Załącznik B

HARMONOGRAM SZKOLENIA
W ROKU SZKOLENIOWYM 2022
DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH
III ROKU*
Rok
aplikacji

Miejsce

TERMINY ZAJĘĆ

zajęcia on-line
zajęcia on-line

TEMATY ZAGADNIEŃ

wykład

Prawo gospodarcze

Spółka akcyjna a spółka z o.o.

wykład

Prawo o notaroacie i etyka Zasady prowadzenia kancelarii notarialnej - biurowość
zawodowa notariusza

3

piątek, 28 styczeń 2022

15.00-20.00

9.30-16.30

8

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH
DO DANEGO TEMATU

WYKŁADOWCA

1. ustawa z dnia 15 września 2000 r. r.pr. Iwona Gębusia
Kodeks spółek handlowych, 2.
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym, 3.
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o
zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów, 4. Rozporządzenie Rady
(WE) nr 2157/2001 z dnia 8
października 2001 r. w sprawie
statutu spółki europejskiej,
1.Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - not. Elżbieta Barej-Magiera
Prawo o notariacie;
2.Rozporządzenie MS z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy
notarialnej (Dz. U. z 2013, poz. 237
ze zm.), 3. Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia
1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg
notarialnych oraz przekazywania na
przechowanie dokumentów sądom
rejonowym. 4. Uchwała Nr 12
Krajowej Rady Notarialnej z dnia 29
listopada 1991 r. - Regulamin
wewnętrznego urzędowania
kancelarii notarialnej.

zajęcia praktycznePrawo cywilne

rozwiązywanie kazusów

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny ), 2. ustawa z dnia
23 kwietnia 1964r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny

wykład

Wyznaniowe osoby prawne w obrocie notarialnym, obrót
cywilnoprawny z udziałem fundacji, stowarzyszeń i związków
wyznaniowych innych niż kościół katolicki

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. not. prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gonet
o fundacjach 2. Ustawa z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach, 3. ustawy
regulujące stosunek Państwa do
innych wyznań niż Kościół Katolicki,
4. Ustawa z dnia 20 lutego 1997
roku o stosunku Państwa do gmin
wyznaniowych żydowskich w
Rzeczypospolitej Polskiej, 5. Ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w
RP, 6. Ustawa z dnia 17 maja 1989
r. o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, 7. Kodeks prawa
kanonicznego 1983, 8. Konkordat
między Stolica Apostolską a RP

6

sobota, 29 styczeń 2022

III

15.00-17.30

zajęcia on-line
zajęcia online

III

15.00-20.00

ZAKRES TEMATYCZNY
PRZEDMIOTÓW
OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE APLIKACJI

6

sobota, 22 styczeń 2022

III

FORMA

LICZBA ZAJĘĆ
JEDNOST
EK SZKOL.

piątek, 21 styczeń 2022

III

GODZINY

Prawo gospodarcze

not. Ewa Helena Serafin

III

zajęcia on-line

III

Miejsce

zajęcia on-line

Rok
aplikacji

TERMINY ZAJĘĆ

piątek, 4 luty 2022

15.00-20.00

sobota, 5 luty 2022

konwersatorium Prawo gospodarcze

9.30-12.00

TEMATY ZAGADNIEŃ

System prawa podatkowego a odpowiedzialność notariusza

12.15-17.30

6

WYKŁADOWCA

. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o
not. Krzysztof Buk
podatku od spadków i darowizn,
2.ustawa z dnia 9 września 2000 r. o
podatku od czynności
cywilnoprawnych,

Prawo gospodarcze - Prawo rolneustawa o lasach w praktyce notarialnej, definicja lasu na
podstawie orzecznictwa sądów i doktryny, prawo pierwokupu i
prawo nabycia na podstawie przepisów ustawy o lasach w
praktyce notarialnej

wykład

Prawo o księgach wieczystych i Postępowanie wieczystoksięgowe, rozporządzanie opróżnionym 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. not. Piotr Siciński
hipotece
miejscem hipotecznym
Kodeks cywilny, 2. ustawa z dnia 17
listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego, 3. ustawa z
dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
wieczystych i hipotece, 4. ustawa z
dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne, 5.
ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, 6.
Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia
1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg
notarialnych oraz przekazywania na
przechowanie dokumentów sądom
rejonowym, Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17
września 2001 r. w sprawie
prowadzenia ksiąg wieczystych i
zbiorów dokumentów oraz pozostałe
przepisy wykonawcze.

