Załącznik nr 1 do uchwały nr X/156/2020
Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 roku
w sprawie określenia harmonogramu zajęć seminaryjnych
w roku szkoleniowym 2021
dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu
HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH
I ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ (NABÓR 2020)
Termin
zajęć

Godzin
y zajęć

Liczba
jedn.
szkol.

04.01.2021
Pn

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

Forma zajęć

Zakres tematyczny
przedmiotów określonych
w programie aplikacji*

Tematy zagadnień

Tytuły aktów
prawnych do danego
tematu

Wykładowca

Konwersatorium/
seminarium

Prawo rodzinne i
opiekuńcze

Zagadnienia prawa rodzinnego i
opiekuńczego w praktyce notarialnej. 1/3
(Ustawowy ustrój majątkowy -wspólność
ustawowa; skład majątku wspólnego i
majątków
osobistych
małżonków;
zarząd
majątkiem
wspólnym;
odpowiedzialność za
zobowiązania
jednego z małżonków; zdarzenia
powodujące
ustanie
wspólności
ustawowej w czasie trwania małżeństwa;
sytuacja po ustaniu wspólności; umowne
ustroje majątkowe; pojęcie umowy
majątkowej małżeńskiej, jej skuteczność
względem osób trzecich; rodzaje umów
i ustrojów umownych;
Przymusowy ustrój majątkowy rozdzielność
majątkowa,
zdarzenia
powodujące jej powstanie i ustanie;
skutki ustania wspólności).

Ustawa z 25.02.1964r.
Kodeks rodzinny i
opiekuńczy
Ustawa z 28.11.2014r.
Prawo o aktach stanu
cywilnego

not. Maria Dworak/
not. Paweł Kubal/
not. Radosław Stępniak

Prawo o notariacie

Prawo o notariacie. 1/5 (Ustrój notariatu,
instytucja przymusu notarialnego w
ujęciach
doktryny,
zagadnienia
terminologiczne ustawy Prawo o
notariacie, powoływanie i odwoływanie
notariusza. Formy wykonywania zawodu
notariusza.)

Ustawa z 14.02.1991r.
Prawo o notariacie oraz
przepisy wykonawcze

not. Lech Borzemski/
not. Radosław Stępniak

str. 1

09.01.2021
Sb

10:00 –
13:00

4

Konwersatorium/
seminarium

4
13:30 –
16:30

23.01.2021
Sb

10:00 –
13:00

4

Konwersatorium/
seminarium

Prawo cywilne
materialne

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 1/18
(Zagadnienia wstępne: zasady prawa
cywilnego, źródła prawa cywilnego,
wykładnia w prawie cywilnym, terminy
przedawnienia i zawite)

Ustawa z 23.04.1964r.
Kodeks cywilny

not. Joanna GawronJedlikowska

Prawo o księgach
wieczystych i hipotece

Księgi wieczyste i hipoteka. 1/7 (Pojęcie
i funkcje ksiąg wieczystych, źródła
prawa, realny system ksiąg wieczystych,
prawa
ujawniane
w
księgach
wieczystych, ustrój ksiąg wieczystych).

Ustawa z 16.07.1982r.
o księgach wieczystych
i hipotece oraz przepisy
wykonawcze
Ustawa z 28.07.2005r.
o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych

not. Anna Rączkowska

Prawo rodzinne i
opiekuńcze

Zagadnienia prawa rodzinnego i
opiekuńczego.
2/3
(Przesunięcia
majątkowe
między
majątkami
małżonków.
Omówienie
poglądów
doktryny i orzecznictwa. Podział majątku
wspólnego)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Maria Dworak/
not. Paweł Kubal/
not. Radosław Stępniak

Zagadnienia prawa rodzinnego i
opiekuńczego. 3/3 (Małoletni oraz inne
osoby pozostające pod opieką czy
kuratelą; zarząd majątkiem małoletniego,
reprezentacja małoletniego w zależności
od wieku, czynności prawne pomiędzy
rodzicami a dziećmi, reprezentacja osób
pozostających pod opieką i kuratelą)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Maria Dworak/
not. Paweł Kubal/
not. Radosław Stępniak

4
13:30 –
16:30

25.01.2021
Pn
06.02.2021
Sb

10:00 –
13:00
13:30 –
16:30
10:00 –
13:00

Prawo rodzinne i
opiekuńcze

8

Konwersatorium/
seminarium

Sztuka komunikowania
się

Sztuka komunikowania się.

