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Miêdzynarodowa konferencja naukowa: �Odpowiedzialno�æ
cywilna notariusza i jej ubezpieczenie�,

Toruñ 9 kwietnia 2011 r.

9 kwietnia 2011 r. w Toruniu w Hotelu BULWAR mia³a miejsce or-
ganizowana przezKrajow¹RadêNotarialn¹miêdzynarodowa konferencja
naukowa pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu im. Miko³aja Koper-
nika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Radzimiñskiego �Odpowiedzial-
no�æ cywilna notariusza i jej ubezpieczenie�. Konferencjê otworzy³ Prezes
KrajowejRadyNotarialnej LechBorzemski.Uczestnikami konferencji byli
przedstawiciele Polski,Niemiec, Francji,Wêgier,W³och,Rumunii, Czech.
Przedstawiciele poszczególnych krajów w swoich referatach i wyst¹pie-
niachwypowiadali siêna temat aktualnegostanuodpowiedzialno�ci cywilnej
notariusza i jej ubezpieczenia. Podkre�lali, ¿e notariusze dzia³aj¹w imieniu
Pañstwa i reprezentuj¹ Pañstwo, w zwi¹zku z tym powinni byæ przez
Pañstwo chronieni jako funkcjonariusze. Z wyst¹pieñ wynika³o, ¿e za-
równo ochrona Pañstwa, jak i odpowiedzialno�æ notariusza wobec swoich
kontrahentów jest bardzo zró¿nicowana. Polscy notariusze mimo formal-
nych gwarancji ustawowych na tle innych pañstw bior¹cych udzia³
w konferencji nie s¹ nale¿ycie chronieni przez Pañstwo, a ich odpowie-
dzialno�æ jest traktowana bardzo szeroko. Przedstawiciele zarównoPolski,
jak i innych krajów podkre�lali, i¿ odpowiedzialno�æ notariusza nie mo¿e
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byæ nieograniczona, musi mieæ swoje ramy, gdy¿ w innym przypadku
grozi to zachwianiem pewno�ci obrotu cywilnoprawnego. Na Konferencji
wyst¹pili: ze strony polskiejMarekKolasiñski � �Zarys odpowiedzialno�ci
notariusza w prawie polskim�, Eugeniusz Kowalewski � �Ubezpieczenie
odpowiedzialno�ci cywilnej notariusza. Propozycje nowych rozwi¹zañ�,
ze strony francuskiej Gilles Krowicki � �Odpowiedzialno�æ notariusza
francuskiego i jej ubezpieczenie�, ze strony niemieckiej Chrystian Hertel
� �Odpowiedzialno�æ cywilna notariusza i jej ubezpieczenie w prawie
niemieckim�, Georg Becker � �Ubezpieczenie dzia³alno�ci zawodowej
notariuszy. Podstawowe zasady�, ze strony w³oskiej Ugo Friedmann �
�Odpowiedzialno�æ cywilna notariusza oraz ubezpieczenie dzia³alno�ci
zawodowej�, ze strony wêgierskiej Andreas Csernak � �Odpowiedzial-
no�æ za szkody oraz ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej notariusza
w �wietle prawa wêgierskiego�, ze strony czeskiej Petr Vojtek � �Odpo-
wiedzialno�æ odszkodowawcza notariusza w prawie czeskim�, ze strony
rumuñskiej Klaudiu Bara � �Odpowiedzialno�æ notariusza�. Konferencjê
podsumowa³ Prezes KRN Lech Borzemski.
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