wykład

Prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych oraz prawo pracy i
ubezpieczeń społecznych w
praktyce

6

15.00-20.00

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH
DO DANEGO TEMATU

wykład

3

zajęcia on-line
zajęcia on-line

ZAKRES TEMATYCZNY
PRZEDMIOTÓW
OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE APLIKACJI

6

piątek, 11 luty 2022

III

FORMA

LICZBA ZAJĘĆ
JEDNOST
EK SZKOL.

sobota, 5 luty 2022

III

GODZINY

1) świadczenie pieniężne pracodawcy wobec pracowników:
rodzaje i konsekwencje ich wykonania według przepisów
podatkowych i ubezpieczeń społecznych, 2) odpowiedzialność
porządkowa osób zatrudnionych w kancelarii notarialnej a
odpowiedzialność dyscyplinarna, 3) czas pracy w kancelarii
notarialnej, nadgodziny a zagadnienie zastępstwa notariusza
przez zastępcy notarialnego, 4) urlopy pracownicze ze
szczególnym uwzględnieniem urlopów aplikantów notarialnych
w związku z egzaminami i kolokwiami

1. Ustawa z dni 29 czerwca 1963r. o not. Mirosław Kupis
zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych, 2. ustawa z dnia 28
września 1991roku o lasach

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. r.pr. dr Bartłomiej Opaliński
Kodeks pracy wraz z przepisami
wykonawczymi, 2. Ustawa z dnia 13
października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych), 3. Ustawa
z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych,
4. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenie społecznego w razie
choroby i macierzyństwa, 5. Ustawa
z dnia 17 grudnia 1998 r. o

Rok
aplikacji

Miejsce

TERMINY ZAJĘĆ

zajęcia on-line
zajęcia on-line

15.00-17.30

zajęcia on-line

17.30-20.00

zajęcia on-line

9.30-14.45

6

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH
DO DANEGO TEMATU

WYKŁADOWCA

konwersatorium Prawo gospodarcze

Gospodarka nieruchomościami i samorząd terytorialny

1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. not. Marek Watrakiewicz
o gospodarce nieruchomościami, 2.
ustawa z dnia 05 czerwca 1998r. o
samorządzie gminnym, 3. ustawa z
dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym, 4. ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa, 5.
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

konwersatorium Prawo gospodarcze

postępowanie rejestrowe

1. ustawa z dnia 15 września 2000 r. not. Maciej Biwejnis
Kodeks spółek handlowych, 2.
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym, 3.
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o
zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów,

konwersatorium Prawo gospodarcze

powstanie zobowiązania podatkowego w zakresie podatków 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. doradca pod. Trajan Szuladziński
pojawiających się przy wykonywaniu zawodu notariusza (pcc, Ordynacja podatkowa, 2. ustawa z
podatek od spadków i darowizn, podatek vat, dostawy jako
dnia 20 listopada 1998 r. o
czynności cywilno-prawne)
zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, 3. ustawa z dnia 27 lipca
2002 r. - Prawo dewizowe, 4. ustawa
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, 5. ustawa z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej

konwersatorium Prawo gospodarcze

Spółki osobowe

3

sobota, 5 marzec 2022

III

TEMATY ZAGADNIEŃ

3

piątek, 4 marzec 2022

III

9.30-14.45

ZAKRES TEMATYCZNY
PRZEDMIOTÓW
OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE APLIKACJI

6

piątek, 4 marzec 2022
III

FORMA

LICZBA ZAJĘĆ
JEDNOST
EK SZKOL.

