Załącznik D

HARMONOGRAM SZKOLENIA
W ROKU SZKOLENIOWYM 2022
DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH
I ROKU*

I

I

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

piątek, 14 styczeń 2022

14.30-14.45

piątek, 14 styczeń 2022

14.45-15.30

zajęcia on-line
zajęcia
on-line

I

zajęcia on-line

I

zajęci
a online

Rok aplikacji
Miejsce

piątek, 14 styczeń 2022

15.30-17.00

sobota, 15 styczeń 2022

9.30-14.45

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

WYKŁADOWCA

not. Ewa Helena Serafin
Wykład inauguracyjny

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

Omówienie spraw organizacyjnych związanych z
aplikacją

2

zajęcia on-line

15.00-17.30

zajęcia on-line

15.00-17.30

not. Ewa Helena Serafin

not. Tamara Żurakowska

wykład

Prawo cywilne

Część ogólna kodeksu cywilnego

wykład

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Kodeks etyki zawodowej notariusza. Przesłanki wykonywania 1. Uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12
zawodu notariusza niezbędne dla zachowania powagi i godności grudnia 1997 r. Kodeks etyki zawodowej notariusza,
zawodu
2. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie 3. Rozporządzenie MS z dnia 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej

em. not. Czesława Kołcun

wykład

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Ustrój notariatu

em. not. Czesława Kołcun

wykład

Prawo konstytucyjne

Zasada państwa prawnego i problematyka systemu źródeł prawa w 1. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja
RP
Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Traktat z dnia 25 marca
1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej -tekst
uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z
Lizbony, 3. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii
Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany
wprowadzone Traktatem z Lizbony, 4. ustawa z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

wykład

Prawo cywilne

Część ogólna kodeksu cywilnego

3

17.30-20.00

zajęcia on-line
zajęcia on-line

I

wykład

3

piątek, 28 styczeń 2022

I

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO
TEMATU

Otwarcie roku szkoleniowego

6

piątek, 28 styczeń 2022

I

TEMATY ZAGADNIEŃ

1

sobota, 15 styczeń 2022

I

LICZBA
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW
JEDNOST FORMA ZAJĘĆ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI
EK SZKOL.

3

sobota, 29 styczeń 2022

9.30-14.45

6

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, not. Wojciech Fortuński
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny.

1. Uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12
grudnia 1997 r. Kodeks etyki zawodowej notariusza,
2. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie; 3. Rozporządzenie MS z dnia 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej

r. pr. dr Bartłomiej Opaliński

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, not. Wojciech Fortuński
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny.

I

zajęcia on-line

I

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

piątek, 11 luty 2022

15.00-20.00

zajęcia on-line

Rok aplikacji
Miejsce

sobota, 12 luty 2022

sobota, 26 luty 2022

9.30-14.45

zajęcia on-line

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

Księgi wieczyste w ujęciu historycznym

1. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
SSR Edyta Sornat-Unisk
wieczystych i hipotece, 2. ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, 3. ustawa z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, 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, 7.
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17
września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg
wieczystych i zbiorów dokumentów oraz pozostałe
przepisy wykonawcze.

wykład

Prawo cywilne

Część ogólna kodeksu cywilnego

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, not. Wojciech Fortuński
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny.

wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

Struktura księgi wieczystej

1. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
SSR Edyta Sornat-Unisk
wieczystych i hipotece, 2. ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, 3. ustawa z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, 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, 7.
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17
września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg
wieczystych i zbiorów dokumentów oraz pozostałe
przepisy wykonawcze.

wykład

Prawo cywilne

Część ogólna kodeksu cywilnego

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, not. Wojciech Fortuński
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny.

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Właściwość organów w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
powołania na notariusza oraz na zastępcy notarialnego i aplikanta
notarialnego, strony w postępowaniu administracyjnym o powołanie
na notariusza, zastępcy notarialnego, aplikanta notarialnego,
wyłączenie organów oraz członków (pracowników) organów w
postępowaniu administracyjnym o powołanie notariusza, zastępcy
notarialnego, aplikanta notarialnego, zawieszenie i umorzenie
postępowania o powołanie notariusza, zastępcy notarialnego,
aplikanta notarialnego

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, 2. ustawa z dnia 12
października 1994 r. o samorządowych kolegiach
odwoławczych.

wykład

Prawo cywilne

Część ogólna kodeksu cywilnego

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, not. Wojciech Fortuński
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny.

wykład

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Tryb dokonywania czynności notarialnych

1.Uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12
grudnia 1997 r. Kodeks etyki zawodowej notariusza,
2.Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. -Prawo o
notariacie; 3.Rozporządzenie MS z dnia 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej

6
15.00-17.30

3

piątek, 11 marzec 2022

17.30-20.00

3
9.30-14.45

6

WYKŁADOWCA

wykład

6

sobota, 12 marzec 2022

I

15.00-20.00

zajęcia on-line
zajęcia online

I

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO
TEMATU

6

piątek, 11 marzec 2022

I

9.30-14.45

zajęcia on-line
zajęcia on-line

I

TEMATY ZAGADNIEŃ

6

piątek, 25 luty 2022

I

LICZBA
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW
JEDNOST FORMA ZAJĘĆ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI
EK SZKOL.

