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RADA IZBY NOTARIALNEJ W POZNANIU 

ul. Pi�kna 41, 60-589 Pozna�, tel. 61 848 08 13 

www.rejent.poznan.pl e-mail: izba@rejent.poznan.pl  

 

 

Informacja prasowa: 

 

Dzie� Otwarty Notariatu.  

Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój maj�tek - porozmawiaj o tym z notariuszem 

 

W sobot�, 30 listopada odb�dzie si� 10. edycja Dnia Otwartego Notariatu, najwi�kszej 

akcji edukacyjnej organizowanej przez samorz�d notarialny. Tego dnia w 29 miastach 

Polski, w tym w Poznaniu - niemal 600 notariuszy b�dzie udzielało wszystkim 

zainteresowanym bezpłatnych informacji prawnych. 

 
W tym roku Dzie� Otwarty Notariatu organizowany jest ju� po raz dziesi�ty. O tym, �e akcja 

samorz�du notarialnego jest potrzebna i trafia w potrzeby społecze�stwa, najlepiej �wiadczy 

jej popularno�ć – co roku z informacji udzielanych przez notariuszy korzysta kilka tysi�cy 

osób.  

 

W czasie tegorocznej edycji b�dzie mo�na dowiedzieć si�, jak bezpiecznie rozporz�dzać 

swoim maj�tkiem i jak we wła�ciwy sposób, zadbać o interesy swoje i swoich najbli�szych, 

notariusze wyja�ni� zainteresowanym, jak najkorzystniej uregulować stosunki maj�tkowe w 

mał�e�stwie czy przej�ć przez procedury zwi�zane z dziedziczeniem – informuje notariusz 

Agata Laskowska, koordynatorka akcji na terenie działania Izby Notarialnej w Poznaniu.  

 

Spotkania z notariuszami w czasie Dnia Otwartego Notariatu s� dobr� okazj� do poszerzenia 

swojej wiedzy na temat rodzajów umów pozwalaj�cych na bezpieczne dysponowanie swoim 

�yciowym dorobkiem, np. umowy darowizny czy umowy do�ywocia, które s� bardzo cz�sto 

mylone. Wska�� na szereg czynno�ci prawnych, których w sposób alternatywny dla 

post�powa� s�dowych mo�na dokonać w kancelarii notarialnej, oszcz�dzaj�c przy tym czas i 

pieni�dze (np. sprawy zwi�zane z dziedziczeniem lub umowy alimentacyjne). 

 

Notariusze powiedz� tak�e, jak unikn�ć czynno�ci niebezpiecznych, które mog� stanowić 

zagro�enie dla całego naszego maj�tku (lichwiarskie po�yczki i umowy przewłaszczenia 

nieruchomo�ci na zabezpieczenie). 

 

Przedsi�biorców zainteresuj� informacje o nowych regulacjach zwi�zanych z zarz�dem 

sukcesyjnym, które w wypadku �mierci przedsi�biorcy bardzo cz�sto pozwalaj� działać dalej 

firmie i uchronić j� przed bankructwem. 

 

W punkcie na I pi�trze Centrum Handlowego Posnania b�dzie mo�na porozmawiać z 

dy�uruj�cymi rejentami o wszystkich czynno�ciach dokonywanych w kancelariach 
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notarialnych i le��cych w kompetencjach notariuszy. To tak�e element potrzebnej edukacji 

prawnej społecze�stwa – mówi notariusz Michał Wieczorek, rzecznik prasowy Rady Izby 

Notarialnej w Poznaniu 

 

Dzie� Otwarty Notariatu odb�dzie si� w sobot� 30 listopada 2019 w Centrum 

Handlowym Posnania przy ulicy Pleszewskiej 1, na I pi�trze w tzw. strefie „working 

zone” - w godzinach od. 10.00 do 16.00.  

 

Wi�cej informacji na temat Dnia Otwartego Notariatu na stronie: 

www.porozmawiajznotariuszem.pl 

 

Dodatkowe informacje: 

 

Notariusz Agata Laskowska, koordynatorka Dnia Otwartego Notariatu Rady Izby Notarialnej 

w Poznaniu, tel. 607 477 167 

Michał Wieczorek - Rzecznik prasowy Rady Izby Notarialnej w Poznaniu  

tel. 603 131 349 / tel. 61 848 08 13 


