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28. Uniwersytet Notariatu Futuroscope w Poitiers,
5-9 wrze�nia 2011 r.

Wdniach 5-9 wrze�nia 2011 r. w Poitiers we Francji mia³ miejsce 28.
Uniwersytet Notariatu. Delegacja polska sk³ada³a siê z 15 osób. Uniwer-
sytet obejmowa³ kilkana�cie tematów przedstawionych przez notariuszy
francuskich. Gilles Krowicki omówi³ odpowiedzialno�æ cywiln¹ notariu-
sza francuskiego oraz jego obowi¹zek doradczy, Camille Proost zaj¹³ siê
przeniesieniem w³asno�ci nieruchomo�ci we Francji, Claude Jaquet przy-
bli¿y³ s³uchaczomubezpieczenia spo³eczne notariuszy francuskich zapew-
niane przez notariat, M. David Boulanger wyja�ni³ formy kszta³cenia
notariuszy przed i po uzyskaniu tytu³u notariusza,GillesKrowickiwy³o¿y³
o rynkowych regulacjach prawnych, Thierry Vachon opisa³ rolê notariu-
sza w regulowaniu spraw spadkowych oraz mówi³ o miêdzynarodowym
prawie prywatnym, Serge Pascault wyja�ni³ rolê notariusza francuskiego,
Pierre Becque przedstawi³ temat walki z praniem brudnych pieniêdzy,
BarbaraKawachi opisa³a zaletymediacji, IsabelleLiot zaprezentowa³a kasy
depozytowo-konsygnacyjne, M. Joël Branchereau mówi³ na temat gwa-
rancji dla klientów, M. Jean-François Bary opisa³ funkcjonowanie Cen-
tralnego Rejestru Testamentów � Télé@ctes, Bernard Debief mówi³
o obowi¹zkach urzêdowych, prawnych i dyscyplinarnych notariusza we
Francji.
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Organizacjê28.Uniwersytetunale¿yoceniæbardzopozytywnie.W ci¹gu
4 dni na wyk³ady po�wiêcono 22 godziny.Mo¿nawnioskowaæ, ¿e notariat
francuski jestw³a�ciwymwzorem, na którympowinien opieraæ siê notariat
polski. Prawo francuskie idzie w kierunku zabezpieczenia obrotu praw-
nego poprzez: dopuszczanie do zawodu wysoko kwalifikowanych praw-
ników, stworzenie systemu wielostopniowego ubezpieczenia notariuszy
od odpowiedzialno�ci cywilnej, stworzenie kasy depozytowo-konsygna-
cyjnej � zabezpieczaj¹cej p³atno�ci pomiêdzy stronami czynno�ci, stwo-
rzenie siatki kancelarii w po³¹czeniu z nale¿ytym wynagrodzeniem za
czynno�ci cywilnoprawne.
W ramach 28. Uniwersytetu 6 wrze�nia 2011 r. w Pa³acu Kongre-

sowym Futuroscope w Poitiers odby³o siê spotkanie z zagranicznymi
delegacjami notariuszy.Delegacja notariuszy polskich spotka³a siê równie¿
z przewodnicz¹cym MUN£ panem Jean Paul Decorps oraz Prezesem
Najwy¿szej Rady Notarialnej Francji panem Benoit Renaud. Udzia³ w 28.
Uniwersytecie Notariatu pozwala na sformu³owanie krótkiego wniosku,
i¿ kierunek rozwoju notariatu polskiego nie jest kierunkiem o standardzie
zachodnim i zmierza do zniesienia pewno�ci obrotu prawnego. Gospo-
darze nastêpny, 29. Uniwersytet zapowiedzieli na jesieñ 2012 r. w Lionie.
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Grzegorz B³aszczyk � notariusz w Piotrkowie Trybunalskim.


