Załącznik nr 3 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
III ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ (NABÓR 2018)
Terminy
zajęć

Godzin
y zajęć

Licz
ba
jedn
.
szko
l.

Pt
15.01.2021

10:00
–
13:00

4

13:30
–
16:30

4

10:00
–
13:00

4

So
16.01.2021

Forma zajęć

Zakres
tematyczny
przedmiotów
określonych
w programie
aplikacji *

Tematy zagadnień

Tytuły
aktów
prawnych
do
danego tematu

Wykładowca

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo cywilne
materialne i
procesowe

Formułowanie żądań o dokonanie wpisów do księgi
wieczystej.

Kodeks postępowania
cywilnego Ustawa z
06.07.1982r. o
księgach wieczystych
i hipotece oraz
przepisy wykonawcze

not. Lidia Barycka/
not. Anna Rączkowska/
SSA Wojciech Wójcik

Prawo
administracyjn
e

Podział nieruchomości, wymiana i scalanie gruntów,
prawo geodezyjne i kartograficzne, ewidencja gruntów i
budynków. 1/2

geodeta
Aleksandra Mucharska

Prawo
administracyjn
e

Podział nieruchomości, wymiana i scalanie gruntów,
prawo geodezyjne i kartograficzne, ewidencja gruntów i
budynków. 2/2

Ustawa z
21.08.1997r. o
gospodarce
nieruchomościami
Ustawa z
17.05.1989r. prawo
geodezyjne i
kartograficzne oraz
przepisy do niej
wykonawcze
Ustawa z
21.08.1997r. o
gospodarce
nieruchomościami
Ustawa z
17.05.1989r. prawo
geodezyjne i
kartograficzne oraz

Konwersatoriu
m/
seminarium

geodeta
Aleksandra Mucharska

str. 1

Pt
29.01.2021

So
30.01.2021

Pt
12.02.2021

13:30
–
16:30

4

Zaskarżenie odmowy wpisu do księgi wieczystej.

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

2x
4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Inne

Stan psychiczny strony czynności notarialnej.
Rozważania o psychiatrii i psychologii w praktyce
notarialnej.

4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Weksle, czeki, papiery wartościowe. Instytucje prawa
bankowego w praktyce notarialnej. 1/2

13:30
–
16:30

4

Prawo
wekslowe,
prawo
czekowe,
Prawo
bankowe.
Prawo cywilne

Prawo spadkowe. 1/8 Dziedziczenie ustawowe: grupy
spadkobierców ustawowych, wielkość udziałów
spadkowych, szczególna sytuacja małżonka
spadkodawcy, uprawnienia dziadków spadkodawcy.

10:00
–
13:00

4

13:30
–
16:30

4

Prawo cywilne
materialne i
procesowe

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
wekslowe,
prawo
czekowe,
Prawo
bankowe.

Weksle, czeki, papiery wartościowe. Instytucje prawa
bankowego w praktyce notarialnej. 2/2

Prawo
cywilne/
prawo rolne

Prawo rolne na wybranych stanach faktycznych.
Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

przepisy do niej
wykonawcze
Kodeks postępowania
cywilnego Ustawa z
06.07.1982r. o
księgach wieczystych
i hipotece oraz
przepisy wykonawcze
Ustawa z
14.02.1991r. Prawo o
notariacie

Ustawa z
28.04.1936r. prawo
wekslowe Ustawa z
28.04.1936r. prawo
czekowe Ustawa z
29.08.1997r. prawo
bankowe
Kodeks cywilny
Ustawa z
28.07.1983r. o
podatku od spadków i
darowizn
Ustawa z 28.04.1936
r. prawo wekslowe
Ustawa z 28.04.1936
r. prawo czekowe
Ustawa z 29.08.1997
r. prawo bankowe
Kodeks cywilny
Ustawa z11.04.2003r.
o kształtowaniu
ustroju rolnego
Ustawa z
29.06.1963r. o

not. Lidia Barycka/
not. Anna Rączkowska/
SSA Wojciech Wójcik

not. Aleksander Szymański

adw. Marcin Quoos

not. Lech Borzemski

adw. Marcin Quoos

not. Marta Szczucka/
not. Agata WójcikiewiczSawa/
not. Natalia Kasińska

str. 2

zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych

So
13.02.2021

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
cywilne/
prawo
podatkowe

Umowy działowe, zniesienie współwłasności, podział
majątku - aspekty cywilnoprawne i podatkowe. 1/4