Brak

Wiesław Gałązka
Monika Kowalska

4

Konwersatorium/
seminarium

Prawo o ustroju sądów
powszechnych

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Ustawa z 27.07.2001r.
Prawo o ustroju sądów
powszechnych

SSA Ewa Barnaszewska

str. 2

08.02.2021
Pn

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

Konwersatorium/
seminarium

10:00 –
13:00

4

Konwersatorium/
seminarium

4
13:30 –
16:30

22.02.2021
Pn

10:00 –
13:00

4

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Lech Borzemski/
not. Radosław Stępniak

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Lech Borzemski/
not. Radosław Stępniak

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 2/18
(Podmioty prawa cywilnego – osoby
fizyczne
jako
uczestnicy
obrotu
cywilnoprawnego, uregulowania k.c., w
zakresie niezbędnym, obrót z udziałem
małoletnich, pozostających pod opieką i
kuratelą).
Prawo o notariacie. 4/5 (ustawowe
elementy aktu notarialnego)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Lech Borzemski/
not. Radosław Stępniak

Prawo cywilne

Umowa przedwstępna w praktyce
notarialnej. (zagadnienie podstawowe)

Kodeks cywilny Inne
ustawy mające
zastosowanie

not. Wojciech Nowak/
not. Przemysław Głowski

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe 1/2 (pcc, podatek od
spadków i darowizn, podatnik- płatnik,
odpowiedzialność podatkowa podatnika i
płatnika)

Ustawa z 29.08.1997r.
- Ordynacja podatkowa
oraz przepisy
wykonawcze
Ustawa z 09.09.2000r.
o podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz
przepisy wykonawcze

doradca podatkowy
Monika Mucha

Prawo o notariacie

Prawo cywilne
materialne

4
13:30 –
16:30

20.02.2021
Sb

Prawo o notariacie. 2/5 (Status prawny,
obowiązki i prawa notariuszy, samorząd
notarialny, nadzór nad notariatem i
odpowiedzialność notariusza za szkodę
w związku z dokonaną czynnością
notarialną.
Aplikanci
i
zastępcy
notarialni.)
Prawo o notariacie. 3/5 (Rodzaje
czynności
notarialnych
i
tryb
dokonywania czynności. Wynagrodzenie
notariusza, zwolnienie od ponoszenia
wynagrodzenia. Odmowa dokonania
czynności notarialnej.)

Prawo o notariacie

Konwersatorium/
seminarium

Prawo o notariacie

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

str. 3

Ustawa z 28.07.1983r.
o podatku od spadków
i darowizn oraz
przepisy wykonawcze

13:30 –
16:30

06.03.2021
Sb

13:30 –
16:30

08.03.2021
Pn

20.03.2021
Sb

4

10:00 –
13:00

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań 3/18
(Podmioty prawa cywilnego – osoby
fizyczne
dotknięte
różnymi
ułomnościami jako uczestnicy obrotu
cywilnoprawnego – art. 87 Prawa o
notariacie oraz art.79 k.c.)
Księgi wieczyste i hipoteka. 2/7 (Zasada
powszechności
ksiąg
wieczystych.
Fakultatywność wpisu. Zasada jawności
ksiąg wieczystych. Zbiory dokumentów)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu oraz Prawo o
notariacie

