
63

Joanna Gawe³, 30 lat Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Rejent * rok 30 * nr 1(345)
styczeñ 2020 r.

Z ¿ycia Stowarzyszenia

30 lat Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
W tym roku mija 30 lat, kiedy 31 grudnia 1990 r. zarejestrowano

w S¹dzie Wojewódzkim w Poznaniu Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Na pierwszym Walnym Zebraniu w dniu 23 lutego 1991 r. prezesem
zosta³ wybrany Wolfgang ¯mudziñski.

Pocz¹tkowo zasadniczym celem Stowarzyszenia, a tak¿e grupy za-
paleñców, którzy doprowadzili do jego powstania, by³o zorganizowanie
�rodowiska polskich notariuszy wokó³ idei wolnego notariatu i doprowa-
dzenie do jego funkcjonowania w obecnym kszta³cie. Cz³onkowie Sto-
warzyszenia � Zofia Bystrzycka, Zenon Jab³oñski, Marek Kolasa, Cze-
s³awa Ko³cun, Czes³aw Waldemar Salagierski, Romuald Sztyk i Andrzej
Urbanik, a tak¿e wielu innych, niewymienionych tu z nazwiska, brali
aktywny udzia³ w pracach nad ustaw¹ � Prawo o notariacie, która zosta³a
uchwalona 14 lutego 1991 r.

 Powo³ane do ¿ycia przez grupê ok. 80 notariuszy  Stowarzyszenie
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowoln¹ organizacj¹ spo³ecz-
no-zawodow¹, której jednym z celów jest jednoczenie polskiego notariatu
wokó³ tradycyjnych warto�ci uzasadniaj¹cych publiczne zaufanie do
czynno�ci i dokumentów notarialnych.

Ponadto do celów statutowych Stowarzyszenia nale¿y:
� ochrona presti¿u i dobrego imienia �rodowiska notarialnego,
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� ochrona prawid³owych warunków godnego wykonywania zawodu,
� formu³owanie opinii notariuszy we wszystkich ¿ywotnych dla nich

sprawach,
� sprawowanie opieki i udzielanie ró¿norakiej pomocy notariuszom,

emerytowanym notariuszom, zastêpcom notarialnym i aplikantom nota-
rialnym,

� doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych cz³on-
ków,

� udzia³ w tworzeniu prawa oraz opiniowanie projektów aktów praw-
nych.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje miêdzy innymi poprzez wydawa-
nie od 1991 r. miesiêcznika naukowego �Rejent�, który jest wysoko
notowany w rankingach i posiada wpis do wykazu Index Copernicus
International. Pierwszym redaktorem naczelnym by³ Romuald Sztyk,
notariusz z Kluczborka. Obecnie jest nim prof. UWM dr hab. Adam
Bieranowski.

Z czasem zaczêto tak¿e wydawaæ �Kalendarz Notariusza� oraz liczne
publikacje naukowe i ksiêgi pami¹tkowe, w tym m.in.:

Rozprawy z prawa prywatnego. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana
Profesorowi Aleksandrowi Oleszce pod red. Anny Dañko-Roesler, Jerzego
Jacyszyna, Maksymiliana Pazdana, Wojciecha Popio³ka (2012), Rozprawy
z prawa prywatnego oraz notarialnego. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana
Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi pod red. Anny Dañko-Roesler,
Aleksandra Oleszki, Rados³awa Pastuszko (2014), Polska komparatysty-
ka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego pod red. Arkadiusza
Wudarskiego (2016), Ius est ars boni et aequi. Ksiêga pami¹tkowa
dedykowana Profesorowi Józefowi Fr¹ckowiakowi pod red. Anny Dañko-
Roesler, Marka Le�niaka, Macieja Skorego, Bogus³awa So³tysa (2018),
Forma aktu notarialnego � 85 lat praktyki pod red. Aleksandra Oleszki
(2020).

Og³oszono równie¿ i zorganizowano trzykrotnie konkurs na najlepsz¹
pracê magistersk¹ z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego
zwi¹zanego z wykonywaniem czynno�ci notarialnych, a tak¿e ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece, w roku 2018 po raz pierwszy og³o-
szono konkurs na najlepsz¹ pracê doktorsk¹ z zakresu prawa o notariacie,
prawa prywatnego zwi¹zanego z czynno�ciami notarialnymi, a tak¿e ustawy


