Dzień Otwarty Notariatu 2021 – podsumowanie
Dziedziczenie, przekazanie majątku i testamenty – te zagadnienia dominowały również w
tym roku w rozmowach prowadzonych z notariuszami telefonicznie i na czacie w ramach
Dnia Otwartego Notariatu. Jego 12. edycja, której hasło brzmiało „Zadbaj o swój majątek.
Porozmawiaj z notariuszem, bo warto zaufać profesjonaliście”, odbyła się tradycyjnie w
ostatnią sobotę listopada.
- Również w tym roku dołożyliśmy wszelkich starań, by możliwie wielu osobom zapewnić
kontakt z notariuszem w czasie Dnia Otwartego Notariatu. W tym celu m.in. trzykrotnie
zwiększyliśmy liczbę linii telefonicznych, znacznie więcej notariuszy odpowiadało też na
pytania zadawane na czacie oraz na Facebooku. W sumie w tegoroczną akcję zaangażowanych
było ponad 300 notariuszy – podsumowała not. Małgorzata Muszalska, ogólnopolski
koordynator DON.
Jak te starania przełożyły się na statystyki? Informacje o DON zostały opublikowane w mediach
ogólnopolskich i lokalnych, tj. prasie, radio i telewizji, ponad 1500 razy, zaś reklama
wydarzenia została wyświetlona ponad 7 mln razy na portalach i w serwisach informacyjnych
oraz ponad 2 mln razy w mediach społecznościowych. Filmy poradnikowe z odpowiedziami na
najczęściej zadawane notariuszom pytania zostały wyświetlone w serwisie YouTube ponad 20
tys. razy.
O ogromnym zainteresowaniu tegoroczną edycją akcji świadczy również oglądalność
streamingu, w czasie którego notariusze na żywo odpowiadali na pytania najczęściej
zadawane na czacie (ponad 1200 zapytań) oraz na profilu Porozmawiaj z notariuszem na
Facebooku – w szczytowym momencie śledziło go 4,5 tys. osób. Oglądający chętnie
komentowali i zadawali pytania – zarówno w komentarzach na Fb (240) oraz za
pośrednictwem Messengera (115) – na które notariusze odpowiadali na bieżąco oraz po
zakończeniu akcji.
Ważnym kanałem komunikacji był również w tym roku telefon – blisko 300 rejentów
dyżurujących przy 100 liniach telefonicznych przez niespełna pół tysiąca godzin konsultacji
udzieliło ok. 4 tys. informacji prawnych.
- Statystyki te pokazują przede wszystkim niezmiennie duże zainteresowanie zagadnieniami
prawnymi, co może świadczyć także o wzroście świadomości prawnej i potrzebie konsultacji z
profesjonalistą. I po to także jest ta akcja – by uświadomić Polakom, że w sprawach ważnych
dla bezpieczeństwa majątku mogą się porozmawiać z notariuszem. Bezpłatnie nie tylko czasie
Dnia Otwartego Notariatu, ale także przez cały rok w trakcie dokonywania czynności w
kancelariach notarialnych – podsumował not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej
Rady Notarialnej.

Celem Dnia Otwartego Notariatu jest edukacja prawna w zakresie tych obszarów prawa, które
należą do kompetencji notariuszy, jak i szerokie informowanie o katalogu umów i czynności
notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji celów zakładanych przez klientów
kancelarii. Akcja jest organizowana od 2010 r. – zawsze w ostatnią sobotę listopada – przez
Krajową Radę Notarialną we współpracy z izbami notarialnymi. Jej uzupełnieniem jest
dedykowana seniorom akcja Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku –
w roku akademickim 2021/22 zaplanowano ponad 70 wykładów w całej Polsce.
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