sobota, 12 luty 2022

III

GODZINY

1. ustawa z dnia 15 września 2000 r. r.pr. Iwona Gębusia
Kodeks spółek handlowych, 2.
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym, 3.
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o
zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów, 4. Rozporządzenie Rady
(WE) nr 2157/2001 z dnia 8
października 2001 r. w sprawie
statutu spółki europejskiej,

Miejsce

TERMINY ZAJĘĆ

zajęcia on-line

konwersatorium Prawo gospodarcze

zajęcia on-line

17.30-20.00

Prawo wekslowe i czekowe,
papiery wartościowe, prawo
bankowe

3

TEMATY ZAGADNIEŃ

zajęcia
on-line

piątek, 1 kwiecień 2022

III

Dom Technika
NOT
(Czackiego
3/5)
Dom Technika
NOT
(Czackiego
3/5)

sobota, 2 kwiecień 2022

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH
DO DANEGO TEMATU

WYKŁADOWCA

terminy płatności podatków w praktyce notarialnej, 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. doradca pod. Trajan Szuladziński
zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, zaległości Ordynacja podatkowa, 2. ustawa z
podatkowe, (zagadnienie "wprost z ustawy")
dnia 20 listopada 1998 r. o
zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, 3. ustawa z dnia 27 lipca
2002 r. - Prawo dewizowe, 4. ustawa
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, 5. ustawa z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej

listy zastawne, klauzule wekslowe

sobota, 26 marzec 2022

III

III

15.00-17.30

ZAKRES TEMATYCZNY
PRZEDMIOTÓW
OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE APLIKACJI

3

piątek, 25 marzec 2022

III

FORMA

LICZBA ZAJĘĆ
JEDNOST
EK SZKOL.

piątek, 25 marzec 2022

III

GODZINY

1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - SSR Edyta Sornat-Unisk
Prawo wekslowe, 2. ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe, 3. Ustawa z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, 4. Ustawa z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych, 5.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
listach zastawnych i bankach
hipotecznych.

wykład

Rok
aplikacji

zajęcia odwołane
15.00-20.00

zajęcia praktycznePrawo cywilne

Prawo spadkowe - poświadczenie dziedziczenia

wykład

przekształcenia spółek

6
9.30-14.45

6

Prawo gospodarcze

1. ustawa z dnia 14 lutego 1991r.
not. Beata Otkała
prawo o notariacie, 2. ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.
przepisy wprowadzające kodeks
cywilny
1. ustawa z dnia 15 września 2000 r. r.pr. Iwona Gębusia
Kodeks spółek handlowych, 2.
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym, 3.
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o
zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów

Rok
aplikacji

III

III

Miejsce

TERMINY ZAJĘĆ

Dom Technika
NOT
(Czackiego
3/5)

piątek, 8 kwiecień 2022

Dom Technika
NOT
(Czackiego
3/5)

sobota, 9 kwiecień 2022

Dom Technika
NOT
(Czackiego
3/5)

piątek, 22 kwiecień 2022

GODZINY

wykład

16.00-20.00

ZAKRES TEMATYCZNY
PRZEDMIOTÓW
OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE APLIKACJI

TEMATY ZAGADNIEŃ

prawo gospodarcze i prawo cywilnePierwokupy

9.30-14.45

Wybrane zagadnienia

1. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.
not. prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gonet
Prawo upadłościowe i naprawcze. 2.
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r.
Prawo restrukturyzacyjne

warsztaty

Prawo gospodarcze

fundacje i stowarzyszenia, umowy bez formy aktu notarialnego

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.
), 2. ustawa z dnia 23 kwietnia
1964r. przepisy wprowadzające
kodeks cywilny (DZ.U. z 1964r. Nr
16, poz.94). 3. ustawa o fundacjach
z dnia 06 kwietnia 1984r., 4. ustawa
o stowarzyszeniach z dnia 07
kwietnia 1989r.

wykład

Prawo gospodarcze

Spółdzielnie mieszkaniowe

1) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. not. Wojciech Fortuński
Prawo spółdzielcze 2) Ustawa z dnia
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych

