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Konferencje�Zjazdy�Spotkania

Kolokwiumpolsko-francuskie

Wdniach 27-30maja 2009 r. odby³o siê w Sopocie kolokwium polsko-
francuskie pt. �Perspektywy zawodu notariusza w Europie�.
Notariat polski reprezentowany by³ przez Prezesa Krajowej Rady

Notarialnej Lecha Borzemskiego, natomiast notariat francuski reprezen-
towa³ PrezesRadyNajwy¿szejNotariatuFrancji Jean-Pierre Ferret. W spo-
tkaniu uczestniczy³a równie¿ przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
Eliza Chojnicka, a tak¿e notariusze polscy i francuscy.
W pierwszym dniu kolokwium zosta³y zaprezentowane dwa tematy.

Temat pierwszy brzmia³: �Ochrona konsumentów � analiza dotycz¹ca
ochrony nabywców w dziedzinie nieruchomo�ci�. Referat polski przed-
stawi³ not. Jacek Wojdy³o, natomiast referat francuski not. Gilles Kro-
wicki.
Temat drugi to: �Dostêp do zawodu � analiza porównawcza dostêpu

do zawodu notariusza na poziomie europejskim�. Referat polski przed-
stawi³a not. Violetta Tomala, a referat francuski przedstawi³ not. Hervé
Clerc.
Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury Eliza Chojnicka zapozna³a

uczestników kolokwium z przebiegiem prac dotycz¹cych ochrony kon-
sumentów, które Ministerstwo podejmowa³o w przygotowaniu ustawy
zwiêkszaj¹cej tê ochronê, w tym propozycjami dotycz¹cymi rachunków
powierniczych przy zakupie nieruchomo�ci od deweloperów. Ostatnie
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próby nad przygotowaniem odpowiedniej ustawy zakoñczono w 2007 r.
Okaza³y siê one nieskuteczne.
W trakcie dyskusji nad przedstawionymi referatami zosta³y przeana-

lizowane ró¿nice dotycz¹ce niektórych pojêæ w prawie polskim i fran-
cuskim, a tak¿e sposoby zabezpieczeñ konsumentów przy nabyciu nie-
ruchomo�ci od deweloperów.
We Francji przewidziana jest prawna ochrona konsumenta przy pod-

pisaniu umowy deweloperskiej dotycz¹cej nieruchomo�ci mieszkalnych
lub mieszkalno-komercyjnych. Warunki zap³aty ceny maj¹ charakter
publiczny, s¹ prawnie uregulowane w zale¿no�ci od etapu budowy i nie
mog¹ byæ odmiennie ustalone przez dewelopera i konsumenta.
Ochrona ta nie dotyczy nieruchomo�ci komercyjnych.
Not. Jacek Wojdy³o przedstawi³ w swoim referacie uwagi de lege

ferenda, które zwiêkszy³yby realn¹ ochronê konsumenta w umowach
deweloperskich. Na uwagê zas³uguj¹ propozycje w sferze ustrojowej, tj.:
a) wprowadzenie hipoteki konsumenckiej do wysoko�ci wniesionych

dla dewelopera wp³at i powiêkszonej o maksymalnie 10% na koszty
dochodzenia roszczeñ i odsetki, dla zabezpieczenia zwrotu wniesionych
przez konsumenta wp³at do czasu przeniesienia w³asno�ci lokalu na
konsumenta,
b) wprowadzenie kolejnych, odwa¿niejszych zmian w prawie upad³o-

�ciowym w celu:
� przesuniêcia konsumentów z umów deweloperskich do wy¿szej

kategorii, przed roszczeniami innych podmiotów, w tym ZUS-u, Skarbu
Pañstwa i gminy, niezale¿nie od ¿¹dania syndyka,
� stworzenia konsumentowi wyboru pomiêdzy domaganiem siê od

nabywcy masy upad³o�ci dokoñczenia inwestycji albo zaspokojenia pie-
niê¿nego z masy upad³o�ci, ale z wy¿szej kategorii.

W drugim dniu obrad przedstawiono nastêpuj¹ce tematy:
TEMAT I: �Dostêp do zawodu � dostêp do zawodu notariusza w Pol-

sce�. Referat polski przedstawi³a Wiceprezes KRN not. Teresa Kurzyca
TEMAT II: �Dostêp do zawodu � polityka Rady Najwy¿szej Notariatu

Francji w kwestii dostêpu do zawodu notariusza�. Referat francuski przed-
stawi³ not. Jacques Desvages.
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TEMAT III: �Dostêp do zawodu � polityka komunikacyjna i wspó³-
praca z uniwersytetami�. Referat francuski przedstawi³ not. Hervé Clerc.
TEMAT IV: �Dostêp do zawodu � rola kas konsygnacyjno-depozy-

towych w kontek�cie przysz³o�ci zawodu notariusza�. Referat francuski
przedstawi³a not. Nathalie Gilly.
Przedstawione w drugim dniu referaty by³y okazj¹ do poznania ure-

gulowañ prawnych dostêpu do zawodu notariusza w Polsce i we Francji.
Spotkanie zosta³o zakoñczone uroczystym potwierdzeniem przyjêcia

notariatu polskiego do Stowarzyszenia Notariatu Frankofoñskiego, któ-
rego dokona³ Prezes Stowarzyszenia Notariatu Frankofoñskiego.
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