Kodeks cywilny.
Ustawa z
28.07.1983r. o
podatku od spadków i
darowizn Ustawa z
09.09.2000r. o
podatku od czynności
cywilnoprawnych

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Radosław Stępniak

Prawo cywilne

Prawo spadkowe 2/8. Dziedziczenie testamentowe:
testament (cechy, przesłanki ważności, testament
negatywny), rodzaje testamentów (testamenty zwykłe i
szczególne), treść testamentu (powołanie spadkobiercy,
przyrost, podstawienie, zapis, polecenie,
wydziedziczenie , powołanie wykonawcy testamentu.
Szczególna staranność notariusza przy sporządzaniu
testamentu testament (cechy, przesłanki ważności,
testament negatywny), rodzaje testamentów (testamenty
zwykłe i szczególne), treść testamentu (powołanie
spadkobiercy, przyrost, podstawienie, zapis, polecenie,
wydziedziczenie , powołanie wykonawcy testamentu.
Szczególna staranność notariusza przy sporządzaniu
testamentu
Zagadnienia postępowania cywilnego w praktyce
notarialnej – wybrane zagadnienia.

Kodeks cywilny
Ustawa z
28.07.1983r. o
podatku od spadków i
darowizn

not. Lech Borzemski

Kodeks postępowania
cywilnego Ustawa z
06.07.1982r. o
księgach wieczystych
i hipotece oraz
przepisy wykonawcze

not. Andrzej J. Czereda/
SSA Wojciech Wójcik

Notariusz jako pracodawca i inne zagadnienia prawa
pracy w kancelarii notarialnej.

Kodeks pracy i
przepisy do niego
wykonawcze

dr Jacek Borowicz

Prawo ubezpieczeń społecznych w zakresie przydatnym

Ustawy wskazane

dr Jacek Borowicz

10:00
–
13:00

4

13:30
–
16:30

4

Pt
26.02.2021

10:00
13:00
13:30
-6:30

2x
4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Postępowanie
cywilne

So
27.02.2021

10:00
13:00

4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo pracy

13:30

4

Prawo

str. 3

Pt
12.03.2021

So
13.03.2021

Pt
26.03.2021

16:30
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

Konwersatoriu
m/
seminarium

Konwersatoriu
m/
seminarium

Konwersatoriu
m/
seminarium

ubezpieczeń
społecznych

notariuszowi.

przez wykładowcę

Prawo
cywilne/
prawo
podatkowe

Umowy działowe, zniesienie współwłasności, podział
majątku - aspekty cywilnoprawne i podatkowe. 2/4

Kodeks cywilny
Ustawa z
28.07.1983r. o
podatku od spadków i
darowizn Ustawa z
09.09.2000r. o
podatku od czynności
cywilnoprawnych

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Radosław Stępniak

Prawo
gospodarcze

Zbywanie udziałów, akcji. Przeniesienie praw i
obowiązków wspólnika w spółce osobowej.

not. Marta Szafrańska/
not. Sebastian Szafrański/
not. Adam Tkaczyński

Prawo
cywilne/
prawo
podatkowe

Umowy działowe, zniesienie współwłasności, podział
majątku - aspekty cywilnoprawne i podatkowe. 3/4

Kodeks spółek
handlowych Ustawa z
09.09.2000 r. o
podatku od czynności
cywilnoprawnych
Ustawa z 28.07.1983
r. o podatku od
spadków i darowizn
Kodeks cywilny
Ustawa z
28.07.1983r. o
podatku od spadków i
darowizn Ustawa z
09.09.2000r. o
podatku od czynności
cywilnoprawnych

Prawo cywilne
materialne/
Prawo
o
notariacie

Czynności notarialne z osobami starszymi i osobami
ułomnymi.

