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Z ¿ycia stowarzyszenia
Zjazd Krajowy
W dniach 24-26 wrzenia 2004 r. w Turawie k/Opola odby³o siê
Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Stowarzyszenia
Notariuszy RP (Zjazd Krajowy), na którym omówiono dotychczasow¹
dzia³alnoæ, dokonano wyboru nowych w³adz i przyjêto program dzia³ania
na nastêpn¹ kadencjê.
Sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du G³ównego z³o¿y³ prezes Wolfgang J. ¯mudziñski. Przedstawi³ w nim przebieg posiedzeñ zarz¹du, na
których omawiano realizacjê bie¿¹cych zadañ statutowych. Wielokrotnie
przedmiotem posiedzeñ by³a ocena dzia³alnoci wydawniczej, w szczególnoci miesiêcznika notariatu polskiego Rejent, prowadzonego od chwili
powstania przez Romualda Sztyka. Publikacje w nim zamieszczane maj¹
wysoki poziom merytoryczny. Dotycz¹ obszernej problematyki cywilnoprawnej i z pokrewnych dziedzin nauki, niezbêdnej w praktyce notarialnej,
s³u¿¹ wiêc doskonaleniu wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych
notariuszy. Czasopismo przyczynia siê do utrzymywania i rozszerzania
kontaktów z krajowymi i miêdzynarodowymi organizacjami prawniczymi. Zamieszczane s¹ w nim równie¿ opracowania notariuszy i pracowników naukowych z zagranicy. Realizuje wiêc swoje zadania statutowe.
Przedstawiane s¹ tak¿e zagadnienia zwi¹zane z utrzymaniem wysokiego
presti¿u i dobrego imienia rodowiska notarialnego.
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Niezale¿nie od tego, Zarz¹d G³ówny aktywnie uczestniczy równie¿
w ochronie dobrego imienia notariuszy, udzielaj¹c porêczeñ i wystêpuj¹c
w procesach s¹dowych w sprawach wytaczanych przeciwko nim.
Dzia³alnoæ Stowarzyszenia by³a zatem wielokierunkowa, prowadzona
w cis³ej wspó³pracy z organami samorz¹du notarialnego. Nie wszystkie
zamierzenia zosta³y wykonane. Istnieje potrzeba zainteresowania dzia³alnoci¹ Stowarzyszenia wiêkszego grona notariuszy i rozszerzenia go na
inne zagadnienia niezwykle wa¿ne dla rodowiska notarialnego. Prezes
W.J. ¯mudziñski przedstawi³ nastêpnie program dzia³ania, w którym
uwzglêdni³ przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej i zwi¹zany z tym
zwiêkszony obrót prawny z zagranic¹. Serdecznie podziêkowa³ za dotychczasow¹ wspó³pracê i owiadczy³, ¿e rezygnuje z dalszego pe³nienia
funkcji w pracach Stowarzyszenia.
Sprawozdanie G³ównej Komisji Rewizyjnej z dzia³alnoci finansowej
wydawnictwa przedstawi³ Ryszard Stawowy. Przeprowadzone kontrole
stwierdzi³y, ¿e dokumentacja prowadzona jest prawid³owo i nie wystêpuj¹
¿adne niedoci¹gniêcia. Gospodarka finansowa jest oszczêdna i prowadzona non profit. Sprawozdanie to uzupe³ni³ skarbnik Waldemar Bartosiewicz,
podkrelaj¹c, ¿e wydawnictwo zapewnia³o niezbêdne rodki finansowe
na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ Stowarzyszenia.
