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Informacja prasowa

Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek - porozmawiaj o tym
z notariuszem
W sobotę, 30 listopada br. odbędzie się 10. edycja Dnia Otwartego Notariatu,
największej akcji edukacyjnej organizowanej przez samorząd notarialny.
Tego dnia w 29 miastach Polski niemal 600 notariuszy będzie udzielało wszystkim
zainteresowanym osobom bezpłatnych informacji prawnych.
W czasie tegorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu będzie można dowiedzieć się,
jak bezpiecznie rozporządzać swoim majątkiem, i jak we właściwy sposób, zadbać o interesy
swoje i swoich najbliższych.
Spotkania z notariuszami w czasie Dnia Otwartego Notariusza są doskonałą okazją
do poszerzenia swojej wiedzy na temat rodzajów umów pozwalających na bezpieczne
dysponowanie swoim życiowym dorobkiem, np. umowy darowizny czy umowy dożywocia,
które są bardzo często mylone. Notariusze wyjaśnią, jak najkorzystniej uregulować stosunki
majątkowe w małżeństwie czy przejść przez procedury związane z dziedziczeniem (notarialne
poświadczenie dziedziczenia). Wskażą na szereg czynności prawnych, których w sposób
alternatywny dla postępowań sądowych można dokonać w kancelarii notarialnej,
oszczędzając przy tym czas i pieniądze (np. sprawy związane z dziedziczeniem lub umowy
alimentacyjne).
Notariusze powiedzą także, jak uniknąć czynności niebezpiecznych, które mogą
stanowić zagrożenie dla całego naszego majątku (lichwiarskie pożyczki i umowy
przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie).
Niewątpliwie przedsiębiorców zainteresują informacje o nowych regulacjach
związanych z zarządem sukcesyjnym, które w wypadku śmierci przedsiębiorcy bardzo często
pozwalają działać dalej firmie i uchronić ją przed bankructwem.

Wskazane powyżej zagadnienia nie są jedynymi pytaniami, jakie będzie można zadać
dyżurującym rejentom – tradycją Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość porozmawiania
o wszystkich czynnościach dokonywanych w kancelariach notarialnych i leżących
w kompetencjach notariuszy.
W tym roku Dzień Otwarty Notariatu organizowany jest już po raz dziesiąty. O tym,
że akcja samorządu notarialnego jest potrzebna i trafia w potrzeby społeczeństwa, najlepiej
świadczy jej popularność – co roku z informacji udzielanych przez notariuszy korzysta kilka
tysięcy osób. „Na przestrzeni lat nie tylko widzimy niesłabnące zainteresowanie Dniem
Otwartym Notariatu, a wręcz rosnącą popularność naszej inicjatywy” – mówi not. Lech
Borzemski, koordynujący DON z ramienia KRN. – „Dlatego poszerzamy skalę akcji, która
w tym roku odbędzie się aż w 29 lokalizacjach. Zauważamy nie tylko duże zainteresowanie
informacjami udzielanymi przez notariuszy, ale przede wszystkim ogromną potrzebę
nieustannej edukacji prawnej społeczeństwa. Zwłaszcza, że stale wchodzą w życie nowe
regulacje prawne, często bardzo skomplikowane i przez to trudne do zrozumienia dla
obywateli. Naszą akcją zachęcamy do zadawania pytań i konsultowania się z notariuszami przy
podejmowaniu ważnych życiowych decyzji dotyczących kwestii majątkowych.”
Głównym celem, jaki przyświeca idei Dnia Otwartego Notariatu, jest edukacja prawna
społeczeństwa. „Z obserwacji i naszej codziennej praktyki zawodowej jednoznacznie wynika,
że osobom dokonującym czynności w kancelariach notarialnych nierzadko brakuje
podstawowej wiedzy prawnej, która pozwoliłaby podejmować w pełni świadome i bezpieczne
decyzje dotyczące ich majątków – zauważa not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy KRN –
Nadrzędnym celem Dnia Otwartego Notariatu jest edukowanie społeczeństwa o umowach
i czynnościach prawnych, które leżą w kompetencjach notariuszy oraz informowanie
o rodzajach umów, które będą najbardziej odpowiednie dla realizacji celów zakładanych przez
naszych klientów” – wyjaśnia notariusz Kołodziej.

10. edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu organizowana pod hasłem
„Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek – porozmawiaj o tym
z notariuszem” odbędzie się w sobotę 30 listopada 2019 r.,
w godzinach 10.00-16.00.

Notariusze będą udzielać informacji prawnych w następujących lokalizacjach:
Białystok: NOT, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 2
Bydgoszcz: I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, Plac Wolności 9
Chełm: Urząd Miasta, ul. Lubelska 65
Elbląg: Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25
Gdańsk: Urząd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12 (sala 107)
Gorzów Wlkp.: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 (sala sesyjna)
Jarosław: Budynek Starostwa Powiatowego, ul. Jana Pawła II 17

Jelenia Góra: Centrum Handlowe Nowy Rynek, ul. Podwale 25
Katowice: Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18 (I piętro)
Konin: Ratusz Miejski, wejście od ul. Wiosny Ludów 6
Koszalin: Urząd Miejski, Rynek Staromiejski 6-7 (hol na I piętrze)
Kutno: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4 (sala konferencyjna)
Kraków: Hotel Pałac Bonerowski, ul. Św. Jana 1, Kraków
Legnica: Galeria Piastów, ul. Najświętszej Marii Panny 9
Leszno: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Bolesława Chrobrego 3A
Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Gabriela Narutowicza 4
Łódź: siedziba Rady Izby Notarialnej w Łodzi, ul. Narutowicza 119A
Olsztyn: NOT, Pl. Konsulatu Polskiego 1
Opole: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, ul. Minorytów 4
Piła: CH VIVO!Piła, ul.14-go Lutego 26
Piotrków Tryb.: Miejska Biblioteka Publiczna Mediateka 800-lecia, ul. Marii CurieSkłodowskiej 3
Poznań: POSNANIA, ul. Pleszewska 1
Puławy: Urząd Miasta, ul. Lubelska 5
Puszczykowo: Biblioteka Miejska, Rynek 15 (w godzinach 10.00-13.00)
Szczecin: Urząd Miasta, Plac Armii Krajowej 1 (hol przed salą sesyjną)
Toruń: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Wały gen. Sikorskiego 13
Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4
Wrocław: Budynek Starej Giełdy, Plac Solny 16
Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7 (sala
kolumnowa)
Więcej informacji na temat Dnia Otwartego Notariatu znajdą Państwo na stronie:
www.porozmawiajznotariuszem.pl
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