Kodeks cywilny
Prawo o notariacie

not. Wojciech Nowak/
not. Dorota Kuzebska/
not. Elżbieta RączkowskaMartyn

Prawo
międzynarodo
we

Wybrane umowy międzynarodowe o pomocy prawnej
1/2

Konwencja o
jurysdykcji, prawie
właściwym,
uznawaniu,
wykonywaniu i
współpracy w
zakresie

zastępca notarialny
dr Marcin Margoński

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Radosław Stępniak

str. 4

odpowiedzialności
rodzicielskiej oraz
środków ochrony
dzieci z dnia 19
października 1996 r.
(Dz.U. 2010 nr 172,
poz. 1158)
Konwencja o
uznawaniu rozwodów
i separacji z dnia 1
czerwca 1970 r.
(Dz.U. 2001 Nr 53,
poz. 561)
Konwencja znosząca
wymóg legalizacji
zagranicznych
dokumentów
urzędowych
z dnia 5 października
1961 r. (Dz.U. 2005
nr 112, poz. 938)
Umowy konsularne i
konwencje bilateralne
zwalniające
dokumenty z
wymogu legalizacji z:
Białorusią (Dz. U.
1995, nr 128, poz.
619), Rosją (Dz. U.
2002, nr 83, poz.
750), Ukrainą (Dz. U.
1994, nr 96, poz.
465), Wietnamem
(Dz. U. 1995, nr 55,
poz. 289),
Czechosłowacją
(Dz.U. z 1989 r. Nr
39, poz. 210), Austrią
(Dz.U. z 1974 r. Nr 6,
poz. 33 ze zm.),
Chinami (Dz.U. z

str. 5

1988 r. Nr 9, poz.
65), Wielką Brytanią
(Dz.U. 1971 nr 20
poz. 192)

13:30
–
16:30

So
27.03.2021

10:00
–
13:00

4

4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
cywilne/
prawo
podatkowe

Umowy działowe, zniesienie współwłasności, podział
majątku - aspekty cywilnoprawne i podatkowe. 4/4

Prawo
międzynarodo
we

Wybrane umowy międzynarodowe o pomocy prawnej.
2/2

Kodeks cywilny
Ustawa z
28.07.1983r. o
podatku od spadków i
darowizn Ustawa z
09.09.2000r. o
podatku od czynności
cywilnoprawnych
Konwencja o
jurysdykcji, prawie
właściwym,
uznawaniu,
wykonywaniu i
współpracy w
zakresie
odpowiedzialności
rodzicielskiej oraz
środków ochrony
dzieci z dnia 19
października 1996 r.
(Dz.U. 2010 nr 172,
poz. 1158)
Konwencja o
uznawaniu rozwodów
i separacji z dnia 1
czerwca 1970 r.
(Dz.U. 2001 Nr 53,
poz. 561)
Konwencja znosząca
wymóg legalizacji
zagranicznych
dokumentów
urzędowych
z dnia 5 października
1961 r. (Dz.U. 2005
nr 112, poz. 938)

not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Radosław Stępniak

zastępca notarialny
dr Marcin Margoński

str. 6

Umowy konsularne i
konwencje bilateralne
zwalniające
dokumenty z
wymogu legalizacji z:
Białorusią (Dz. U.
1995, nr 128, poz.
619), Rosją (Dz. U.
2002, nr 83, poz.
750), Ukrainą (Dz. U.
1994, nr 96, poz.
465), Wietnamem
(Dz. U. 1995, nr 55,
poz. 289),
Czechosłowacją
(Dz.U. z 1989 r. Nr
39, poz. 210), Austrią
(Dz.U. z 1974 r. Nr 6,
poz. 33 ze zm.),
Chinami (Dz.U. z
1988 r. Nr 9, poz.
65), Wielką Brytanią
(Dz.U. 1971 nr 20
poz. 192).

13:30
–
16:30

Pt
09.04.2021

4

10:00
–
13:00

4

13:30
–
16:30

4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo cywilne

Własność lokali. Wspólnota mieszkaniowa. 1/2

Kodeks cywilny
Ustawa z
24.06.1994r. o
własności lokali

not. Sławomir Łakomy lub
not. Radosław Stępniak

Prawo
o
przeciwdziała
niu
praniu
pieniędzy

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w
praktyce notarialnej. 1/2

Ustawa z
01.03.2018r. o
przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i
przepisy wykonawcze

not. Radosław Stępniak/
not. Paweł Kubal/
not. Sławomir Łakomy/
not. Krzysztof Buk

Prawo
cywilne/prawo
administracyjn
e

Działalność gospodarcza w RP. Osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą jako uczestnicy
czynności notarialnych. (ogólne zasady podejmowania i
prowadzenia działalności gospodarczej w RP, CEiIDG

Ustawa z dnia
06.03.2018r. prawo
przedsiębiorców
Ustawa z

not. Małgorzata Klukowska

str. 7

So
10.04.2021

– znaczenie i funkcje, oznaczenie przedsiębiorcy,
pojęcie firmy, występowanie przedsiębiorcy w obrocie
cywilnoprawnym za pośrednictwem innych osób
(pełnomocnik/prokurent).

