UCHWAŁA NUMER 4/365/17
Rady Izby Notarialnej w Gdańsku
z dnia 10 listopada 2017 roku
zmieniona uchwałą numer 5/366/17
Rady Izby Notarialnej w Gdańsku
z dnia 8 grudnia 2017 roku
w sprawie określenia harmonogramu zajęć seminaryjnych na okres od dnia
1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku dla aplikantów notarialnych odbywających
I rok aplikacji notarialnej
Na podstawie art. 35 pkt 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie
(tekst jednolity z dnia 13 października 2016 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) oraz
§7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji
i przebiegu aplikacji notarialnej (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2017 roku; Dz. U. z 2017 roku,
poz. 482), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie
organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej z dnia 11 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.
2123), wydanego na podstawie art. 75 wyżej powołanej ustawy – Prawo o notariacie, Rada Izby
Notarialnej w Gdańsku postanawia, co następuje:

1. Każdy dzień zajęć seminaryjnych obejmuje osiem 45-minutowych jednostek
szkoleniowych, co daje łącznie 288 jednostek szkoleniowych.
2. Kierownikiem szkolenia aplikantów na mocy uchwały Rady Izby Notarialnej w
Gdańsku numer 2/327/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie podziału czynności
pomiędzy członków Rady wyznaczony został Michał Turek – członek Rady, notariusz
w Żninie.
3. Ustalić zakres tematyczny przedmiotów określonych w programie aplikacji ustalonym
zgodnie z art. 40 §1 pkt 9 ustawy prawo o notariacie:
1) prawo o notariacie i etyka zawodowa,
2) prawo o ustroju sądów powszechnych,
3) prawo o księgach wieczystych i hipotece,
4) prawo rodzinne i opiekuńcze,
5) prawo konstytucyjne i samorząd terytorialny
6) prawo podatkowe,
7) prawo cywilne materialne,
8) prawo administracyjne i postępowanie administracyjne (wybrane ustawy),
9) sztuka komunikowania się (erystyka).
4. Ustalić tematy zagadnień dla poszczególnych zakresów tematycznych:
- z prawa o notariacie: historia notariatu, ustrój notariatu, usytuowanie zawodu
notariusza pośród innych zawodów prawniczych, powoływanie i odwoływanie
notariuszy, obowiązki i prawa notariuszy– ich rola w prawidłowym procesie obrotu

prawnego majątkiem osób fizycznych i prawnych, samorząd notarialny– jego
umiejscowienie w Konstytucji RP, jego rola w zapewnieniu prawidłowego
funkcjonowania izb notarialnych i poszczególnych notariuszy, struktura samorządu
notarialnego, nadzór nad notariatem, nadzór Ministra Sprawiedliwości nad
działalnością
notariuszy,
odpowiedzialność
odszkodowawcza
notariuszy,
odpowiedzialność dyscyplinarna, status aplikanta notarialnego, czynności notarialne,
konstrukcja aktu notarialnego, czynności wykonywane przez notariusza, ich zakres,
tryb i sposób dokonywania, szczególna rola notariusza przy czynnościach z osobami
wymienionymi w art. 87 prawa o notariacie, odmowa dokonania czynności notarialnej
tryb forma i skutki z uwzględnieniem zakazu dokonywania czynności, budowa aktu
notarialnego, sporządzanie wypisów i wyciągów, oraz tryb przekazywania aktów do
archiwum sądowego, tryb i sposób dokonywania czynności poświadczeniowych,
dopuszczalność dokonywania czynności poza siedziba kancelarii, charakter prawny
odmowy dokonania czynności notarialnej a konstytucyjne prawo do sądu (art. 45
Konstytucji RP), tryb, forma i skutki odmowy z uwzględnieniem zakazu dokonywania
czynności, depozyt notarialny, protokoły inne niż zgromadzeń osób prawnych,
protesty oraz doręczanie oświadczeń, wynagrodzenie notariusza, jako czynnik
odzwierciedlający zakres odpowiedzialności za czynność oraz przesłanki wypłaty
odszkodowania za błąd notariusza z zakładu ubezpieczeń, klauzule niedozwolone w
aktach notarialnych, uzasadnienie odmowy dokonania czynności notarialnej,
