STATUT
STOWARZYSZENIA NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Tekst jednolity
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolną organizacją
społeczno - zawodową środowiska polskich notariuszy, w tym emerytowanych
notariuszy.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków; do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania
obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
§ 4. Stowarzyszenie ma dwustopniową strukturę i może tworzyć oddziały terenowe.
§ 5. Stowarzyszenie
i zagranicznych.

może

być

członkiem

innych

organizacji

krajowych

§ 6. Władze Stowarzyszenia działają na podstawie statutu i regulaminów.
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 7. Celem Stowarzyszenia jest:
1. jednoczenie polskiego Notariatu wokół tradycyjnych wartości uzasadniających
publiczne zaufanie, do czynności i dokumentów sporządzanych przez
notariuszy,
2. ochrona prestiżu i dobrego imienia środowiska notarialnego,
3. ochrona prawidłowych warunków godnego wykonywania zawodu,
4. formułowanie opinii notariuszy we wszystkich żywotnych dla nich sprawach,
5. udział w tworzeniu prawa oraz opiniowanie projektów aktów prawnych,
6. sprawowanie opieki i udzielanie różnorakiej pomocy notariuszom,
emerytowanym notariuszom, a także podejmowanie działań o charakterze
integracyjnym środowiska notarialnego,
7. występowanie we wszelkich postępowaniach w ochronie praw i interesów
notariuszy,
8. doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków
Stowarzyszenia,
9. prowadzenie działań w celu rozwijania świadomości i kultury prawnej
społeczeństwa oraz popularyzacja prawa,
10. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami
prawniczymi.
11. prowadzenie działań w celu upowszechnienia w społeczeństwie
pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.
§ 8. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1. propagowanie wzorców postaw i zachowań uznawanych przez środowisko
notarialne za godne notariusza,
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2. występowanie jako reprezentacja środowiska notarialnego wobec organów
państwowych, zwłaszcza Ministra Sprawiedliwości we wszystkich sprawach
socjalnych i bytowych notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych oraz
emerytów i rencistów środowiska notarialnego,
3. propagowanie i wdrażanie nowoczesnych technik pracy w notariacie,
4. organizowanie dyskusji, inspirowanie oraz opiniowanie projektów aktów
prawnych istotnych dla praktyki notarialnej bądź środowiska notarialnego,
5. propagowanie dorobku naukowego w zakresie teorii i praktyki notarialnej,
6. organizowanie zjazdów, konferencji, konsultacji, szkoleń i innych form
wymiany doświadczeń, również z odpowiednimi Stowarzyszeniami
zagranicznymi,
7. współredagowanie i udział w wydawaniu publikacji naukowych z zakresu teorii
i praktyki notarialnej,
8. prowadzenie działalności gospodarczej celem finansowania zadań
statutowych
NABYWANIE I UTRATA CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI
CZŁONKÓW
§ 9. 1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być notariusz i emerytowany
notariusz.
§ 10. Przyjęcia członków zwyczajnych do Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Główny
na podstawie pisemnej deklaracji obejmującej między innymi uznanie statutu
Stowarzyszenia. Zarząd Główny nie może odmówić przyjęcia w poczet członków
kandydata, który spełnia wymogi statutu.
§ 11. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być, każda osoba, szczególnie
zasłużona w realizacji idei Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje
walne zebranie Stowarzyszenia. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszelkie
prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 12. Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybierany do organów Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć we wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
3. korzystać z urządzeń i zasobów Stowarzyszenia oraz ze wszystkich informacji
zgromadzonych przez Stowarzyszenie w trakcie wykonywania zadań
statutowych,
4. zwracać się bezpośrednio do wszystkich organów Stowarzyszenia,
5. nosić odznakę organizacyjną.
§ 13. Członek zwyczajny zobowiązany jest:
1. przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał
organów Stowarzyszenia,
2. czynnie popierać cele Stowarzyszenia,
3. przestrzegać norm moralnych i zasad etyki zawodowej,
4. regularnie opłacać składki.
§ 14. 1. Ustanie członkowstwo w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Zarządu,
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2) śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych
albo utraty praw publicznych, utraty możliwości bądź prawa wykonywania
zawodu,
3) wykluczenia.
2. Każdy członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na
podstawie uchwały Zarządu podjętej w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki,
2) rażącego naruszenia zasad statutowych, kodeksu etyki zawodowej,
nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) podejmowania działań powodujących szkodę dla Stowarzyszenia, jego
reputacji lub niezależności.
3. W przypadku zalegania z opłatą składek przez okres jednego roku wzywa się
członka do ich uregulowania w terminie 1 miesiąca. Zarząd uchwala jego
wykluczenie po bezskutecznym upływie tego terminu.
4. Członek wykluczony ma prawo odwołania się od uchwały Zarządu o wykluczeniu
do Głównej Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Uchwała Głównej Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
A. WŁADZE NACZELNE
§ 15. 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd Krajowy),
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz naczelnych, wymienionych w punktach 2 i 3, trwa cztery lata, zaś
ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.
§ 15¹. 1. Prawo głosu może być wykonywane przez pełnomocnika.
2. Na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia pełnomocnikiem może być każdy członek
Stowarzyszenia.
3. Na posiedzeniu Zarządu Głównego pełnomocnikiem może być tylko członek
Zarządu Głównego.
4. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej pełnomocnikiem może być tylko członek
Komisji Rewizyjnej.
WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA
§ 16. 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd Krajowy) jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane raz na dwa (2) lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy
Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej albo 1/3 Zarządów Oddziałów
Terenowych, albo 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoła Zarząd Główny w terminie 2