r.pr.dr Paweł Złamańczuk

em. not. Czesława Kołcun

I

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

piątek, 18 marzec 2022

15.00-17.30

zajęcia on-line

Rok aplikacji
Miejsce

I

I

I

I

sobota, 19 marzec 2022

9.30-12.00

WYKŁADOWCA

wykład

Prawo konstytucyjne

System źródeł prawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej

1. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Traktat z dnia 25 marca
1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej -tekst
uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z
Lizbony, 3. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii
Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany
wprowadzone Traktatem z Lizbony

r. pr. dr Bartłomiej Opaliński

konwersatorium

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Czynności notarialne, budowa aktu

1. Uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12
grudnia 1997 r. Kodeks etyki zawodowej notariusza,
2. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie; 3. Rozporządzenie MS z dnia 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej 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. Ewa Helena Serafin

wykład

Prawo cywilne

Spadki

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), not. Beata Otkała
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny

wykład

Prawo cywilne

Zobowiąznia - część ogólna

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, not. Ilona Sądel-Bendkowska
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny.

wykład

Prawo cywilne

Zobowiązania - część ogólna

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), not. Agnieszka Przybysiak
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Akty administracyjne w postępowaniu o powołanie notariusza,
zastępcę notarialnego, aplikanta notarialnego, uchwały organów
samorządu notarialnego-zagadnienie ich ważności, skuteczności oraz
ocena charakteru prawnego uchwał w postępowaniu o powołanie
notariusza, zastępcy notarialnego, aplikanta notarialnego,
wzruszalność aktów administracyjnych w postępowaniu o powołanie
notariusza, zastępcy notarialnego, aplikanta notarialnego

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, 2. ustawa z dnia 12
października 1994 r. o samorządowych kolegiach
odwoławczych.

3
sobota, 19 marzec 2022

12.15-17.30

6
piątek, 25 marzec 2022

15.00-17.30

3
17.30-20.00

zajęcia on-line
Pedagogium
Pedagogium
zajęcia on-line
(Marszałkowska 115 (Marszałkowska 115

I

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO
TEMATU

3

piątek, 25 marzec 2022

I

17.30-20.00

zajęcia on-line
zajęcia on-line zajęcia on-line zajęcia on-line

I

TEMATY ZAGADNIEŃ

3

piątek, 18 marzec 2022

I

LICZBA
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW
JEDNOST FORMA ZAJĘĆ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI
EK SZKOL.

3

r.pr.dr Paweł Złamańczuk

sobota, 26 marzec 2022

zajęcia odwołane
piątek, 8 kwiecień 2022

15.00-17.30

wykład

Prawo o notariacie

Depozyty notarialne - zagadnienia ogólne

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

wykład

Prawo cywilne

Zobowiązania - część ogólna

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), not. Agnieszka Przybysiak
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny

3

piątek, 8 kwiecień 2022

17.30-20.00

3

I

Pedagogium
(Marszałkowska 115

I

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

sobota, 9 kwiecień 2022

9.30-14.45

Pedagogium
(Marszałkowska 115

Rok aplikacji
Miejsce

sobota, 9 kwiecień 2022

15.00-17.30

piątek, 22 kwiecień 2022

17.30-20.00

Pedagogium
(Marszałkowska 115
Pedagogium
(Marszałkowska 115

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

Ustrój ksiąg wieczystych

1. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
not. Piotr Siciński
wieczystych i hipotece, 2. ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, 3. ustawa z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, 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, 7.
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17
września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg
wieczystych i zbiorów dokumentów oraz pozostałe
przepisy wykonawcze.

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Samorząd terytorialny

1. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, 3. Ustawa z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 4.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województw.

wykład

Prawo podatkowe

zagadnienia ogólne

1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
doradca pod. Trajan Szuladziński
podatkowa, 2. ustawa z 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,

wykład

Prawo cywilne

Zobowiązania - część ogólna

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), not. Agnieszka Przybysiak
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Akty administracyjne w postępowaniu o powołanie notariusza,
zastępcę notarialnego, aplikanta notarialnego, uchwały organów
samorządu notarialnego-zagadnienie ich ważności, skuteczności oraz
ocena charakteru prawnego uchwał w postępowaniu o powołanie
notariusza, zastępcy notarialnego, aplikanta notarialnego,
wzruszalność aktów administracyjnych w postępowaniu o powołanie
notariusza, zastępcy notarialnego, aplikanta notarialnego

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, 2. ustawa z dnia 12
października 1994 r. o samorządowych kolegiach
odwoławczych.

wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

Definicja nieruchomości w ujęciu wieczystoksiegowym

1. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
not. Piotr Siciński
wieczystych i hipotece, 2. ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, 3. ustawa z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, 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, 7.
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17
września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg
wieczystych i zbiorów dokumentów oraz pozostałe
przepisy wykonawcze.