Sprawozdanie z dzia³alnoci wydawnictwa z³o¿y³ redaktor naczelny
Romuald Sztyk. Stwierdzi³ na wstêpie, ¿e przed niespe³na 15 laty tutaj,
w Turawie, zrodzi³a siê idea podjêcia dzia³alnoci wydawniczej Stowarzyszenia, w szczególnoci przez wydawanie miesiêcznika o nazwie Rejent, jako kontynuacji przedwojennej tradycji, zapisanej w doktrynie prawniczej i utrwalonej w pamiêci notariuszy w Przegl¹dzie Notarialnym. Mia³o
to miejsce w okresie reprywatyzacji notariatu polskiego i tworzenia siê
tak¿e tutaj nowego prawa o notariacie. Dzia³alnoæ wydawnicz¹ rozpoczêto bez ¿adnego zaplecza finansowego i materialnego. Jedynie dziêki
akceptacji ze strony prenumeratorów przysz³ej dzia³alnoci wydawniczej,
w wyniku przedp³at, uzyskano rodki finansowe. Zarówno wówczas, jak
i obecnie zespo³y redakcyjne pracowa³y spo³ecznie. Pierwszy zespó³
redakcyjny zosta³ powo³any w sk³adzie: Romuald Sztyk  redaktor naczelny, Aleksander Oleszko  zastêpca redaktora naczelnego oraz Zofia
Bystrzycka, Zenon Jab³oñski, Waldemar Salagielski, Stanis³aw Serafin
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i Wolfgang Józef ¯mudziñski  redaktorzy. Inauguracyjny, pierwszy numer
wydano w maju 1991 r. w nak³adzie 1500 egzemplarzy. Zawiera³ 5 artyku³ów,
a objêtoæ wynosi³a 150 stron. Od tego czasu sk³ad osobowy zespo³u redakcyjnego uleg³ zmianie. W sk³ad aktualniej Rady Programowej wchodzi
16 osób, prezentuj¹cych rodowiska naukowe i notarialne. S¹ to wybitni
przedstawicie nauki prawa. Niektórzy z nich pe³ni¹ najwy¿sze funkcje
w wymiarze sprawiedliwoci. Wielu jest wyk³adowcami na uczelniach
zagranicznych. Przedstawiciele praktyki  notariusze wnosz¹ bardzo du¿y
wk³ad w zakresie ³¹czenia teorii z praktyk¹ notarialn¹. Niestety, niektórzy
cz³onkowie Rady Programowej odeszli od nas na zawsze. Jestemy g³êboko
zwi¹zani pamiêci¹ o wspania³ych autorach i wspó³pracownikach: A. Szpunarze i K. Kruczalaku, dziêki którym czasopismo osi¹ga³o wysoki poziom.
Aktualne numery miesiêcznika zawieraj¹ przeciêtnie 7 artyku³ów merytorycznych oraz materia³y zamieszczane w sta³ych pozycjach: z praktyki notarialnej, przegl¹d orzecznictwa, prawodawstwa, glosy oraz niezbêdn¹ wiedzê z prawa unijnego. Objêtoæ wynosi oko³o 250 stron, a nak³ad
przesz³o 2000 egzemplarzy. W pe³ni przestrzegana jest zasada zachowania
odpowiedniej proporcji publikacji teoretycznych i praktycznych, niezbêdnych w codziennej pracy notariuszy. S³u¿¹ temu materia³y zamieszczane
w pytaniach i odpowiedziach oraz inne opracowania zawieraj¹ce analizê
zagadnieñ, z którymi spotykaj¹ siê notariusze. W artyku³ach merytorycznych omawiane s¹ bie¿¹ce zagadnienia prawne oraz przysz³e problemy,
np. w cyklu publikacji ze stosunków miêdzynarodowego obrotu prawnego oraz z zakresu prawa unijnego.
Rada Programowa na bie¿¹co dokonuje oceny pracy wydawniczej
i materia³ów zamieszczanych w miesiêczniku. Na tej podstawie nadaje siê
kierunek przysz³ej pracy redakcyjnej i publikacyjnej. Z jej inicjatywy odby³o
siê seminarium w siedzibie Krajowej Rady Notarialnej, powiêcone problematyce kodyfikacji prawa cywilnego w kontekcie praktyki notarialnej.
Cz³onkowie Rady Programowej aktywnie uczestniczyli w pracach nad
projektem kodeksu spó³ek handlowych. Zaowocowa³y one wydaniem
zbioru referatów i studiów na ten temat. cis³a wspó³praca z nauk¹ przynosi
obustronne korzyci, a zamieszczane publikacje maj¹ wysoki poziom
merytoryczny. Redakcja wykazuje szczególn¹ dba³oæ o jakoæ czasopisma. Wszystkie materia³y s¹ recenzowane przez cz³onków Rady Pro-
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gramowej, z wyj¹tkiem artyku³ów samodzielnych pracowników naukowych. Recenzenci wspó³pracuj¹ z autorami, a ich uwagi s¹ wykorzystywane do podnoszenia jakoci artyku³ów. Ta forma wspó³pracy jest
przyjmowana z zadowoleniem przez autorów.
