Data
Pon
04.01.2021

Godziny
zajęć

jedn.
szkol.

Forma

Przedmiot

09:00 –
12:00

4

Konwersatorium
/seminarium

Omówienie spraw
organizacyjnych
związanych z
przebiegiem
aplikacji
notarialnej.

12:30 15:30

4

Prawo rodzinne i
opiekuńcze

So
09.01.2021

09:00 –
12:00

4

12:30 15:30

4

Konwersatorium
/seminarium

Prawo cywilne
materialne

Prawo podatkowe

Plan zajęć styczeń 2021
Nabór 2020 (I ROK)
Temat zajęć

Wykładowca

Zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce Not. Elżbieta Rączkowska-Martyn
notarialnej. 1/3 (Ustawowy ustrój majątkowy -wspólność
ustawowa; skład majątku wspólnego i majątków osobistych Not. Maria Dworak
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).
Prawo rodzinne c.d.
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)
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, 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)

Not. Joanna Gawron-Jedlikowska

Doradca podatkowy
Sabina Moczko–Wdowczyk

So
23.01.2021

Pon
25.01.2021

09:00 –
12:00

4

12:30 15:30

4

09:00 –
12:00

4

12:30 15:30

4

Konwersatorium
/seminarium

Prawo cywilne
materialne

Prawo
konstytucyjne

Konwersatorium
/seminarium

Prawo cywilne
materialne

Prawo podatkowe

Not. Joanna Gawron-Jedlikowska
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 konstytucyjne i ochrona tajemnic.
Prof. Mariusz Jabłoński
Konstytucyjnoprawny status notariusza. Zasada legalizmu
jako podstawa działania notariusza 1/6

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.)

Not. Joanna Gawron-Jedlikowska

Doradca podatkowy
Prawo podatkowe. 2/2 (zabezpieczenie wykonania Sabina Moczko–Wdowczyk
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)