06.03.2018r. przepisy
wprowadzające
ustawę prawo
przedsiębiorców (…).
Kodeks cywilny

2x
4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
międzynarodo
we

Notariat na świecie. Kolizja praw w czasie - Prawo
intertemporalne. Kolizja praw w przestrzeni - Prawo
prywatne międzynarodowe.

Przepisy regulujące
międzynarodowe
organizacje notariatu.
Ustawa z dnia
04.02.2011r. Prawo
prywatne
międzynarodowe

not. Tomasz Kot

10:00
–
13:00

4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
upadłościowe
i
prawo
restrukturyzac
yjne

Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne w
praktyce notarialnej na wybranych stanach faktycznych.

Kodeks cywilny
Ustawa z 28.02.2003
r. prawo
upadłościowe Ustawa
z 15.05.2015r. prawo
restrukturyzacyjne

not. Magdalena Żuchowska/
not. Lidia Barycka/
not. Małgorzata Klukowska

13:30
–
16:30

4

Prawo
notariacie

Wymogi formalne czynności notarialnych.
Czynności aplikanta notarialnego wykonywane na
podstawie upoważnienia patrona (art.22a prawa o not.).

Prawo o notariacie
Kodeks cywilny

not. Maria Dworak/
not. Radosław Stępniak

10:00
–
13:00

4

10:00
–
13:00
13:30
–
16:30

Pt
16.04.2021

So
17.04.2021

Konwersatoriu
m/
seminarium

o

Prawo
Unii
Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej w stosunkach transgranicznych
z dziedziny prawa cywilnego. 1/2

Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego
i Rady UE z 12.12.2012 r.
Nr 1215/2012 w sprawie
jurysdykcji, uznawania i
wykonywania orzeczeń w
sprawach cywilnych i
handlowych
Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 593/2008
z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie prawa
właściwego dla
zobowiązań umownych
(Rzym I)
Rozporządzenie (WE) nr

zastępca notarialny
dr Marcin Margoński

str. 8

864/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z
dnia 11 lipca 2007 r.
dotyczące prawa
właściwego dla
zobowiązań
pozaumownych ( Rzym II )
Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/1191 z
dnia 6 lipca 2016 r. w
sprawie promowania
swobodnego przepływu
obywateli poprzez
uproszczenie wymogów
dotyczących przedkładania
określonych dokumentów
urzędowych w Unii
Europejskiej i zmieniające
rozporządzenie (UE) nr
1024/2012
2/2 Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 650/2012
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie jurysdykcji,
prawa właściwego,
uznawania i wykonywania
orzeczeń, przyjmowania
i wykonywania
dokumentów urzędowych
dotyczących dziedziczenia
oraz w sprawie
ustanowienia
europejskiego
poświadczenia
spadkowego
Rozporządzenie Rady
(WE) Nr 4/2009 z dnia 18
grudnia 2008 r. w sprawie
jurysdykcji, prawa
właściwego, uznawania i
wykonywania orzeczeń
oraz współpracy w zakresie
zobowiązań
alimentacyjnych
Rozporządzenie Rady
(WE) Nr 2201/2003
z 27.12003 r. o jurysdykcji
oraz uznawaniu
i wykonywaniu orzeczeń

str. 9

w sprawach małżeńskich
oraz w sprawach
dotyczących
odpowiedzialności
rodzicielskiej, uchylające
rozporządzenie (WE)
Nr 1347/2000

13:30
–
16:30
Pt
07.05.2021

So
08.05.2021

10:00
–
13:00

4

4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo cywilne

Prawo spadkowe. 3/8 Dziedziczenie testamentowe c.d.

