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IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

piątek, 8 styczeń 2021 15.00-20.00

6

warsztaty Prawo o księgach

wieczystych i

hipotece

Wniosek wieczystoksięgowy złożony

przez notariusza

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 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.

not. Piotr Siciński

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

sobota, 9 styczeń 2021 9.30-12.00

3

konwers atorium Prawo o notariacie i 

etyka zawodowa

Taksa notarialna grudnia 1997 r. Kodeks etyki zawodowej notariusza, 2. Ustawa 

z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2016 

r., poz. 1796); 3. Rozporządzenie MS z dnia 28 czerwca 2004 

roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 

z 2013, poz. 237 ze zm.), 4. rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie 

wynagrodzenia notariusza za czynności notarialne podwyższenia 

kapitału akcyjnego lub połączenia niektórych banków.

not. Jolanta Barej

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

sobota, 9 styczeń 2021 12.15-17.30

6

wykład Prawo prywatne 

międzynarodowe

- normy kolizyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem stosunków 

majątkowych małżeńskich

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne 

międzynarodowe, 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego, 3. Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie 

szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu 

międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w 

stosunkach międzynarodowych, 4. Konwencja haska z dnia 5 

października 1961 r.

not. Wiktor Karpowicz
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TEMATY ZAGADNIEŃ TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO 

TEMATU

WYKŁADOWCA

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

piątek, 15 styczeń 2021 15.00-20.00

6

zajęcia praktyczne Prawo gospodarcze Prawo spółdzielcze 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców, 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny, 3. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 4. 

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, 5. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego, 6. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 

r. o cudzoziemcach, 7. ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o 

rentach strukturalnych w rolnictwie.

not. Wojciech Fortuński

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e sobota, 16 styczeń 2021 9.30-12.00

3

seminarium Prawo o notariacie i 

etyka zawodowa

Skutki uchybień w pracy notariuszy 1. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie 2. 

Uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. 

Kodeks etyki zawodowej notariusza, 3. Orzecznictwo sądów 

dyscyplinarnych przy RIN.

not. Jolanta Barej

IV

Z
a
ję

c
ia

 o
n
-l
in

e

sobota, 16 styczeń 2021 12.15-17.30

6

w
y

k
ła

d Prawo o księgach 

wieczystych i 

hipotece 

Postępowanie wieczystoksięgowe, 

rozporządzanie opróżnionym 

miejscem hipotecznym

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 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.

not. Piotr Siciński

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

piątek, 29 styczeń 2021 15.00-20.00

6

warsztaty Prawo cywilne rozwiązywanie kazusów 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców, 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny, 3. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece,

not. Ewa Helena Serafin

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

sobota, 30 styczeń 2021 9.30-14.45

6

warsztaty Prawo cywilne Spadki - podsumowanie 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 2. ustawa 

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

not. Czesława Kołcun

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

sobota, 30 styczeń 2021 15.00-17.30

3

warsztaty Prawo cywilne Zobowiązania - część ogólna 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 2. ustawa 

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

not. Dariusz Sałajczyk
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IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

piątek, 12 luty 2021 15.00-20.00

6

wykład Prawo o notariacie i 

etyka zawodowa

Zastosowanie prawa konkurencji, 

prawa ochrony konsumenta i prawa 

zamówień publicznych wobec 

notariuszy

1. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, 2.

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

gospodarczej, 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie

niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń

odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji

państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętego przepisami

prawa krajowego (Dz.Urz EU L 349/1 z 5.12.2014), 4. ustawa z

dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz.U.z 2015 r. poz. 184 ze zmianami).

prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

sobota, 13 luty 2021 9.30-14.45

6

wykład Prawo o notariacie i 

etyka zawodowa

Zasady prowadzenia kancelarii 

notarialnej -biurowość

1.Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - 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.

not. Elżbieta Barej-Magiera

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

sobota, 13 luty 2021 15.00-17.30

3

wykład

Prawo pracy i 

ubezpieczeń 

społecznych oraz 

prawo pracy i 

ubezpieczeń 

społecznych w 

praktyce 

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 dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

4. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 

pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

r.pr. dr Bartłomiej Opaliński
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IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e piątek, 26 luty 2021 15.00-20.00

6

warsztaty Prawo cywilne umowa sprzedaży, darowizny i

dożywocia

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 2. ustawa 

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

not. Paweł Mróz

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

sobota, 27 luty 2021 9.30-12.00

3

zajęcia praktyczne Prawo cywilne umowy działowe 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 2. ustawa 

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

not. Jolanta Barej

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

sobota, 27 luty 2021 12.15-17.30

6

wykład Prawo o księgach

wieczystych i

hipotece

Treść księgi wieczystej,

podsumowanie

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 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

SSR Edyta Sornat-Unisk

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e piątek, 12 marzec 2021 15.00-20.00

6

wykład Prawo cywilne spadki: rodzaje testamentów -

podsumowanie

1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców, 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny, 3. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego,

not. Beata Otkała

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e sobota, 13 marzec 2021 9.30-12.00

3

warsztaty Prawo o księgach

wieczystych i

hipotece

Protokoły notarialne 1. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, 2. 

uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. 

Kodeks etyki zawodowej notariusza,

not. Czesława Kołcun

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

sobota, 13 marzec 2021 12.15-17.30

6

wykład i zajęcia

praktyczne
Prawo prywatne 

międzynarodowe

1. Dokumenty w transgranicznym

obrocie notarialnym 2.

Rozwiązywanie kazusów z

elementem transgranicznym

1. Ustawa - prawo prywatne międzynarodowe 2. Ustawa - prawo 

konsularne 3. Rozporządzenie (UE) 2016/1191 4. Ustawa o 

przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej 5. Rozporządzenie (UE) 

650/2012 6. Rozporządzenie (UE) 1329/2014 7. Kodeks 

Postępowania Cywilnego 8. Ustawa - prawo o notariacie 9. 

Bilateralne umowy międzynarodowe z zakresu prawa 

międzynarodowego prywatnego 10. Konwencja Haska znosząca 

wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych 11. 

Konwencja Haska o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, 

wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności 

rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci 12. Ustawa - prawo o 

aktach stanu cywilnego

not. Wiktor Karpowicz
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IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e

piątek, 26 marzec 2021 15.00-20.00

6

warsztaty Prawo prywatne 

międzynarodowe

dokonanie czynności prawnych i ich

forma, przedstawicielstwo

1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości

przez cudzoziemców, 2. Konwencja znosząca wymóg legalizacji

zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze

dnia 5 października 1961 r., 3. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. -

Prawo o notariacie, 4. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o

cudzoziemcach, 5. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo

prywatne międzynarodowe,

not. Wiktor Karpowicz

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e sobota, 27 marzec 2021 9.30-15.00

6

zajęcia praktyczne Prawo podatkowe rozwiązywanie kazusów 1. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, 2. 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 3. 

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych, 4. ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od 

spadków i darowizn.

not. Kinga Nałęcz

IV

Z
a

ję
c
ia

 o
n

-l
in

e sobota, 27 marzec 2021 15.00-17.30

3

warsztaty Prawo cywilne Zobowiązania - część ogólna 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 2. ustawa 

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

not. Dariusz Sałajczyk