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Ustawa z 16.07.1982r.
o księgach wieczystych
i hipotece oraz przepisy
wykonawcze

not. Anna Rączkowska

Prawo cywilne
Prawo podatkowe

Darowizna,
Zagadnienia
podatkowe. 1/2

Kodeks cywilny
Ustawy podatkowe

not. Katarzyna Duduś/
not. Magdalena Żuchowska/
not. Maria Dworak

Prawo cywilne.
Prawo podatkowe

Darowizna,
dożywocie,
renta.
Zagadnienia
cywilnoprawne
i
podatkowe. 2/2

Kodeks cywilny

not. Katarzyna Duduś/
not. Magdalena Żuchowska/
not. Maria Dworak

Prawo podatkowe. 2/2 (pcc, podatek od
spadków i darowizn, podatnik- płatnik,
odpowiedzialność podatkowa podatnika i
płatnika)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

doradca podatkowy
Monika Mucha

Prawo podatkowe. 1/2
(zobowiązanie podatkowe a obowiązek
podatkowy, zaległości podatkowe,
powstanie zobowiązania podatkowego w
zakresie podatków pojawiających się
przy wykonywaniu zawodu notariusza
(pcc, podatek od spadków i darowizn,

Ustawa z 29.08.1997r.
- Ordynacja podatkowa
oraz przepisy
wykonawcze
Ustawa z 09.09.2000r.
o podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz

doradca podatkowy
Sabina Moczko-Wdowczyk

Prawo cywilne
materialne/
Prawo o notariacie

4

Konwersatorium/
seminarium

4

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

Konwersatorium/
seminarium

Prawo o księgach
wieczystych i hipotece

Prawo podatkowe

Konwersatorium/
seminarium

Prawo podatkowe

dożywocie,
renta.
cywilnoprawne
i

(podatek od spadków i
darowizn, podatek od
czynności
cywilnoprawnych)

str. 4

22.03.2021
Pn

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

Konwersatorium/
seminarium

podatek vat, dostawy jako czynności
cywilno-prawne), właściwość organów
podatkowych
ze
szczególnym
uwzględnieniem właściwości organów
podatkowych w sprawach z zakresu
praktyki notarialnej)
(terminy płatności podatków w praktyce
notarialnej,
podatnik
–
płatnik,
odpowiedzialność podatkowa podatnika i
płatnika)

przepisy wykonawcze.
Ustawa z 28.07.1983r.
o podatku od spadków
i darowizn oraz
przepisy wykonawcze.
Ustawa z 11.03.2004r.
o podatku od towarów i
usług. Ustawa z
26.07.1991r o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Prawo cywilne
materialne

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 4/18
(Podmioty prawa cywilnego – osoby
prawne
jako
uczestnicy
obrotu
cywilnoprawnego)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe. 2/2 (zabezpieczenie
wykonania zobowiązań podatkowych,
wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań
podatkowych), (zagadnienia z zakresu
podatku
dochodowego
od
osób
fizycznych, w tym: źródła przychodów w
kontekście
praktyki
notarialnej,
powstanie obowiązku podatkowego,
szczególny sposób powstawania –
określania przychodów, zwolnienia
podatkowe oraz wyłączenia spod
opodatkowania, wysokość i sposób
zapłaty podatku, zagadnienia z zakresu
podatku od towarów i usług VAT, w
tym: definicja podatnika, określenie
powstania obowiązku podatkowego,
działalność gospodarcza w rozumieniu
podatku vat, zwolnienia podatkowe w
zakresie podatku vat określone w ustawie
i przepisach szczególnych, definicja
towaru oraz świadczenia usług w
praktyce notarialnej)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

doradca podatkowy
Sabina Moczko-Wdowczyk

str. 5

10.04.2021
Sb

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00
13:30 –
16:30

8

Konwersatorium/
seminarium

Prawo cywilne
materialne

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 5/18
(Podmioty prawa cywilnego – jednostki
organizacyjne
nie
posiadające
osobowości prawnej jako uczestnicy
obrotu cywilnoprawnego.)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne i ochrona tajemnic.
1/6
Konstytucyjnoprawny
status
notariusza. Zasada legalizmu jako
podstawa działania notariusza.