Prawo
cywilne

Własność lokali. Wspólnota mieszkaniowa. 2/2

Prawo
o
przeciwdział Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w
aniu praniu praktyce notarialnej. 2/2
pieniędzy

13:30
–
16:30

4

10:00
–
13:00

2x
4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
cywilne

Wybrane umowy w praktyce notarialnej.

2x
4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
cywilne/
prawo rolne/
prawo
administracyj
ne

Obrót nieruchomościami rolnymi 1/4, 2/4 (w tym:
Nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne. Czynności
notarialne w związku z regulacjami ubezpieczenia
społecznego rolników. Nabycie nieruchomości na
podstawie aktu nadania i orzeczenia o wykonaniu aktu
nadania, jak też na podstawie aktu własności ziemi.
Przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa)

Kodeks cywilny
Ustawa z
28.07.1983r. o
podatku od spadków i
darowizn
Kodeks cywilny
Ustawa z
24.06.1994r. o
własności lokali
Ustawa z
01.03.2018r. o
przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i
przepisy wykonawcze
Kodeks cywilny
Ustawy wskazane
przez wykładowcę

not. Lech Borzemski

not. Sławomir Łakomy/
not. Radosław Stępniak
not. Radosław Stępniak
not. Paweł Kubal/
not. Sławomir Łakomy/
not. Krzysztof Buk
not. Szymon Posadzy/
not. Łukasz Słotwiński/
not. Przemysław Głowski

13:30
–
16:30
Pt
21.05.2021

10:00
–
13:00

13:30
–
16:30

Ustawa z dnia
23.04.1964r. Kodeks
cywilny
Ustawa z
11.04.2003r. o
kształtowaniu ustroju
rolnego, Ustawa z
20.12.1990r. o
ubezpieczeniu
społecznym rolników
Ustawa z
26.10.1971r. o

not. dr hab. Paweł Blajer

str. 10

uregulowaniu
własności
gospodarstw rolnych
Historyczne regulacje
prawne dot.
przeprowadzenia
reformy rolnej po II
wojnie światowej
Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

So
22.05.2021

10:00
–
13:00
13:30
–
16:30

2x
4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
cywilne/
prawo rolne/
prawo
administracyj
ne

Obrót nieruchomościami rolnymi 3/4, 4/4 (w tym:
Nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne. Czynności
notarialne w związku z regulacjami ubezpieczenia
społecznego rolników. Nabycie nieruchomości na
podstawie aktu nadania i orzeczenia o wykonaniu aktu
nadania, jak też na podstawie aktu własności ziemi.
Przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa)

Pt
11.06.2021

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

2
X
4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
cywilne

Prawo spółdzielcze.

Ustawa z
16.09.1982r. prawo
spółdzielcze Ustawa z
15.12.2000r. o
spółdzielniach
mieszkaniowych

not. Wojciech Fortuński

2x
4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
prywatne
międzynarod
owe

Konwencje międzynarodowe dotyczące spraw
spadkowych.

Ustawa z 04.02.2011r.
prawo prywatne
międzynarodowe
Umowy bilateralne z
Białorusią (Dz. U. 1995, nr
128, poz. 619), Rosją (Dz.
U. 2002, nr 83, poz. 750),
Ukrainą (Dz. U. 1994, nr
96, poz. 465), Wietnamem
(Dz. U. 1995, nr 55, poz.
289) i Jugosławią (Dz.U. z
1984 r. Nr 11, poz. 48)

zastępca notarialny
dr Marcin Margoński

2x
4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
o Czynności notarialne w prawie handlowym, w tym
notariacie/
protokoły zgromadzeń wspólników i walnych
prawo
zgromadzeń.

Prawo o notariacie
Kodeks spółek
handlowych

not. Marta Szafrańska/
not. Sebastian Szafrański/
not. Adam Tkaczyński

So
12.06.2021

Pt
18.06.2021

10:00
–
13:00

not. dr hab. Paweł Blajer
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Sob
19.06.2021

Pt
01.10.2021

Sob
02.10.2021

Pt
15.10.2021

13:30
–
16:30
10:00
–
13:00

gospodarcze

4

13:30
–
16:30

4

10:00
–
13:00

4

13:30
–
16:30
10:00
–
13:00

4

4

13:30
–
16:30

4

10:00
13:00
13:30

2x
4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Konwersatoriu
m/
seminarium

Konwersatoriu
m/
seminarium

Konwersatoriu
m/
seminarium

Kodeks cywilny
Ustawa z
21.08.1997r. o
gospodarce
nieruchomościami

Prawo
cywilne/
ustawa
o
gospodarce
nieruchomoś
ciami
Prawo
cywilne/
Prawo
o
notariacie

Zbywanie nieruchomości przez jednostki samorządu
terytorialnego na wybranych stanach faktycznych.

