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Z ¿ycia Stowarzyszenia

Nowa siedziba ZG Stowarzyszenia Notariuszy RP

Zarz¹d Stowarzyszenia w osobach Anna Dañko-Roesler i Aleksandra
Chmiel zakupi³ w dniu 2 grudnia 2008 r. na rzecz Stowarzyszenia No-
tariuszy RP now¹ siedzibê, która mieœci siê w Warszawie przy ulicy
Okopowej nr 56 (VII i VIII piêtro).

Dotychczas zajmowany lokal, znajduj¹cy siê w Warszawie przy ul. Brac-
kiej nr 20A nie spe³nia³ warunków do prawid³owego funkcjonowania
sekretariatu Zarz¹du i by³ u¿ytkowany na podstawie umowy najmu, zawartej
na czas nieokreœlony.

Nowa siedziba zawiera 199,8 m2 powierzchni u¿ytkowej i w zwi¹zku
z tym mo¿e s³u¿yæ do sprawnego funkcjonowania sekretariatu. W wyniku
nabycia lokalu istnieje mo¿liwoœæ archiwizacji dotychczasowych doku-
mentów w sposób przejrzysty, jak równie¿ poprawi¹ siê warunki dla
urzêdowania Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Notariuszy RP.

Nabycie siedziby nast¹pi³o w wykonaniu uchwa³y nr 1/X/2008 Walnego
Zgromadzenia Cz³onków Stowarzyszenia Notariuszy RP, która to uchwa-
³a zosta³a podjêta w dniu 15 paŸdziernika 2008 r.

Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Notariuszy RP w zwi¹zku z nabyciem
siedziby wysuwa inicjatywê za³o¿enia i prowadzenia Polskiego Archiwum
Notariatu. Wobec powy¿szego zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ do
Kole¿anek i Kolegów Notariuszy o przesy³anie wszelkich materia³ów
dotycz¹cych Notariatu w Polsce, które to materia³y Stowarzyszenie bêdzie
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katalogowaæ i przechowywaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy szybki dostêp do
wszystkich informacji historycznych dotycz¹cych Notariatu.

Zarz¹d G³ówny bêdzie wdziêczny wszystkim osobom wspó³pracuj¹-
cym w tworzeniu Archiwum za udostêpnione materia³y i jednoczeœnie
informuje, ¿e bêdzie prowadzony katalog osób wspó³pracuj¹cych w two-
rzeniu tego¿ Archiwum.

Uprzejmie prosimy o nadsy³anie przede wszystkim:
– fotografii wraz z opisem, który winien w miarê mo¿liwoœci zawieraæ:

autora fotografii, datê wykonania, miejsce wykonania, okolicznoœci
wykonania, a tak¿e nazwiska osób uwidocznionych na fotografiach,

– filmy wraz z opisem, który winien w miarê mo¿liwoœci zawieraæ
autora filmu, datê wykonania, miejsce wykonania, okolicznoœci wykonania,

– publikacje krajowe, jak i zagraniczne (z kongresów, spotkañ kra-
jowych i zagranicznych),

– gazety, wycinki z gazet dotycz¹ce Notariatu,
– w³asne opracowania o charakterze historycznym, wspomnienio-

wym i inne.
Przes³anie wymienionych materia³ów bêdzie traktowane jako wyra¿e-

nie zgody na udostêpnianie ich osobom trzecim, a tak¿e ich publikowanie
na ³amach pism, publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie b¹dŸ inne
podmioty zwi¹zane z Notariatem. Inicjatywa niniejsza ma na celu upo-
rz¹dkowanie dokumentacji historycznej dotycz¹cej Notariatu, jak i rów-
nie¿ integracji œrodowiska notarialnego.

W sprawach zwi¹zanych z tworzeniem Archiwum Zarz¹d prosi o kon-
taktowanie siê z Sekretariatem Zarz¹du nr tel. (0-22) 827 13 45 b¹dŸ te¿
z Grzegorzem B³aszczykiem – notariuszem w Piotrkowie Trybunalskim
nr tel. (0-44) 647 47 64. Materia³y prosimy przes³aæ na jeden z poni¿szych
adresów:

W imieniu Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
Not. G. B³aszczyk

Kancelaria notarialna
Grzegorz B³aszczyk

ul. Toruñska nr 6
97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail: notariuszblaszczyk@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Notariuszy RP
ul. Okopowa 56 lok. 230
01-042 Warszawa
e-mail: snrp@wp.pl


