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Z ¿ycia Stowarzyszenia

W dniu 27 kwietnia 2009 r. odby³o siê, ju¿ w nowej siedzibie, kolejne
posiedzenie Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospo-
litej Polskiej. (Siedzibê opisa³ notariusz Grzegorz B³aszczyk, cz³onek tego
organu w: Rejent 2009, nr 3, s. 134-135). By³o ono poœwiêcone sprawom
organizacyjnym, finansowym i programowym, mia³o te¿ charakter spra-
wozdawczy i planistyczny.

Na posiedzeniu zajmowano siê kwestiami wewnêtrznymi Stowarzy-
szenia, które stale siê rozrasta, przyjmuje nowych cz³onków, wytycza
ambitne kierunki dzia³alnoœci, dokonuje rozliczenia i wyci¹ga wnioski z do-
tychczasowej aktywnoœci wœród spo³ecznoœci notarialnej.

Jedn¹ z ciekawych inicjatyw jest ufundowanie pucharu na VIII Olim-
piadê Notarialn¹ (organizowan¹ przez niestrudzonego notariusza Czes³awa
Szynalika z Mszany Dolnej), która odbêdzie siê w tym roku w dniach
14-17 maja. Mo¿e warto przypomnieæ, ¿e w zmaganiach sportowych
bierze udzia³ liczne grono notariuszy, aplikantów i asesorów z ca³ej Polski.
Zauwa¿alny jest coraz wiêkszy udzia³ reprezentacji notariuszy z krajów
Unii Europejskiej (Litwy, Wêgier, S³owacji, Niemiec) Aktywnie od lat
przyje¿d¿aj¹ sportowcy – notariusze z Rosji i Ukrainy.

Stowarzyszenie Notariuszy RP na swoj¹ dzia³alnoœæ statutow¹ pozy-
skuje œrodki finansowe z ró¿nych Ÿróde³, najczêœciej jednak s¹ to przy-
chody z prenumeraty naszego pisma „Rejent”, publikacji typu Vademecum
Notariusza, zajêæ aplikacyjnych, a tak¿e szkoleñ specjalistycznych, które
ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem wœród pracowników kancelarii no-
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tarialnych. Prowadzenie kancelarii staje siê coraz bardziej skomplikowa-
nym zajêciem, wymagaj¹cym nie tylko sprawnego i na najwy¿szym po-
ziomie sprzêtu technicznego, ale przeszkolonych pod k¹tem finansowym,
informatycznym i logistycznym kadr fachowych.

W trakcie posiedzenia Zarz¹du G³ównego podjêto szereg uchwa³ za-
twierdzaj¹cych sprawozdania finansowe, rewizyjne, w sprawie podzia³u
zadañ merytoryczno-organizacyjnych miêdzy cz³onków Zarz¹du G³ów-
nego Stowarzyszenia. ¯ywo dyskutowano nad stanem obecnym i przy-
sz³oœci¹ tej organizacji. Pojawi³o siê kilka ciekawych inicjatyw oraz
pomys³ów organizacyjnych i merytorycznych.

Du¿e nadzieje wi¹¿e œrodowisko notariuszy z organizowan¹ przez
Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹ oraz Stowarzyszenie Notariuszy RP konferencj¹
pt. „Nale¿yta starannoœæ zawodowa jako kryterium odpowiedzialnoœci
prawnej notariusza”, która zaplanowana jest na pocz¹tek przysz³ego roku.
Jej celem jest przedstawienie niezwykle interesuj¹cych kwestii zwi¹za-
nych z odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹, karn¹ i dyscyplinarn¹ notariusza. Ju¿
teraz pojawiaj¹ siê takie tematy, jak: przes³anki i podstawy odpowiedzial-
noœci cywilnej notariusza, obowi¹zek sporz¹dzenia czynnoœci notarialnej
a przys³uguj¹ce notariuszowi wynagrodzenie, charakter wynagrodzenia
notariusza a odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza w razie dokonania
czynnoœci notariusza w trybie przetargowym, odpowiedzialnoœci notariu-
sza z tytu³u ubezpieczenia, podstawy odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej
notariusza, odpowiedzialnoœæ etyczna w œwietle zasad deontologii zawodu
notariusza, odpowiedzialnoœæ notariusza jako p³atnika. Zg³aszane tak¿e s¹
kwestie odpowiedzialnoœci notariusza jako funkcjonariusza publicznego
w œwietle przepisów prawa karnego, a tak¿e wiele innych.

Znacz¹cy udzia³ w tej konferencji ma Stowarzyszenie Notariuszy RP,
które zainteresowa³o siê problematyk¹ odpowiedzialnoœci notariuszy du¿o
wczeœniej, opracowuj¹c i wdra¿aj¹c instytucjonalne formy œledzenia i gro-
madzenia informacji i dowodów zwi¹zanych z procesami s¹dowymi, jakie
tocz¹ siê przeciwko notariuszom.

Wobec wpisania miesiêcznika „Rejent” do wykazu ministerialnego pism
naukowych, szczególnie punktowanych i wnikliwie ocenianych przez
niezale¿n¹ komisjê, zastanawiano siê nad podniesieniem jakoœci graficznej
i warsztatowej pisma. Wyra¿ono uznanie dla dotychczasowych osi¹gniêæ;
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dyskutowano jak zwiêkszyæ nak³ad pisma i poprawiæ jego zawartoœæ
merytoryczn¹. Zaplanowano posiedzenie Rady Programowej „Rejenta” na
po³owê czerwca bie¿¹cego roku, ustalaj¹c jego porz¹dek i program.

Jerzy Jacyszyn