Konstytucja RP z
02.04.1997 r.; Prawo o
notariacie; Ustawa z
30.11.2016r. o
organizacji i trybie
postępowania przed
Trybunałem
Konstytucyjnym;
Ustawa z 06.06.1997r.
Kodeks karny

prof. Mariusz Jabłoński

2/6 Notariusz jako funkcjonariusz
publiczny (w rozumieniu art. 115 § 13
pkt 3 kodeksu karnego i art. 5 ust. 2
ustawy o dostępie do informacji
publicznej).
12.04.2021
Pn

24.04.2021
Sb

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

Konwersatorium/
seminarium

Konwersatorium/
seminarium

Prawo cywilne
materialne

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 6/18
(Czynności prawne - pojęcie i rodzaje,
treść; oświadczenia woli – forma,
wykładnia, wady, skutki wadliwości
czynności prawnych)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Prawo cywilne
materialne

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 7/18
(Czynności prawne wymagające zgody:
osoby
trzeciej,
sądu,
organu
administracji – wybrane zagadnienia.)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu Ustawy
szczególne podane
przez wykładowcę do
omawianych kazusów

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Prawo cywilne
materialne

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 8/18
(Zawarcie umowy, ze szczególnym
uwzględnieniem trybu przetargowego
wymaganego
przy
zbywaniu
nieruchomości SP i JST. Zawarcie
umowy zbycia nieruchomości przez
ofertę i jej przyjęcie.)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

str. 6

26.04.2021
Pn

15.05.2021
Sb

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00
13:30 –
16:30

8

Konwersatorium/
seminarium

Prawo o księgach
wieczystych i hipotece

Księgi wieczyste i hipoteka.
3/7
(Wpisy
konstytutywne
i
deklaratywne.
Zakres
obowiązku
ujawniania praw w księdze wieczystej)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Łukasz Zagrobelny/
not. Anna Rączkowska

Prawo cywilne
materialne

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 9/18
(Przedstawicielstwo
ustawowe,
pełnomocnictwo, prokura. Czynności,
które nie mogą być dokonane przez
przedstawiciela)
Księgi wieczyste i hipoteka. 4/7
(Prawnomaterialne
zasady
ksiąg
wieczystych, zasada wpisu, zasada
domniemań związanych z wpisem,
zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg
wieczystych, zasada pierwszeństwa praw
rzeczowych ograniczonych wpisanych
do księgi wieczystej, zasada skuteczności
praw i roszczeń osobistych wpisanych do
księgi wieczystej)
Prawo konstytucyjne i ochrona tajemnic.
3/6 Notariusz jako zobowiązany do
udostępniania informacji publicznej
(pojęcie
informacji
publicznej;
procedura,
udostępnienie;
odmowa
udostępnienia, ponowne wykorzystanie
informacji publicznej).
Charakter
prawny odmowy dokonania czynności
notarialnej a konstytucyjne prawo do
sądu (art. 45 Konstytucji RP).
Prawo konstytucyjne i ochrona tajemnic.
4/6 Ochrona danych osobowych w
praktyce funkcjonowania kancelarii
notarialnej (zakres stosowania przepisów
UODO; zabezpieczenia zbioru danych;
przetwarzanie danych w zbiorze; zasady
archiwizacji;
odpowiedzialność
pracowników, polityka i instrukcja)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Anna Rączkowska

Ustawa z 06.09.2001r.
o dostępie do
informacji publicznej;
Ustawa z 25.02.2016r.
o ponownym
wykorzystywaniu
informacji sektora
publicznego; Ustawa z
14.06.1960r. Kodeks
postępowania
administracyjnego
Prawo o notariacie
(wybrane orzecznictwo
Trybunału
Konstytucyjnego oraz
innych organów
władzy sądowniczej)