3

9.30-12.00

3

12.15-17.30

6

WYKŁADOWCA

wykład

3

sobota, 23 kwiecień 2022

I

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO
TEMATU

3

sobota, 23 kwiecień 2022

I

15.00-17.30

Pedagogium
(Marszałkowska 115
Pedagogium
(Marszałkowska 115

I

TEMATY ZAGADNIEŃ

6

piątek, 22 kwiecień 2022

I

LICZBA
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW
JEDNOST FORMA ZAJĘĆ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI
EK SZKOL.

r. pr. dr Bartłomiej Opaliński

r.pr.dr Paweł Złamańczuk

I

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

piątek, 13 maj 2022

15.00-20.00

Pedagogium
(Marszałkowska 115

Rok aplikacji
Miejsce

I

I

I

9.30-14.45

Pedagogium
(Marszałkowska 115
Pedagogium
Pedagogium
Pedagogium
Pedagogium
(Marszałkowska 115 (Marszałkowska 115 (Marszałkowska 115 (Marszałkowska 115

I

TEMATY ZAGADNIEŃ

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO
TEMATU

WYKŁADOWCA

not. Ewa Helena Serafin

konwersatorium

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Czynności notarialne, budowa aktu

1. Uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12
grudnia 1997 r. Kodeks etyki zawodowej notariusza,
2. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie; 3. Rozporządzenie MS z dnia 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej 4 rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w
sprawie wynagrodzenia notariusza za czynności
notarialne podwyższenia kapitału akcyjnego lub
połączenia niektórych banków.

konwersatorium

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

Elektroniczna księga wieczysta

1. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
SSR Edyta Sornat-Unisk
wieczystych i hipotece, 2. ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, 3. ustawa z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, 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, 7.
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17
września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg
wieczystych i zbiorów dokumentów oraz pozostałe
przepisy wykonawcze.

wykład

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Etyka

Etyka

wykład

Prawo cywilne

Część ogólna kodeksu cywilnego

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, not. Wojciech Fortuński
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny.

wykład

Prawo cywilne

Prawo rzeczowe i własność - wstęp i zagadnienia ogólne

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

Prawo rzeczowe - własność i współwłasność

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny , not. Tamara Żurakowska
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny

6

sobota, 14 maj 2022

I

LICZBA
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW
JEDNOST FORMA ZAJĘĆ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI
EK SZKOL.

6

sobota, 14 maj 2022

15.00-17.30

not. Jolanta Barej

3

piątek, 27 maj 2022

15.00-20.00

6

sobota, 28 maj 2022

9.30-14.45

6

sobota, 28 maj 2022

15.00-17.30

zajęcia praktyczne Prawo cywilne

3

I

I

Pedagogium
Pedagogium
(Marszałkowska 115 (Marszałkowska 115

I

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

piątek, 3 czerwiec 2022

15.00-20.00

Pedagogium
(Marszałkowska 115

Rok aplikacji
Miejsce

sobota, 4 czerwiec 2022

sobota, 4 czerwiec 2022

9.30-12.00

12.15-17.30

Pedagogium
(Marszałkowska 115

15.00-17.30

Pedagogium
(Marszałkowska 115
Pedagogium
(Marszałkowska 115

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

akty notarialne

1. Uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12
em. not. Czesława Kołcun
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.

konwersatorium

Prawo o notariacie

Protokoły notarialne

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

wykład

Prawo cywilne

Część ogólna kodeksu cywilnego

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, not. Wojciech Fortuński
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. przepisy
wprowadzające kodeks cywilny.

konwersatorium

Prawo podatkowe

Ordynacja podatkowa

1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
doradca pod. Trajan Szuladziński
podatkowa, 2. ustawa z 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,

konwersatorium

Prawo podatkowe

Podatek PIT

1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
doradca pod. Trajan Szuladziński
podatkowa, 2. ustawa z 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,

wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

Hipoteka

1. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
not. Piotr Siciński
wieczystych i hipotece, 2. ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, 3. ustawa z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, 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, 7.
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17
września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg
wieczystych i zbiorów dokumentów oraz pozostałe
przepisy wykonawcze.

3

17.30-20.00

3

9.30-14.45

6

WYKŁADOWCA

konwersatorium

6

sobota, 25 czerwiec 2022

I

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO
TEMATU

3

piątek, 24 czerwiec 2022

I

TEMATY ZAGADNIEŃ

6

piątek, 24 czerwiec 2022

I

LICZBA
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW
JEDNOST FORMA ZAJĘĆ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI
EK SZKOL.

I

Pedagogium
(Marszałkowska 115

Rok aplikacji
Miejsce

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

sobota, 25 czerwiec 2022

15.00-17.30

LICZBA
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW
JEDNOST FORMA ZAJĘĆ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI
EK SZKOL.
wykład

3

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

TEMATY ZAGADNIEŃ

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO
TEMATU

WYKŁADOWCA

Sądownictwo administracyjne-zakres kognicji i zakres kontroli
instancyjnej, odwołanie notariusza-przesłanki i tryb postępowania,
skreślenie z listy asesorów, aplikantów-przesłanki i tryb
postępowania,

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, 2. ustawa z dnia 12
października 1994 r. o samorządowych kolegiach
odwoławczych.

r.pr.dr Paweł Złamańczuk