tajemnica notarialna – istota i zakres ochrony, odpowiedzialność, ochrona danych
osobowych w praktyce funkcjonowania kancelarii notarialnej (zakres stosowania
przepisów uodo, zabezpieczenia zbioru danych, przetwarzanie danych w zbiorze,
zasady archiwizacji, odpowiedzialność pracowników, polityka i instrukcja), wymóg
należytej staranności w zakresie identyfikacji tożsamości stron czynności notarialnych
i ochrona ich prywatności (ochrona prywatności osób reprezentujących organy i
instytucje państwowe i publiczne, ochrona prywatności osób trzecich), notariusz jako
zobowiązany do udostępniania informacji publicznej (pojęcie informacji publicznej,
procedura, udostępnienie, odmowa udostępnienia, ponowne wykorzystanie informacji
publicznej);
- z etyki zawodowej: - podstawowe zasady, obowiązujące notariusza, funkcja osoby
zaufania publicznego, szczególne podejście do stron czynności – należyta staranność,
wybór najlepszej drogi prawnej dla klientów, a tworzenie fikcji prawnej, odmowa
dokonania czynności w wyniku zachowania klienta, tajemnica zawodowa, a
obowiązek wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stosunek do innych
notariuszy, formy nieuczciwej konkurencji, zakaz krytyki wobec działań innych
notariuszy, relacje notariusza z organami samorządu notarialnego; zagadnienie
praktyk monopolistycznych w funkcjonowaniu notariatu-przejawy i przysługujące
środki prawne, praktyki nieuczciwej konkurencji w definicjach ustawowych a w
ujęciu kodeksu etyki notariusza-analiza porównawcza, przeciwdziałanie praktykom
nieuczciwej konkurencji w ujęciu ustawowym w kontekście specyfiki zawodu
notariusza;

- z prawa o ustroju sądów powszechnych – sądy powszechne, sędziowie,
referendarze sądowi, pracownicy sądów, kuratorzy sądowi, ławnicy oraz organy
pomocnicze sądów, finansowanie działalności sądów powszechnych;
- z prawa o księgach wieczystych i hipotece: repertoria hipoteczne oraz zbiory
dokumentów – rola jaką pełniły, ich znaczenie oraz ranga, okres obowiązywania,
budowa i układ księgi wieczystej z uwzględnieniem zasad dokonywania
pierwszeństwa wpisów, oraz prowadzenie ksiąg w systemie teleinformatycznym,
pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych (nazwa, źródła prawa, realny system ksiąg
wieczystych, prawa ujawniane w księgach wieczystych, ustrój ksiąg wieczystych),
zasada powszechności ksiąg wieczystych, fakultatywność wpisu, wpisy konstytutywne
i deklaratywne. Zakres obowiązku ujawniania praw w księgach wieczystych, zasada
jawności ksiąg wieczystych, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, rola
notariusza w procesie składania wniosków wieczystoksięgowych, prowadzenia ksiąg
wieczystych (własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu) wpisy w poszczególnych działach mogące pojawić się w praktyce,
prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych (zasada wpisu, zasada domniemań
związanych z wpisem, zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zasada
pierwszeństwa praw rzeczowych ograniczonych wpisanych do księgi wieczystej,
zasada skuteczności praw i roszczeń osobistych wpisanych do księgi wieczystej),
postępowanie wieczystoksięgowe: dokumenty mogące stanowić podstawę wpisu,
skutki wpisu, wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem
prawnym, a możliwość dokonania czynności notarialnej, odmowa dokonania wpisu,
jej przyczyny i tryb składania skargi na orzeczenie referendarza, opłaty w
postępowaniu wieczystoksięgowym, zwolnienia od opłat, szczególna rola działu III
księgi wieczystej w obrocie cywilnoprawnym, rodzaje wpisów, niezbędne dokumenty,
przyczyny i możliwości wykreślenia poszczególnych wpisów, hipoteka jako
ograniczone prawo rzeczowe, jej powstanie, zakres obciążenia i suma, rodzaje
hipoteki, w tym hipoteka na wierzytelności hipotecznej, hipoteka przymusowa oraz
zdarzenia prawne będące genezą jej powstania, hipoteka łączna – z uwzględnieniem