prof. Mariusz Jabłoński

Prawo o księgach
wieczystych i hipotece

Konwersatorium/
seminarium

Prawo konstytucyjne

str. 7

17.05.2021
Pn

10:00 –
13:00
13:30 –
16:30

8

Konwersatorium/
seminarium

Prawo konstytucyjne

29.05.2021
Sb

10:00 –
13:00

4

Konwersatorium/
seminarium

Prawo cywilne
materialne

13:30 –
16:30

31.05.2021
Pn

10:00 –
13:00

Prawo o księgach
wieczystych i hipotece

4

4

Konwersatorium/
seminarium

Prawo o księgach
wieczystych i hipotece

Prawo administracyjne/
samorząd terytorialny

13:30 –
16:30

4

Prawo konstytucyjne i ochrona tajemnic.
5/6 Tajemnica notarialna – istota i zakres
ochrony, odpowiedzialność.
6/6 Ochrona danych osobowych w
praktyce funkcjonowania kancelarii
notarialnej Wymóg należytej staranności
w zakresie identyfikacji tożsamości stron
czynności notarialnych i ochrona ich
prywatności (ochrona prywatności osób
reprezentujących organy i instytucje
państwowe i publiczne; ochrona
prywatności osób trzecich
Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 10/18
(Zobowiązania - wiadomości ogólne pojęcie i struktura zobowiązania, źródła
zobowiązań odpowiedzialność dłużnika,
rodzaje świadczeń)
Księgi wieczyste i hipoteka. 5/7
(Definicja hipoteki, w tym porównanie
najważniejszych cech hipoteki przed i po
nowelizacji, która weszła wżycie
20.02.2011 r., przedmiot i zakres
zabezpieczenia, administrator hipoteki,
zmiana zabezpieczonej wierzytelności,
rozporządzanie
obciążoną
nieruchomością)
Księgi wieczyste i hipoteka. 6/7 (Układ
księgi wieczystej. Elektroniczny system
ksiąg wieczystych.)
Samorząd terytorialny RP (samorząd
województwa, samorząd powiatowy,
samorząd
gminny–
struktura
kompetencje i działanie; nadzór nad
działalnością jednostek samorządowych;
akty prawa miejscowego)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

prof. Mariusz Jabłoński

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Anna Rączkowska/
not. Łukasz Zagrobelny

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu
Ustawa z 05.06.1998r.
o samorządzie
województwa Ustawa z
05.06.1998r. o
samorządzie
powiatowym Ustawa z
08.03.1990r. o
samorządzie gminnym

not. Łukasz Zagrobelny

SNSA Ryszard Pęk

str. 8

07.06.2021
Pn

12.06.2021
So

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

Konwersatorium/
seminarium

Konwersatorium/
seminarium

Prawo administracyjne

Postępowanie
administracyjne
w
zakresie przydatnym w praktyce
notarialnej.

Ustawa z 14.06.1960r.
Kodeks postępowania
administracyjnego
Ustawa z 25.07.2002r.
Prawo o ustroju sądów
administracyjnych,
Ustawa z 30.08.2002r.
Prawo o postępowaniu
przed sądami
administracyjnymi

SNSA Ryszard Pęk

Prawo cywilne
materialne/prawo
podatkowe

Wybrane czynności cywilnoprawne z
udziałem wspólników spółki cywilnej.

Kodeks cywilny,
Ustawa z 16.07.1982r.
o księgach wieczystych
i hipotece. Ustawa z
09.09.2000r. o podatku
od czynności
cywilnoprawnych oraz
przepisy wykonawcze

not. Danuta Trusz/
not. Katarzyna Duduś/
not. Wojciech Nowak

Prawo cywilne
materialne

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 11/18
(Wielość wierzycieli albo dłużników;
zobowiązania solidarne wynikające z
ustawy lub umowy, zobowiązania
podzielne i niepodzielne).

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Prawo o księgach
wieczystych i hipotece

Księgi wieczyste i hipoteka 7/7
(Hipoteka
łączna,
przeniesienie
wierzytelności hipotecznej, wygaśnięcie
hipoteki
i
jej
wykreślenie,
rozporządzanie opróżnionym miejscem
hipotecznym, hipoteka na wierzytelności
hipotecznej. Hipoteka przymusowa źródła powstania, zakres zabezpieczenia,
wygaśnięcie i wykreślenie)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Anna Rączkowska

str. 9

26.06.2021
Sb

28.06.2021
Pn

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

Konwersatorium/
seminarium

Prawo cywilne
materialne

Prawo cywilne
materialne

Konwersatorium/
seminarium

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań.12/18
(Zasada swobody umów, wzorce
umowne, niedozwolone postanowienia
umowne – ogólne zasady uznania
postanowienia za niedozwolone –
znaczenie tych regulacji w praktyce
notarialnej)
Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań.13/18
(Wprowadzenie do zagadnień dot.
Umowy przedwstępnej, zadatku, zaliczki
– na wybranym stanie faktycznym)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Prawo cywilne
materialne