miesięcy od daty zgłoszenia.
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5. Zebrania zwołuje Zarząd Główny listami poleconymi, pocztą kurierską, lub drogą
elektroniczną za potwierdzeniem odbioru wysyłanymi, co najmniej 21 dni przed
terminem zebrania.
6. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych na
nim członków.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Zebraniu,
z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutu, które zapadają większością 2/3
głosów członków obecnych na Zebraniu.
8. Głosowanie jest jawne z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia oraz udzielania
członkom tych władz absolutorium. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek
członka Stowarzyszenia.
§ 17. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. uchwalanie kierunków, działalności statutowej Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz z działalności
Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium
członkom tych władz za okres kadencji,
3. wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie regulaminów wyborów organów Stowarzyszenia oraz zasad ich
działania,
5. rozpatrywanie spraw i wniosków wniesionych pod obrady lub zgłoszonych
Zarządowi Głównemu i podejmowanie uchwał w tym zakresie,
6. uchwalanie zmian statutu.
ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA
§ 18. Zarząd Główny składa się z 11 członków i może w czasie trwania kadencji
dokooptować do swego składu nowych członków na opróżnione miejsca.
§ 19. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. uchwalanie rocznego planu finansowego i realizacja tego planu,
3. wykonywanie uchwał Walnego. Zebrania Stowarzyszenia,
4. zarząd majątkiem Stowarzyszenia,
5. ustalanie wysokości składek,
6. pobieranie składek od członków,
7. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i znoszenia oddziałów terenowych,
8. powoływanie komisji problemowych.
§ 20. 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą też odbywać się przy użyciu
audiowizualnych środków do porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy
liczby członków Zarządu Głównego.
§ 21. Zarząd Główny wybiera spośród swych członków 5-osobowe Prezydium
w składzie: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
Prezydium kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a Jego uchwały zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków.
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GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 22. 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego,
który kieruje pracami Komisji.
3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) nadzór nad całokształtem działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia z wnioskami
wynikającymi z kontroli Stowarzyszenia, a zwłaszcza z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Zarządowi Głównemu,
3) zadania zlecone przez Walne Zebranie,
4) kontrola Oddziałów Terenowych na wniosek Zarządu Głównego.
4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
§23. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia
w posiedzeniach Zarządu Głównego lub Prezydium Zarządu Głównego z głosem
doradczym.
B. WŁADZE ODDZIAŁÓW TERENOWYCH
§ 24. 1. Władzami Oddziału Terenowego są:
1) Walne Zebranie Oddziału,
2) Zarząd Oddziału.
2. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 4 lata, a wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
3. Do władz Oddziałów terenowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
władz naczelnych.
WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU
§ 25. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Terenowego i jako
zwyczajne zwoływane jest raz na 4 lata. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału
może być zwołane z inicjatywy Zarządu Oddziału lub na żądanie co najmniej 1/3
liczby członków. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału
w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.
§ 26. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków działalności statutowej w Oddziale Terenowym zgodnie
z postanowieniami Walnego Zebrania Stowarzyszenia i potrzebami Oddziału,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz z działalności
Zarządu Oddziału i udzielenie jemu absolutorium,
3. rozpatrywanie wniosków wniesionych pod obrady Walnego Zebrania lub
zgłoszonych Zarządowi Oddziału przez członków.
ZARZĄD ODDZIAŁU TERENOWEGO
§ 27. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Oddziału i może dokooptować do swego składu nowych członków na opróżnione
miejsca.
§ 28. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
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1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia i Walnego Zebrania
Oddziału,
3. kierowanie bieżącą pracą Oddziału i zarząd częścią majątku Stowarzyszenia
przekazaną Oddziałowi,
4. sporządzanie i przesyłanie sprawozdań z działalności Oddziału do Zarządu
Głównego.
§ 29. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej raz na pół roku.
Uchwały zapadają większością głosów.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 30. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa
majątkowe i fundusze.
§ 31. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie, jako osoba prawna.
§ 32. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia: finansowe, majątkowe, niemajątkowe
podpisują dwaj członkowie Zarządu Głównego, w tym Prezes lub Wiceprezes.
§ 33. Na środki finansowe Stowarzyszenia składają się:
1. składki członkowskie,
2. dotacje, subwencje, darowizny, zapisy, spadki,
3. wpływy z organizowanych imprez, wydawnictw, szkoleń i innych działalności
gospodarczych,
4. ofiarność publiczna,
5. dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony wyłącznie do
finansowania zadań statutowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34. Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd Krajowy) może podjąć uchwałę
w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia wymaga dla swej ważności 2/3 głosów, w obecności 2/3 liczby osób
uprawnionych - członków Stowarzyszenia.
§ 35. Po podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie
Stowarzyszenia powoła 5-osobową Komisję Likwidacyjną.
Zmiany w Statucie zostały przyjęte na VII Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
Notariuszy RP w Warszawie dnia 17 maja września 2014 roku, zarejestrowane
postanowieniem Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy XII Wydziału
Gospodarczego Krajowego rejestru Sądowego z dnia 19.11.2014 roku.
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