Znaczn¹ pozycjê wydawnicz¹ stanowi¹ opracowania monograficzne,
komentarze oraz powszechne aprobowany zbiór przepisów Vademecum
notariusza. £¹cznie wydano 18 pozycji ksi¹¿kowych, niezbêdnych w praktyce notarialnej. Stanowi¹ one znacz¹cy dorobek naukowy. Wydano równie¿
bibliografiê obrazuj¹c¹ dorobek wydawniczy, która jest niezwykle pomocna przy korzystaniu z dotychczasowych publikacji.
Wykazywana jest sta³a troska o podniesienie na wy¿szy poziom szaty
graficznej i estetyki pisma. Dotychczasowy poziom jest zadowalaj¹cy i w
zasadzie nie wywo³uje uwag krytycznych.
W³asna strona internetowa wydawnictwa na bie¿¹co informuje o poszczególnych opracowaniach i zachêca do korzystania w pe³niejszym zakresie z opublikowanych materia³ów. Przedstawia tak¿e cele i zadania
dzia³alnoci Stowarzyszenia.
Dzia³alnoæ wydawnicza prowadzona jest przy niskich kosztach w³asnych, z zachowaniem zasady samowystarczalnoci finansowej. Nie jest
dotowana z ¿adnych róde³. Wszystkie pozycje wydawnicze s¹ ocenianie
pod k¹tem rentownoci i samofinansowania siê, bez zysku.
W ramach wspó³pracy z drukarni¹ Redakcja wp³ywa na sprawne
i pe³ne zaopatrzenie notariuszy w dobrej jakoci druki, niezbêdne w bie¿¹cej pracy. Mia³o to szczególne znaczenie w okresie reprywatyzacji
notariatu. Ponadto jest pomys³odawc¹ niektórych druków, np. teczek na
wypis aktu notarialnego, powszechnie zaakceptowanych i aktualnie wykonywanych przez inne drukarnie. Zarówno ten wzór, jak równie¿ pozosta³e
opracowania druków s³u¿¹ równie¿ innym podmiotom.
Konkluduj¹c, nale¿y utrzymaæ i rozszerzaæ wspó³pracê z orodkami
naukowymi oraz zwiêkszyæ publikacje z zakresu aktualnych zagadnieñ,
w tym z zakresu prawa unijnego.
W trakcie obrad Maciej Woniak przedstawi³ w sposób syntetyczny
propozycjê rozszerzenia dzia³alnoci notarialnej w zakresie mediacji. Wyst¹pienie spotka³o siê z aprobat¹ i spowodowa³o o¿ywion¹ dyskusj¹.
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Zjazd Krajowy w tajnych wyborach wybra³ nowe w³adze Stowarzyszenia. W sk³ad Zarz¹du G³ównego weszli:
Anna Ewa Dañko-Roesler  prezes
Romuald Sztyk
 wiceprezes
Ryszard Stawowy
 wiceprezes
Barbara B¹bka
 sekretarz
Aleksandra Chmiel
 skarbnik
Waldemar Bartosiewicz
 cz³onek
Jaros³aw Czarnecki
 cz³onek
Zenon Jab³oñski
 cz³onek
Jacek Przetocki
 cz³onek
Miros³aw Walkowski
 cz³onek
Maciej Woniak
 cz³onek
W sk³ad G³ównej Komisji Rewizyjnej weszli:
Zofia Bystrzycka
 przewodnicz¹ca
Czes³awa Ko³cun
 cz³onek
El¿bieta Milan-Szymañska  cz³onek

W dyskusji podniesiono kwestiê o¿ywienia dzia³alnoci statutowej
Stowarzyszenia. Prezes zarz¹du Anna Ewa Dañko-Roesler przedstawi³a
wstêpny program dzia³alnoci, w tym zmianê statutu Stowarzyszenia,
wprowadzenie dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariatu.
Jednomyln¹ uchwa³¹ Zjazdu Krajowego Wolfganga Józefa ¯mudziñskiego wyró¿niono tytu³em Honorowego Prezesa Zarz¹du G³ównego za dotychczasow¹ d³ugoletni¹ i owocn¹ dzia³alnoæ dla dobra stowarzyszenia.

Romuald Sztyk
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