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Posiedzenie Rady Programowej Miesiêcznika „Rejent”
Warszawa 29-30 maja 2011 r. – Hotel POLONIA
Rada Programowa Miesiêcznika „Rejent” odby³a swoje uroczyste
posiedzenie z okazji XX rocznicy wydania przez Stowarzyszenie Notariuszy RP pierwszego numeru miesiêcznika „Rejent”. Wydawanie miesiêcznika stanowi znaczne przedsiêwziêcie, które w powojennej historii
nie ma odpowiednika nawi¹zuj¹cego do pism miêdzywojennych o podobnej tematyce. W „Rejencie” przez ca³y okres jego istnienia poruszano
tematykê z zakresu wielu dziedzin prawa. Szczególne zainteresowanie
„Rejent” budzi w œrodowisku notarialnym. Jest pomocny w rozwi¹zywaniu problemów prawnych. Nale¿y stwierdziæ, ¿e „Rejent” jest miesiêcznikiem, uznawanym równie¿ przez inne prawnicze grupy zawodowe, które chêtnie korzystaj¹ z publikowanych w nim artyku³ów. Posiedzenie
Rady Programowej otworzy³a notariusz Anna Dañko-Roesler – Prezes
Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Notariuszy RP. Wœród zaproszonych
goœci byli: notariusz Lech Borzemski – Prezes Krajowej Rady Notarialnej,
Przedstawiciele Zarz¹du Centrum Fundacji Naukowej Notariatu oraz Rady
Fundacji Kredytu Hipotecznego, trzech by³ych Prezesów KRN: notariusz
Zenon Jab³oñski, notariusz Zbigniew Klejment, notariusz Jacek Wojdy³o,
obecni byli przedstawiciele nauki. Po raz pierwszy w posiedzeniu Rady
Programowej uczestniczyli cz³onkowie Redakcji „Rejenta”: Teresa Kaczmarska, Halina Kochanowska, a tak¿e dyrektor Zak³adu Poligraficzno-
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Papierniczego „Klucz-Druk” drukuj¹cego miesiêcznik od 1993 r. – Mariola
Winnicka.
Prezes ZG SNRPAnna Danko-Roesler oceni³a pozytywnie dotychczasowe funkcjonowanie miesiêcznika „Rejent”, a tak¿e zastanawia³a siê nad
now¹ formu³¹ miesiêcznika uwzglêdniaj¹c¹ szybkie tempo zmian ustawowych. Redaktor Naczelny „Rejenta” prof. dr hab. Jerzy Jacyszyn przedstawi³ krótko historiê i osi¹gniêcia miesiêcznika „Rejent”, zwróci³ uwagê,
¿e na sali obrad obecne s¹ osoby, które tworzy³y pismo. Wspomnia³
równie¿ o swoim pierwszym artykule opublikowanym w „Rejencie”
w 1991 r. W ciep³ych s³owach przypomnia³ krótko sylwetkê wieloletniego
redaktora „Rejenta” notariusza Romualda Sztyka, który nie uczestniczy³
w posiedzeniu Rady Programowej. Zaznaczy³, ¿e Rada Programowa powsta³a w 1995 r., a poprzednio istnia³o Kolegium Redakcyjne „Rejenta”.
Podkreœli³, ¿e „Rejent” jest miesiêcznikiem naukowym, a artyku³y w nim
publikowane dotycz¹ bardzo szerokiej problematyki prawnej, w szczególnoœci problematyki zwi¹zanej bezpoœrednio z funkcjami, jakie pe³ni
notariat. Omówi³ równie¿ system prac nad przygotowaniem do publikacji
kolejnych numerów miesiêcznika „Rejent”. Podczas posiedzenia Rady
Programowej Prezes Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
wrêczy³a osobom zas³u¿onym dla miesiêcznika upominki okolicznoœciowe.