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 14/18
(Zagadnienie umów o podwójnym
skutku
zobowiązująco
rozporządzającym.
Umowa
zobowiązująca a umowa przedwstępna)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Prawo cywilne
materialne

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 15/18
(zastrzeżenie warunku i terminu)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

str. 10

09.10.2021
Sb

11.10.2021
Pn

23.10.2021
Sb

25.10.2021
Pn

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

06.11.2021
Sb

10:00–
13:00
13:30–
16:30

Konwersatorium/
seminarium

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 16/18
(Umowne - art. 395 k.c. i ustawowe
prawo odstąpienia, odstępne - art. 396
k.c.)

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

Prawo administracyjne

Zagadnienia
dot.
postępowania
egzekucyjnego w administracji (w
zakresie przydatnym w praktyce
notarialnej).
Obrót
nieruchomościami
rolnymi
(wprowadzenie)

Ustawa z 17.06.1966r.
o postępowaniu
egzekucyjnym w
administracji
Kodeks cywilny,
Ustawa z 11.04.2003r.
o kształtowaniu ustroju
rolnego
Kodeks cywilny

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

SNSA Ryszard Pęk

Konwersatorium/
seminarium

Prawo cywilne

Prawo cywilne
materialne

Konwersatorium/
seminarium

Konwersatorium/
seminarium

Prawo cywilne
materialne

Konwersatorium/
seminarium

Przyjęcie
i
odrzucenie
spadku,
stwierdzenie nabycia spadku (na
wybranych stanach faktycznych –
zagadnienia ogólne)
Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 17/18
(Wygaśnięcie zobowiązania, potrącenie,
odnowienie, zwolnienie z długu, datio in
solutum)

Prawo cywilne
materialne

Umowa sprzedaży. Sprzedaż działki
budowlanej.

Prawo cywilne
materialne

Część ogólna prawa cywilnego oraz
część ogólna prawa zobowiązań. 18/18
(Rozwiązanie umowy przez strony.
Dodatkowe zastrzeżenia umowne, kara
umowna)
Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo w
praktyce notarialnej, prokura (na
wybranych stanach faktycznych). 1/2
Prawo spadkowe (formy testamentów,
zachowek, umowy zrzeczenia się
dziedziczenia).

Prawo cywilne
materialne

4
8

Prawo cywilne
materialne

Prawo cywilne
materialne

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

Kodeks cywilny
Ustawa z 21.08.1997r.
o gospodarce
nieruchomościami
Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Łukasz Zagrobelny/
not. Natalia Kasińska
not. Łukasz Słotwiński/
not. Anna Konopnicka-Pęk

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

not. Przemysław Głowski/
not. Agata Wójcikiewicz-Sawa

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Sylwia Marszałkowska

Kodeks cywilny

not. Katarzyna Duduś/
not. Marta Szczucka

Kodeks cywilny

not. Natalia Kasińska/
not. Łukasz Słotwiński

str. 11

08.11.2021
Pn

10:00 –
13:00
13:30 –
16:30

8

Konwersatorium/
seminarium

Prawo o notariacie

Budowa aktu notarialnego. Zajęcia
praktyczne,
analiza
wybranych
przykładów.

Prawo o notariacie

not. Dorota Kuzebska/
not. Joanna Greguła

27.11.2021
Sb

10:00 –
13:00

4

Konwersatorium/
seminarium

Prawo o notariacie i
etyka zawodowa

Prawo o notariacie. 5/5 Wprowadzenie
do
etyki
zawodowej
notariusza,
odpowiedzialność
dyscyplinarna
notariusza,
zastępcy
notarialnego,
aplikanta.

Prawo o notariacie,
Kodeks Etyki
Zawodowej Notariusza

not. Katarzyna Obrocka-Walus/

Prawo o notariacie/
Prawo cywilne
materialne

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
w praktyce notarialnej – umowa
zamiany.

