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Z ¿ycia Stowarzyszenia

Sprawozdanie z posiedzenia Zarz¹du G³ównego Stowarzysze-
nia Notariuszy RP i Rady Programowej „Rejenta”

W dniu 21 czerwca br. odby³o posiedzenie Zarz¹du G³ównego Sto-
warzyszania Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. By³o ono poœwiêcone
g³ównie sprawom organizacyjnym. Dominowa³y kwestie sprawozdaw-
czoœci finansowej i merytorycznej za 2008r., wœród których znalaz³o siê
omówienie niektórych form dzia³alnoœci Stowarzyszenia, a zw³aszcza ocena
szkoleñ i aplikacji notarialnych. Zajmowano siê tak¿e ocen¹ dzia³alnoœci
wydawniczej, w tym miesiêcznika „Rejent” oraz „Vademecum Notariu-
sza”. Informacjê o dzia³alnoœci Oœrodka Dokumentacji z³o¿y³ not J. Czar-
necki. Omówiono tak¿e stan przygotowañ do konferencji zwi¹zanej
z odpowiedzialnoœci¹ notariusza.

W dniach 21-22 czerwca odby³o siê tak¿e posiedzenie Rady Progra-
mowej miesiêcznika „Rejent”, które otworzy³a Prezes ZG SNRP not. Anna
Dañko-Roesler, omawiaj¹c aktualn¹ sytuacjê i najbli¿sze plany pisma.
Uczestniczyli w nim cz³onkowie Zarz¹du G³ównego SNRP oraz zapro-
szeni goœcie:

Sprawozdanie z dzia³alnoœci od po³owy 2008 r. do chwili obecnej
przedstawi³ red. naczelny – Jerzy Jacyszyn.

Ostatnie posiedzenie Rady Programowej pisma „Rejent” odby³o siê
w dniach 5-6 czerwca 2008 r., od tego czasu nast¹pi³a wyraŸna stabi-
lizacja pracy merytorycznej i organizacyjnej naszego pisma. Utrwalone
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zosta³y regu³y wspó³pracy redakcji z Zarz¹dem G³ównym Stowarzyszenia
Notariuszy RP, nawi¹zano nowe kontakty, skuteczniej promowano pismo
w œrodowisku notariuszy.

„Rejent” ukazywa³ siê planowo i systematycznie, jego zakres mery-
toryczny by³ ciekawy i zró¿nicowany. Koncentrowa³ siê jednak na pro-
blematyce prawnej zwi¹zanej z praktyk¹ notarialn¹. Spis treœci za 2008 r.
zamieœci³ nr 12 Rejenta.

Nieco gorzej uk³ada³a siê praca z drukarni¹ w Kluczborku, mimo wysi³ku
redakcji byliœmy drukowani z du¿ym opóŸnieniem, choæ z³o¿y³y siê na
to tak¿e przyczyny obiektywne.

Uda³o siê w tym czasie:
1. Opublikowaæ wiele artyku³ów zwi¹zanych z dyskusj¹ wokó³ no-

wego kodeksu cywilnego, do czego zaprosiliœmy Autorów i Czytelników.
Nadal nadsy³ane s¹ kolejne opracowania.

2. Zainicjowaæ nowe tematy interesuj¹ce notariuszy.
3. Zakoñczyæ starania o zamieszczenie „Rejenta” w wykazie czaso-

pism naukowych. Nast¹pi³o to w kwietniu tego roku – nasz miesiêcznik
zosta³ zamieszczony w wykazie pod pozycj¹ 103, przyznano mu 4 punkty.

4. Zebraæ i opracowaæ ró¿ne materia³y, które zostan¹ opublikowane
w „Rejencie” do koñca bie¿¹cego roku. Sporz¹dzony zosta³ spis treœci
„Rejenta”.

5. Usprawniæ wspó³pracê z cz³onkami Rady Programowej jako re-
cenzentami, choæ nie ukrywam, ¿e nie rozk³ada siê ona równomiernie.
Nie wszyscy te¿ cz³onkowie Rady doœæ szybko przygotowuj¹ recenzje
dla pisma.

6. Opracowany zosta³ specjalny numer „Rejenta” (nr 2) przygotowany
przez pracowników i doktorantów Katedry Prawa Cywilnego i Prawa
Prywatnego Miêdzynarodowego Uniwersytetu Œl¹skiego, pod kierownic-
twem prof. dr hab. Wojciecha Popio³ka. Podobne edycje „Rejenta” s¹
planowane (w paŸdzierniku – Uniwersytet im. M.C. Sk³odowskiej w Lu-
blinie, a tak¿e w pierwszej po³owie 2010 r. – Instytut Prawa Cywilnego
Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego).

7. Poprawiæ logistykê pracy redakcji „Rejenta”, obieg dokumentów,
pism, rachunków, rozliczeñ i faktur, wyp³atê wynagrodzeñ i honorariów
oraz PiT-ów.
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Jako redaktor naczelny „Rejenta” bra³em w posiedzeniach Zarz¹du
G³ównego Stowarzyszenia Notariuszy RP, a tak¿e w Walnym Zebraniu
Stowarzyszenia (Zjazd Krajowy) w dniu 11 paŸdziernika 2008 r., na którym
wybrano nowe w³adze Stowarzyszenia.

W ramach delegacji KRN uczestniczy³em w spotkaniu z pos³em do
Parlamentu Europejskiego p. Lidi¹ Geringer de Oedenberg z Polskiej
Delegacji Grupy PSE, cz³onkiem Komisji Prawnej w sprawie projektu
dyrektywy o europejskiej spó³ce prywatnej, której prezentacja odby³a siê
w „Rejencie” (nr: 12, 2, 4).