Prawo
cywilne

Prawo spadkowe. 4/8 . Przyjęcie i odrzucenie spadku,
odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe:
przy prostym przyjęciu spadku, przy przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza.

Prawo Unii
Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej w stosunkach transgranicznych
z dziedziny prawa cywilnego. 2/2

Kodeks cywilny
Ustawa z
28.07.1983r. o
podatku od spadków i
darowizn.
Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

Prawo
cywilne/
prawo
handlowe
Prawo
cywilne/
prawo
podatkowe

Czynności notarialne z udziałem osobowych spółek
handlowych na przykładzie wybranych stanów
faktycznych.

Kodeks cywilny
Kodeks spółek
handlowych

Inne

not. Radosław Stępniak/
not. Maria Dworak

Zagadnienia prawa cywilnego i prawa o notariacie
(omówienie kolokwium).

Umowa sprzedaży
podatkowe.

Emisja i higiena głosu

–

aspekty

cywilnoprawne

not. Przemysław Głowski/
not. Natalia Kasińska/
not. Anna Konopnicka-Pęk

i

Kodeks cywilny
Ustawa z
09.09.2000r. o
podatku od czynności
cywilnoprawnych.
Ustawa o podatku od
towarów i usług

Not. Lech Borzemski

zastępca notarialny
dr Marcin Margoński
not. Sebastian Szafrański/
not. Adam Tkaczyński
not. Joanna GawronJedlikowska/
not. Łukasz Słotwiński

aktor Tadeusz Wnuk
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So
16.10.2021

16:30
10:00
–
13:00

13:30
–
16:30
Pt
05.11.2021

So
06.11.2021

Pt
19.11.2021

10:00
–
13:00

4

Konwersatoriu
m/
seminarium

4

4

13:30
–
16:30

4

10:00
–
13:00

4

13:30
–
16:30

4

10:00
–
13:00

4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Konwersatoriu
m/
seminarium

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo Unii
Europejskiej

Źródła oraz podstawowe zasady stosowania i
interpretacji prawa Unii Europejskiej. Pierwszeństwo i
skutek bezpośredni. 1/5

Prawo
cywilne

Prawo spadkowe. 5/8. Notarialne poświadczenie
dziedziczenia. Europejskie poświadczenie spadkowe
(wzmianka).

Inne

Wielokulturowość. Koncepcje i założenia prawne w
wybranych religiach (judaizm, islam) oraz ich wpływ na
relacje rodzinne, społeczne i gospodarcze. Praktyczne
aspekty różnorodności kulturowej i jej wpływ na
kontakty ze stronami czynności notarialnej.

Traktat o Unii
Europejskiej
Traktat o
Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej

dr hab. Aleksander Cieśliński

Kodeks cywilny
Ustawa z
28.07.1983r. o
podatku od spadków i
darowizn

not. Lech Borzemski

mgr Daniela Frąszczak

Kodeks cywilny
Ustawa z11.04.2003r.
o kształtowaniu
ustroju rolnego
Ustawa z
28.09.1991r. o lasach

Prawo rolne

Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi - na
przykładach wybranych stanów faktycznych.

Prawo
cywilne
/
prawo
podatkowe

Rozporządzenie przedmiotem należącym do spadku –
aspekty cywilnoprawne i podatkowe

Kodeks cywilny
Ustawa z
28.07.1983r. o
podatku od spadków i
darowizn Ustawa z
09.09.2000r. o
podatku od czynności
cywilnoprawnych

Prawo
cywilne

Prawo spadkowe. 6/8. Zachowek (pojęcie, krąg osób

Kodeks cywilny Ustawa z
28.07.1983r. o podatku od
spadków i darowizn.