roli notariusza, niedopuszczalność wpisu hipoteki, przelew wierzytelności hipotecznej
i jego skutki, zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką, możliwości jej dalszego
obciążania w praktyce, wygaśnięcie hipoteki – przyczyny, skutki z tym związane i
rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym, układ księgi wieczystej - zajęcia
poglądowe z księgą wieczystą. Elektroniczny system ksiąg wieczystych, definicja
hipoteki (w tym porównanie najważniejszych cech hipoteki przed i po nowelizacji,
która weszła w życie);
- z prawa rodzinnego i opiekuńczego: małżeńskie ustroje majątkowe, majątek
wspólny małżonków, majątek osobisty, zarząd majątkiem wspólnym, zgoda małżonka
na dokonanie czynności rozporządzających przedmiotami należącymi do majątku
wspólnego, zezwolenie sądu na dokonanie czynności rozporządzających majątkiem
wspólnym małżonków, ochrona osób trzecich oraz wierzyciela w przypadku
rozporządzenia mieniem wspólnym przez jednego małżonka bez zgody drugiego,
umowa o podział majątku wspólnego w przypadku ustania małżeństwa, separacji,
bądź wyłączenia wspólności ustawowej,- wyłączenie wspólności majątkowej –

rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, zniesienie wspólności ustawowej
przez sąd, skutki rozwodu, separacji, wyłączenia i zniesienia wspólności majątkowej
małżeńskiej w świetle dokonywanych czynności przez notariusza, ustalanie
pokrewieństwa i powinowactwa dla praktyki notarialnej, skutki dla praktyki
notarialnej przysposobienia pełnego i niepełnego, umowy majątkowe małżeńskie
(rodzaje, zmiana, rozwiązanie), zakres reprezentacji małoletniego – reprezentacja
przez inne podmioty niż biologiczni rodzice, zgoda Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego,
sytuacje w jakich jest wymagana, a obowiązki notariusza w tym zakresie, opieka i
kuratela oraz nadzór sprawowany nad nimi, ubezwłasnowolnienie częściowe oraz
ubezwłasnowolnienie całkowite, szczególna rola notariusza przy czynnościach
zawieranych w imieniu takich osób;
- z prawa konstytucyjnego i samorządu notarialnego: - zasada trójpodziału władzy
jako gwarant funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, zasada
demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości
społecznej (składniki tej zasady, podstawowe elementy państwa prawnego w
doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego), nadrzędna rola Konstytucji –
Ustawy Zasadniczej względem innych aktów prawnych, podmiot władzy suwerennej
w państwie i sposoby jej sprawowania, podstawowe elementy statusu prawnego
jednostki i ich ochrona konstytucyjna (prawo-wolność-obowiązek, źródła praw i
wolności, podmioty praw i wolności, wertykalne i horyzontalne obowiązywanie praw
jednostki, kolizja i konkurencja praw, zasada równości - jej znaczenia i zastosowania,
prawa i wolności o charakterze ekonomicznym, prawa i wolności socjalne), podstawy
ustroju społeczno-gospodarczego państwa, państwo prawa, rodzaje ustrojów
państwowych (demokracja, quasi demokracja, reżim, totalitaryzm), zasady organizacji
i funkcjonowania władzy państwowej w RP (ze szczególnym uwzględnieniem zasady
podziału władz i jej praktycznego kształtu, zasady decentralizacji władzy publicznej rola samorządu terytorialnego i samorządów zawodowych), podstawy systemu
wyborczego, ordynacja wyborcza, rola komisji sejmowych przy tworzeniu aktów
prawnych, podejmowanie decyzji przez Sejm i Senat, rola Trybunału
Konstytucyjnego, przy badaniu zgodności ustaw z Konstytucją, Rzecznik Praw
Obywatelskich - powoływanie, rola, kompetencje, działania Prezydenta, Parlamentu i
Trybunału Konstytucyjnego w państwie demokratycznym, rola Trybunału Stanu w
państwie prawa, konstytucyjny zapis tworzenia samorządów zawodowych jako
zdobycz demokracji i zagrożenia związane z likwidacją tychże zapisów,
konstytucyjnoprawny status notariusza (gwarancje konstytucyjne, znaczenie treści art.