6

sobota, 23 kwiecień 2022

16.00-20.00

9.30-14.45

KIG
(ul. Trębacka
4)

III

KIG
(ul. Trębacka
4)

adw. Mariusz Stanik

6

piątek, 20 maj 2022

III

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
not. cywilny
Marek Watrakiewicz

Prawo upadłościowe i
restrukturyzacyjne

sobota, 14 maj 2022

III

WYKŁADOWCA

wykład

6

Dom Technika
NOT
(Czackiego
3/5)

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH
DO DANEGO TEMATU

6

III

III

FORMA

LICZBA ZAJĘĆ
JEDNOST
EK SZKOL.

planowany termin kolokwium dla aplikantów
15.00-20.00

konwersatorium Prawo o notaroacie i etyka protokoły notarialne i inne zagadnienia objęte zakresem
zawodowa notariusza
kolokwium

. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. not. Czesława Kołcun
Prawo o notariacie; 2. Uchwała
Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12
grudnia 1997 r. Kodeks etyki
zawodowej notariusza, 3.
Rozporządzenie MS z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy
notarialnej

wykład

1. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. not. Łukasz Wilk
Kodeks postępowania cywilnego, 2.
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny,

6

sobota, 21 maj 2022

9.30-12.00

3

Prawo gospodarcze

Ogólne zagadnienia dotyczące egzekucji z poszczególnych
przedmiotów i praw. Tytuły egzekucyjne

Rok
aplikacji

Miejsce

TERMINY ZAJĘĆ

KIG
(ul. Trębacka
4)

III

KIG
(ul. Trębacka
4)

12.15-17.30

15.00-20.00

9.30-14.45

KIG
(ul. Trębacka
4)

III

KIG
(ul. Trębacka
4)

1. ustawa z dnia 15 września 2000 r. not. Maciej Biwejnis
Kodeks spółek handlowych, 2.
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym, 3.
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o
zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów,

wykład

Zobowiązania: umowa renty, dożywocia i darowizny

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. not. Ewa Helena Serafin
Kodeks cywilny, 2. ustawa z dnia 23
kwietnia 1964r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny
(DZ.U. z 1964r. Nr 16, poz.94).

Prawo cywilne

warsztaty

Podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i 1. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - not. Kinga Nałęcz
darowizn
Prawo o notariacie, 2. ustawa z dnia
9 września 2000 r. o podatku od
czynności cywilnoprawnych, 3.
ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o
podatku od spadków i darowizn.

Prawo o notaroacie i etyka Protokoły notarialne, poświadczenia i inne zagadnienia objęte
zawodowa notariusza
zakresem kolokwium - c.d.

6

sobota, 11 czerwiec 2022

9.30-14.45

zajęcia praktycznePrawo handlowe

6

WYKŁADOWCA

Reprezentacja spółek prawa handlowego

zajęcia praktycznePrawo podatkowe

15.00-20.00

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH
DO DANEGO TEMATU

konwersatorium Prawo gospodarcze

6

piątek, 10 czerwiec 2022

KIG
(ul. Trębacka
4)

TEMATY ZAGADNIEŃ

6

sobota, 28 maj 2022

III

ZAKRES TEMATYCZNY
PRZEDMIOTÓW
OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE APLIKACJI

6

piątek, 27 maj 2022

III

FORMA

LICZBA ZAJĘĆ
JEDNOST
EK SZKOL.

sobota, 21 maj 2022
III

GODZINY

Przekształcenia spółek, - kazusy i zajęcia praktyczne

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - not. Czesława Kołcun
Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1796); 2. Uchwała
Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12
grudnia 1997 r. Kodeks etyki
zawodowej
notariusza,
3.
Rozporządzenie MS z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych
stawek
taksy
notarialnej (Dz. U. z 2013, poz. 237
ze zm.), 4. ustawa z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od spadków i
darowizn, 5. .ustawa z dnia 9
września 2000 r. o podatku od
czynności cywilnoprawnych,

1. ustawa z dnia 15 września 2000 r. r.pr. Iwona Gębusia
Kodeks spółek handlowych