Prawo
cywilne.

uprawnionych do zachowku, wysokość zachowku,
zasady jego obliczania), wydziedziczenie.
Prawo spadkowe. 7/8. Umowy dotyczące zbycia
spadku, zbycia udziału spadkowego, zbycia udziału
w przedmiocie należącym do spadku; dział spadku

Kodeks cywilny
Ustawa z
28.07.1983r. o
podatku od spadków i

not. Danuta Trusz/
not. Natalia Kasińska/
not. Przemysław Głowski

not. Joanna GawronJedlikowska

not. Lech Borzemski
not. Lech Borzemski
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So
20.11.2021

13:30
–
16:30

4

10:00
–
13:00

4

13:30
16:30
Pt
03.12.2021

So
04.12.2021

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

13:30
–
16:30

Pt
17.12.2021

10:00
–
13:00

Prawo Unii
Europejskiej

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
cywilne
/
prawo
podatkowe
Prawo
cywilne.

4
4

Konwersatorium/seminarium

Prawo
gospodarcze

4
4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
administracyj
ne

darowizn

System ochrony prawnej w UE i znaczenie orzecznictwa
TSUE dla praktyki stosowania prawa. Rola pytań i
wyroków prejudycjalnych. 2/5

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

Rozporządzenie przedmiotem należącym do spadku –
aspekty cywilnoprawne i podatkowe.2/2

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Joanna Gawron–
Jedlikowska

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

not. Lech Borzemski

Podstawowe założenia unijnego obrotu transgranicznego
w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych,
włącznie ze swobodnym przepływem orzeczeń z
uwzględnieniem mechanizmu wzmocnionej współpracy.
3/5
Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

dr hab. Aleksander Cieśliński

Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Prawo rolne na
wybranych stanach faktycznych.

Ustawa z
03.02.1995r. o
ochronie gruntów
rolnych i leśnych
Ustawa z
11.04.2003r. o
kształtowaniu ustroju
rolnego
Kodeks cywilny
Ustawa z
16.07.1982r. o
księgach wieczystych
i hipotece

dr hab. Aleksander Cieśliński

Prawo spadkowe.8/8. Umowa zrzeczenia się

dziedziczenia. Podsumowanie wiadomości z prawa
spadkowego.

Prawo
o Hipoteka.
księgach
wieczystych
i hipotece.

4

4

Prawo Unii
Europejskiej

(zagadnienia cywilistyczne i podatkowe).

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo Unii
Europejskiej

Swobodny przepływ osób na rynku wewnętrznym status obywateli UE w polskim porządku prawnym,
uznawanie kwalifikacji zawodowych, prawnicy
zagraniczni, dostęp do zawodu notariusza. 4/5

Ustawa z
29.09.1994r. o
rachunkowości

Akty prawne podane
wcześniej do tego
tematu

doradca podatkowy
Jolanta Kica
not. Natalia Kasińska/
not. Przemysław Głowski

not. Anna Rączkowska/
not. Maciej Celichowski

dr hab. Aleksander Cieśliński
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13:30
–
16:30

So
18.12.2021

10:00
–
13:00

4

4

Konwersatoriu
m/
seminarium

Prawo
cywilne

Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku
(art.151 kc.); wzniesienie budynku na cudzym gruncie
(art.231 kc.). Aspekty cywilnoprawne i podatkowe.

Kodeks cywilny.
Ustawa z 28.07.1983
r. o podatku od
spadków i darowizn..
Ustawa z
09.09.2000r. o
podatku od czynności
cywilnoprawnych

not. Maria Dworak/
not. Katarzyna DembowskaKról

Prawo Unii
Europejskiej

Wzajemna uznawalność na Jednolitym Rynku
Wewnętrznym ze szczególnym uwzględnieniem zasad
działalności gospodarczej oraz migracji spółek.
5/5

Traktat o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej
Dyrektywa 2006/123/WE
Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 12 grudnia
2006 r. dotycząca usług na
rynku wewnętrznym

dr hab. Aleksander Cieśliński

13:30
not. Danuta Trusz/
Czynności z udziałem wspólników spółek cywilnych –
–
not. Wojciech Czyniewski/
4
Prawo
na przykładach wybranych stanów faktycznych.
Kodeks cywilny
16:30
not. Katarzyna Duduś
cywilne
*(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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