
WAŻNA INFORMACJA 

 

Szanowni klienci,  

celem zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz 

pracowników Kancelarii Notarialnej, w związku  z 

zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem 

COVID-19, uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych 

ZASAD: 

1. Po wejściu do Kancelarii prosimy o udanie się do łazienki 

celem umycia rąk. 

2. Osoby, które chcą złożyć dokumenty proszone są o 

wejście do sekretariatu i zachowanie odległości 

(minimum 1,50 metra) od pracowników. W sekretariacie 

nie może przebywać więcej niż jedna osoba. 

3. Do Kancelarii można przybyć wyłącznie po 

wcześniejszym umówieniu wizyty, bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych (suchy kaszel, ból mięśni, ból 

gardła, podwyższona temperatura ciała, katar, itp.) oraz bez 

obecności osób towarzyszących, w tym dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 



WAŻNE  INFORMACJE 

 

Szanowni klienci,  

celem zapewnienia bezpieczeństwa naszych klientów oraz 

pracowników Kancelarii Notarialnej, w związku  z 

zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem 

COVID-19, uprzejmie prosimy o zapoznanie się                              

z następującymi ZASADAMI: 

 

1. Strony przybywają do Kancelarii o wyznaczonej godzinie, 

bez osób towarzyszących, w tym w szczególności dzieci. 

Nie przyjmuje się osób z widocznymi objawami choroby lub 

po podróży zagranicznej, które nie odbyły co najmniej 14 

dniowej kwarantanny. 

2. Bezpośrednio przed czynnością notarialną wyznaczona 

przez jej strony jedna osoba przekazuje pracownikowi 

Kancelarii oryginały dokumentów niezbędnych do 

dokonania czynności i dowody tożsamości stron w celu ich 

weryfikacji. 

3. By ograniczyć czas przebywania większej liczy osób                    

w lokalu Kancelarii strony transakcji wchodzą do niej 

jednocześnie, na wyraźne polecenie pracownika Kancelarii, 

wyłącznie w celu odczytania i podpisania umowy,                               



w wyznaczonym do tego miejscu, pozostając w odległości  

od siebie co najmniej 1,5 m.  

4. Zalecamy dokonywanie płatności kartą płatniczą                        

(z wyjątkiem opłat sądowych oraz podatku od czynności 

cywilnoprawnych) lub po wcześniejszym uzgodnieniu z 

notariuszem – przelewem (na konto: 36 1090 1362 9999 

0001 0011 0712), który przed dokonaniem czynności 

powinien zostać na tym rachunku uznany. 

5. Gotówką przyjmujemy opłaty sądowe, natomiast          

podatek od czynności cywilnoprawnych prosimy w miarę 

możliwości płacić przelewem na ww. konto. 

 

Jednocześnie by umożliwić powyższe : 

- wszystkie dane i zeskanowane dokumenty prosimy 

przesyłać co najmniej na dwa dni robocze przed 

wyznaczonym terminem transakcji, 

- wszelkie ustalenia między stronami prosimy dokonywać 

przed transakcją oraz przekazywać do kancelarii ustalone                            

i jednoznaczne stanowiska stron drogą mailową lub 

telefoniczną w celu przygotowania projektu czynności, 

- projekt danej czynności notarialnej, przed jej dokonaniem, 

będzie przesłany przez Kancelarię stronom drogą                       



emailową, a wszelkie uwagi stron prosimy przekazywać 

nam w tym samym trybie, co najmniej na jeden dzień  

roboczy przed wyznaczonym terminem transakcji. 

Prosimy o wyrozumiałość oraz przestrzeganie powyższych zasad. 