Prawo cywilne
materialne/ prawo
handlowe/ prawo
podatkowe

Wybrane czynności cywilnoprawne z
udziałem
osobowych
spółek
handlowych.

Prawo cywilne
materialne

Umowa sprzedaży lokalu stanowiącego
odrębną nieruchomość.

Kodeks cywilny
Ustawy podatkowe
(podatek od spadków i
darowizn, podatek od
czynności
cywilnoprawnych)

not. Danuta Trusz/
not. Natalia Kasińska/
not. Wojciech Czyniewski/
not. Jolanta Ołpińska

Prawo cywilne

Prawa
rzeczowe
ograniczone
(służebności gruntowe i osobiste na
wybranych stanach faktycznych).

Kodeks cywilny

not. Anna Konopnicka-Pęk/
not. Łukasz Słowiński/
not. Wojciech Nowak

13:30 –
16:30

29.11.2021
Pn

04.12.2021
Sb

4

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00
13:30 –
16:30

8

Konwersatorium/
seminarium

Konwersatorium/
seminarium

Kodeks cywilny
Ustawy podatkowe
(podatek od spadków i
darowizn, podatek od
czynności
cywilnoprawnych)
Kodeks cywilny
Ustawa z 15.09.2000r.
– Kodeks spółek
handlowych Ustawa z
09.09.2000r. o podatku
od czynności
cywilnoprawnych oraz
przepisy wykonawcze.

not. Lech Borzemski

not. Wojciech Czyniewski/
not. Teresa Wołyniec/
not. Jolanta Ołpińska

not. Danuta Trusz/
not. Katarzyna Duduś/
not. Wojciech Nowak

str. 12

06.12.2021
Pn

11.12.2021
Sb

13.12.2021
Pn

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

10:00 –
13:00

4

13:30 –
16:30

4

Konwersatorium/
seminarium

Prawo cywilne/ prawo o
notariacie

Prawo o notariacie

Konwersatorium/
seminarium

Konwersatorium/
seminarium

Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo w
praktyce notarialnej, prokura (na
wybranych stanach faktycznych). 2/2
Prawo o notariacie 5/5 (Czynności
poświadczeniowe,
doręczanie
oświadczeń,
protesty,
protokoły,
przyjęcie na przechowanie, wydawanie
odpisów,
wypisów,
wyciągów,
przechowywanie aktów notarialnych)

Kodeks cywilny

not. Katarzyna Duduś/
not. Marta Szczucka

Akty prawne wcześniej
podane do tego tematu

not. Lech Borzemski/
not. Radosław Stępniak

Prawo cywilne

Zbycie spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu.

Kodeks cywilny,
Ustawa z 15.12.2000r.
o spółdzielniach
mieszkaniowych

not. Jolanta Ołpińska/
not. Przemysław Głowski/
not. Wojciech Czyniewski

Prawo cywilne

Przygotowanie
sprzedaży
o
zobowiązującym.

umowy
wyłącznie

Kodeks cywilny. Inne
ustawy mające
zastosowanie w stanie
faktycznym kazusu

not. Magdalena Żuchowska/
not. Danuta Trusz

Prawo cywilne

Prawo spółdzielcze (zagadnienia ogólne)

Kodeks cywilny
Ustawa z 16.09.1982r.
Prawo spółdzielcze

not. Anna Konopnicka-Pęk/

Kodeks cywilny
Ustawa z 16.09.1982r.
Prawo spółdzielcze
Ustawa z 15.12.2000r.
o spółdzielniach
mieszkaniowych

not. Anna Konopnicka-Pęk/

Prawo cywilne

projektu
skutku

Ustawa
o
spółdzielniach
mieszkaniowych - zagadnienia istotne w
praktyce notarialnej (wprowadzenie).

not. Agata Wójcikiewicz-Sawa/

not. Jolanta Ołpińska

not. Agata Wójcikiewicz-Sawa/

not. Jolanta Ołpińska

*(Uchwała nr IX/69/2017 KRN z dnia 30.10.2017 r. w sprawie programu aplikacji notarialnej dla aplikantów rozpoczynających aplikację notarialną po dniu 31 grudnia 2017 r.)
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