawie wyraŸnej w tym wzglêdzie uchwa³y Zarz¹du G³ów-
nego SNRP, której odpis nale¿y z³o¿yæ do akt,

b) osobom lub instytucjom wyraŸnie wskazanym w uchwale,
c) na cele wyraŸnie wskazane w uchwale.
W przypadku gdy Dyrektor ODiS uzna, ¿e osoba, której materia³y

zosta³y udostêpnione, dzia³a sprzecznie z uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego
SNRP lub wykracza poza granice wyznaczone dan¹ uchwa³¹, mo¿e
udostêpnianie udaremniæ, przegl¹danie materia³ów przerwaæ i niezw³ocz-
nie powiadomiæ o tym Zarz¹d G³ówny SNRP, podaj¹c jednoczeœnie
przes³anki swej decyzji. Zarz¹d G³ówny uchwa³¹ w danej sprawie roz-
strzygnie w sposób ostateczny.

Wymieniane w powy¿szym tekœcie uchwa³y oraz statut wraz z za-
³¹cznikami dostêpne w pe³nym brzmieniu s¹ na stronie www.rejent.com.pl,
w odpowiednich zak³adkach „ODiS”.

Przedstawiona struktura i model dzia³ania ODiSu s¹ w zasadzie teo-
retyczne. Obecnie ODiS monitoruje 7 postêpowañ. Zgromadzonych
informacji i materia³ów nie jest zatem wiele. W tym miejscu zaznaczyæ
nale¿y szczególn¹ rolê pe³nomocników – to od nich zale¿y sprawnoœæ
i efektywnoœæ dzia³ania ODiS-u! Stowarzyszenie mo¿e zorganizowaæ proces
gromadzenia informacji i materia³ów, a wychodz¹c z przedstawionych na
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wstêpie przes³anek uczyni³o to, powo³uj¹c ODIS szczegó³owo zaprezen-
towany wy¿ej. Jednak¿e nawet najlepiej zaprojektowana struktura, jeœli
nie wype³ni siê przewidzian¹ dla tej struktury zawartoœci¹ – na nic siê
nie przyda. Bez aktywnego udzia³u pe³nomocników ¿aden oœrodek nie
zgromadzi informacji i materia³ów, by mieæ co zanalizowaæ i z czego
wyci¹gaæ wnioski tak szczególne, dla pojedynczych osób mog¹ce mieæ
znaczenie, jak i ogólne, s³u¿¹ce wszystkim notariuszom i szeroko rozu-
mianemu wymiarowi sprawiedliwoœci! Podjêcie siê trudu bycia pe³no-
mocnikiem jest ze wszech miar godne szacunku, ale wymaga te¿ od
pe³nomocnika odpowiedzialnoœci i wizji swego udzia³u. Ka¿dy z nas mo¿e
staæ siê pe³nomocnikiem swego kolegi notariusza lub ka¿dy z nas mo¿e
takiego pe³nomocnika potrzebowaæ.

Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e do archiwum ODiS wp³ywa ma³o
informacji od pe³nomocników, w tym informacji syntetycznej przewidzia-
nej w statucie. Z nie mniejsz¹ przykroœci¹ odnotowujê zdarzaj¹ce siê
absencje ustanowionych pe³nomocników, bez podawania przyczyn.

Niech ta krótka prezentacja ODiS-u poruszy nas wszystkich w zro-
zumieniu motywów powo³ania oœrodka i ostatecznych celów przed nim
postawionych. Stowarzyszenie zbudowa³o strukturê zdoln¹ postawione
przed ni¹ zadania wykonaæ, ale bez wspó³dzia³ania, bez zrozumienia sensu
tego wspó³dzia³ania, bez wype³nienia treœci¹ informacji i materia³ów
uruchomionego archiwum, nic z tego ODiS-u nie bêdzie!

Notariusz Jaros³aw Czarnecki
dyrektor Oœrodka Dokumentacji i Studiów

Stowarzyszenia Notariuszy RP