Notariusz Lech Borzemski – Prezes KRN w swoim wyst¹pieniu
powiedzia³, i¿ notariuszom notariat kojarzy siê z „Rejentem”, ¿e osi¹gniêcia
miesiêcznika s¹ znacz¹ce, a jego rola w pracy ka¿dego notariusza jest
niezwykle pomocna. W dalszej czêœci dyskusji g³os zabierali przedstawiciele nauki. Prof. dr hab. Aleksander Oleszko zaproponowa³, aby wspó³praca pomiêdzy Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹ i Stowarzyszeniem Notariuszy
RP by³a w zakresie czasopisma silniejsza. Chcia³by, aby wiêcej publikacji
w „Rejencie” pochodzi³o od notariuszy i mia³o charakter publikacji zawodowych (praktycznych). Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan nawi¹za³
w swej wypowiedzi do wyroku ETS-u dotycz¹cego obywatelstwa
notariusza. Notariusz Czes³awa Ko³cun – Prezes Rady Izby Notarialnej
w Warszawie podkreœli³a, ¿e notariat staje w obronie interesów gospodarczych kraju, ¿e naukowe publikacje wzmacniaj¹ rolê notariatu. Nastêpnie prof. dr hab. Aleksander Oleszko zastanawia³ siê nad odpowiedzialnoœci¹ pañstwa w zakresie pewnoœci dla obywatela w dziedzinie
obrotu cywilnoprawnego. Notariusz Jacek Wojty³o nawi¹za³ do organi-
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zowanej konferencji oraz relacji Rzecznika Praw Obywatelskich ze œrodowiskami zawodów zaufania publicznego. Notariusz Czes³aw Waldemar
Salagierski zastanawia³ siê nad statusem notariusza i jego odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹. Podobnie prof. dr hab. Józef Fr¹ckowiak rozwa¿a³ zakres
odpowiedzialnoœci notariusza jako osoby wykonuj¹cej funkcje pañstwa.
Notariusz Zenon Jab³oñski stwierdzi³, ¿e pojêcie zawodu zaufania publicznego jest nadu¿ywane. Notariusz Maciej WoŸniak wykaza³, ¿e iloœæ
prawników kszta³conych obecnie w uczelniach nie pokrywa siê z jakoœci¹
prezentowanych przez nich umiejêtnoœci. Prof. dr hab. Wojciech Popio³ek
mówi³ o bezpieczeñstwie obywatela przy wykonywaniu zawodu zaufania
publicznego. Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki wyg³osi³ wyk³ad na temat
problematyki najmu okazjonalnego. Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
pozytywnie oceni³ miesiêcznik „Rejent” i podkreœli³ zas³ugi redaktorów
naczelnych tego pisma. W dalszej czêœci posiedzenia uczestnicy rozwa¿ali
problematykê rodzaju publikacji ich autorów, z sugesti¹, aby notariusze
oraz profesorowie czêœciej publikowali swoje artyku³y. Pierwszy dzieñ
posiedzenia podsumowa³a Prezes ZG SNRP Anna Dañko-Roesler. Podziêkowa³a wszystkim osobom przyczyniaj¹cym siê do funkcjonowania miesiêcznika „Rejent”, a w szczególnoœci pracownikom Redakcji „Rejenta”.
W nastêpnym dniu posiedzenia g³os zabra³a przedstawiciel Ministra
Sprawiedliwoœci Marzena Kruk – Zastêpca Dyrektora Departamentu Praw
Cz³owieka w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, która przedstawi³a problematykê mediacji w likwidowaniu sporów pomiêdzy stronami, a tak¿e
zwróci³a uwagê na rolê, jak¹ w tym zakresie mog¹ spe³niaæ notariusze.
Uczestnicz¹cy w posiedzeniu po wyg³oszeniu wyk³adu na temat mediacji
przyst¹pili do dyskusji. Zamykaj¹c obrady, notariusz Anna Dañko-Roesler
– Prezes RG SNRP podsumowa³a wyniki dwudniowego posiedzenia,
podkreœli³a cenn¹ inicjatywê notariusza Jacka Wojdy³y dotycz¹c¹ wspó³pracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz podziêkowa³a za przybycie wszystkim uczestnikom posiedzenia Rady Programowej Miesiêcznika „Rejent”.
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