W dniach 27-30 listopada 2008 r. by³em uczestnikiem II Spotkania
Samorz¹du Notarialnego Izby Notarialnej w Krakowie, gdzie jednym
z wiod¹cych zagadnieñ okaza³a siê problematyka odpowiedzialnoœci no-
tariusza w ujêciu karnym, cywilnym, dyscyplinarnym.

Wyst¹pi³em z pismem do ówczesnego Prezesa KRN J. Wojdy³y z pro-
pozycj¹ m.in.:

– zaprenumerowania „Rejenta” dla polskich pos³ów do Parlamentu
Europejskiego w celu promocji problematyki notarialnej (10 sztuk),

– zorganizowania ogólnokrajowej konferencji naukowo-notarialnej
poœwiêconej odpowiedzialnoœci notariusza; inicjatywa ta zrodzi³a siê z roz-
mowy z p. Prezes Ann¹ Dañko-Roesler i przebiera coraz wyraŸniejsze
kszta³ty merytoryczne i organizacyjne,

– œciœlejszego wspó³dzia³ania z KRN w celu przep³ywu informacji,
materia³ów i dokumentów do œrodowiska notariuszy, co mam nadziejê
w nowej kadencji w³adz samorz¹dowych stanie siê widoczne.

Jako pismo zostaliœmy zaproszeni przez organizatorów VII Ogólno-
polskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego (w dniach 24-26 wrzeœnia
br.) do obs³ugi tego zjazdu zarówno przed, w trakcie, jak i po zakoñczeniu
tego Zjazdu.

Po wyst¹pieniu rozpoczê³a siê dyskusja merytoryczna nad miesiêcz-
nikiem „Rejent”, zg³oszono szereg interesuj¹cych wniosków i postulatów,
wœród których bez w¹tpienia nale¿y zwróciæ m.in. uwagê na:

– podniesienie na wy¿szy poziom jakoœciowy artyku³ów publikowa-
nych w naszym piœmie, poprzez wnikliw¹ recenzjê, a tak¿e wprowadzenie
dodatkowych wymogów merytorycznych i formalnych stawianych
Autorom,
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– uruchomienie elektronicznej informacji o publikacjach i innych
materia³ach znajduj¹cych siê w „Rejencie”,

– podjêcie dzia³añ zachêcaj¹cych szczególnie m³odzie¿ notarialn¹ do
zg³aszania swoich opracowañ,

– siêgniêcie w stopniu wiêkszym ni¿ do tej pory do praktyki notarialnej,
– opracowanie tzw. numerów tematycznych dotycz¹cych np. pro-

blematyki odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej notariuszy na tle orzecznic-
twa dyscyplinarnego,

– przeprowadzenie ankiety wœród czytelników dotycz¹cej oceny
miesiêcznika, oczekiwanych tematów i poruszanych zagadnieñ.

Ciekawym uzupe³nieniem tej czêœci posiedzenia Rady Programowej
i Zarz¹du G³ównego SNRP by³y wypowiedzi prezentuj¹ce inicjatywy le-
gislacyjne zwi¹zane z notariatem, dotycz¹ce takich spraw, jak: przyjêcie
na przechowanie, nakaz zap³aty oraz projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o notariacie oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych. Wprowadzenia do tych propozycji dokonali not L. Zabielski
i not. K. £aski oraz prof. dr hab. Elwira Marsza³kowska-Krzeœ.

W trakcie tego posiedzenia Rady Programowej wskazano na nowe
zamierzenia i inicjatywy, dokonano zmian w sk³adzie Rady Programowej;
pismo (zosta³o ono odczytane) z proœba o rezygnacjê z uczestnictwa
z³o¿y³ p. dr G. Bieniek – sêdzia S¹du Najwy¿szego, któremu podziêko-
wano za wieloletni¹ wspó³pracê, wyra¿aj¹c przekonanie, ¿e nadal bêdzie
wspiera³ œrodowisko notariuszy swoj¹ cenn¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem
zawodowym. Rezygnacjê przes³a³ te¿ na piœmie prof. dr hab. Marek
Kury³owicz, który od pocz¹tku lat 90-tych by³ cz³onkiem tej Rady. I ta
rezygnacja zosta³a przyjêta z jednoczesnym uznaniem zas³ug i wdziêcz-
noœci¹ za wieloletni¹ wspó³pracê z naszym miesiêcznikiem.

Zaproponowano dwie nowe kandydatury ze œrodowiska przedstawi-
cieli nauki, s¹ to: prof. dr hab. Miros³aw Stec z Katedry Prawa Gospo-
darczego Prywatnego Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz prof. dr hab.
Adam Olejniczak z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpie-
czeniowego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zosta³y one
przyjête z wielkim zadowoleniem.

Ponadto zg³oszeni zostali dwaj przedstawiciele ze œrodowiska notarial-
nego, a mianowicie: not. Wojciech Fortuñski i not. Leszek Zabielski, tu
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równie¿ nie by³o ¿adnych zastrze¿eñ, by stali siê cz³onkami Rady Pro-
gramowej „Rejenta”.

Warto odnotowaæ, ¿e posiedzenia Zarz¹du G³ównego SNRP, jak i Rady
Programowej toczy³y siê w dobrej i twórczej atmosferze, dyskutowano
o wielu sprawach zwi¹zanych ze œrodowiskiem notariuszy i przedstawi-
cieli nauki, w trosce o przysz³oœæ zawodu notariusza i pisma „Rejent”.

Jerzy Jacyszyn


