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Deregulacja i co dalej?
W sobotę, 21 września 2013 r. odbyła się konferencja samorządu
notarialnego pt. „Zagrożenia deregulacji”. Jej przedmiotem była ocena
rozwiązań ustawy deregulacyjnej w aspekcie funkcjonowania notariatu

Niemal miesiąc po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej, Krajowa Rada Notarialna
zorganizowała konferencję, w której udział wzięli notariusze zaangażowani w działania
na rzecz notariatu w Polsce. Dyskusja poświęcona była kwestiom zasadniczym dla tego
środowiska – ocenie rozwiązań ustawy deregulacyjnej oraz próbie odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposób wpłyną one na funkcjonowanie notariatu i poziom bezpieczeństwa obrotu
prawnego.
„Konferencja „Zagrożenia deregulacji” zgromadziła rejentów, którzy swojej aktywności
zawodowej nie ograniczają do wykonywania obowiązków notarialnych, lecz na co dzień
aktywnie angażują się w pracę na rzecz środowiska – powiedziała Joanna Greguła, Rzecznik
Krajowej Rady Notarialnej. – W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących
samorząd notarialny, w tym prezesi izb notarialnych. Tak duże zainteresowanie najdobitniej
świadczy o wadze omawianych tematów. Ustawa deregulacyjna zmienia notarialną
rzeczywistość w tak wielu aspektach funkcjonowania zawodu, że dyskusja nad jej zapisami,
ich ocena oraz wskazanie wynikających z nim zagrożeń jest priorytetowym zadaniem dla
samorządu notarialnego.”
Podczas konferencji przedstawiciele notariatu mieli okazję do pogłębionej analizy przepisów
ustawy deregulacyjnej oraz dyskusji na temat implementacji jej rozwiązań. Szczególnie
ożywiona debata towarzyszyła aspektom związanym ze znaczącym ułatwieniem dostępu
do zawodu notariusza poprzez obniżenie wymogów egzaminacyjnych dla kandydatów
i zniesienie asesury.
„Skutkiem otwarcia zwodu będzie radykalny wzrost liczby notariuszy w Polsce, którzy
rozpoczną działalność bez przygotowania praktycznego, a samorząd notarialny będzie musiał

sprostać zadaniom polegającym na sprawowaniu nadzoru nad nimi – stwierdziła Joanna
Greguła.”
Dyskutowano także nad nowymi zasadami szkolenia aplikantów oraz sprawowaniem nadzoru
nad notariuszami. Ponadto, duże zainteresowanie wzbudziły kwestie dotyczące nowych
obowiązków samorządu i prezesa izby notarialnej. Wiele miejsca poświęcono analizie
rozwiązań ustawy deregulacyjnej w aspekcie wykonywania obowiązków wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu.
„Notariusze zgromadzeni na konferencji dyskutowali nad niezwykle ważnymi kwestiami,
z którymi obecnie musi zmierzyć się polski notariat. Interpretacja przepisów ustawy
deregulacyjnej oraz minimalizowanie negatywnych skutków wejścia w życie wadliwie
skonstruowanych przepisów to najważniejsze wyzwanie, jakiemu musimy obecnie sprostać powiedział Tomasz Janik, Prezes Krajowej Rady Notarialnej. - W czasie procesu
legislacyjnego staraliśmy się uzmysłowić projektodawcom, że proponowane przez nich
rozwiązania niosą ze sobą poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz
majątków obywateli. Niestety, nie udało się nam przekonać ich do naszych racji. Dzisiaj
stoimy przed koniecznością funkcjonowania w zmienionej rzeczywistości. Konsekwencje
ustawy deregulacyjnej powoli zaczynają się ujawniać. Dziś już nawet aplikanci notarialni,
którym ustawa miała „otworzyć dostęp do zawodu” nie odnoszą się do zaproponowanych
w niej rozwiązań ze szczególnym entuzjazmem. To dopiero początek - liczymy się z tym,
że w momencie, gdy na rynek wkroczą „deregulacyjni notariusze” będziemy borykać się
z problemami wynikającymi z błędów w czynnościach notarialnych oraz spadkiem zaufania
społecznego dla naszej profesji. Jedyne, co w tej chwili może zrobić samorząd notarialny to
jak najskuteczniej zapobiegać nadchodzącym zagrożeniom. ”
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