17 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, wolność prowadzenia działalności
gospodarczej; zawód zaufania publicznego), zasada legalizmu jako podstawa działania
notariusza (system źródeł prawa; zasada pierwszeństwa – art. 91 Konstytucji RP,
reguły kolizyjne, język urzędowy, zakres kompetencji), notariusz jako funkcjonariusz
publiczny (w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 kodeksu karnego i art. 5 ust. 2 ustawy o
dostępie do informacji publicznej), notariusz jako uprawniony do wystąpienia ze
skargą konstytucyjną (art. 79 Konstytucji RP; zakres; procedura, charakter i skutki
orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej), „Swoboda konkurencji” w odniesieniu
do prowadzenia kancelarii przez notariusza w Polsce na tle orzecznictwa Trybunału

Konstytucyjnego i stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, system
źródeł prawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej (prawo wspólnotowe a prawo
krajowe, kwestia nadrzędności konstytucji w systemie prawa krajowego a akty prawa
wspólnotowego, kryteria konstytucyjności aktu normatywnego; źródła prawa
wewnętrznego), gwarancje realizacji postanowień konstytucji w RP (bezpośrednie
stosowanie konstytucji w praktycznym zastosowaniu, prawo do sądu i jego elementy,
skarga konstytucyjna, prawo do wynagrodzenia szkody);
* samorząd terytorialny: organy i funkcjonowanie administracji rządowej, samorząd
powiatowy – struktura kompetencje i działanie, samorząd wojewódzki – struktura,
kompetencje i działanie, samorząd gminny – struktura, kompetencje i działanie,
nadzór nad działalnością jednostek samorządowych, prawa i obowiązki organów
administracji publicznej i obywateli, podatki i opłaty lokalne;
- z prawa podatkowego: źródła prawa podatkowego, ordynacja podatkowa,
zobowiązanie podatkowe a obowiązek podatkowy, zaległości podatkowe, powstanie
zobowiązania podatkowego w zakresie podatków pojawiających się przy
wykonywaniu zawodu notariusza (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek
od spadków i darowizn, podatek od towarów i usług, dostawy jako czynności cywilnoprawne), 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, zabezpieczenie wykonania
zobowiązań podatkowych, wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań podatkowych,
osoby ponoszące odpowiedzialność karną skarbową za wykroczenia i przestępstwa
skarbowe według kodeksu karno skarbowego, opłata skarbowa
- z prawa cywilnego materialnego: zdolność prawna i zdolność do czynności
prawnych, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego, osoby prawne, przedsiębiorcy,
mienie, czynności prawne, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady
oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin,
przedawnienie roszczeń, własność, nabycie i utrata własności, zasiedzenie,
współwłasność, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności
gruntowe, służebności osobiste, służebność przesyłu, zastaw, posiadanie;
- z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego: samorząd
gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa, zadania własne i zlecone
jednostek samorządu terytorialnego, organy wyższego stopnia i organy naczelne,
właściwość organów, wyłączenie pracownika oraz organu, strona w postępowaniu
administracyjnym, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy, wszczęcie
postępowania, metryki, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt, dowody, rozprawa,
zawieszenie postępowania, decyzje, ugoda, postanowienia, odwołania, zażalenia,
wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji,
udział prokuratora, wydawanie zaświadczeń, skargi i wnioski, udział prasy
i organizacji społecznych, nadzór i kontrola, opłaty i koszty postepowania;
- z sztuki komunikowania się (erystyki): pojęcia i cechy komunikacji, zakresy
komunikacji, cechy dobrej komunikacji, rodzaje komunikacji, kultura języka, kryteria
wewnątrz językowe i zewnątrz językowe, norma językowa i jej rodzaje, rodzaje

błędów językowych, główne błędy języka prawniczego, cechy języka prawniczego,
trzy style komunikacji, sztuka komunikowania się: komunikacja interpersonalna
(definicje komunikacji, cechy komunikacji, zakresy komunikacji), kody
komunikacyjne i zależności pomiędzy nimi (werbalny, niewerbalny, parawerbalny),
umiejętności trzonowe komunikacji interpersonalnej w komunikacji medialnej i
publicznej (panowanie nad sobą, koordynacja, uważność, ekspresyjność), asertywność
w komunikacji (problemy z asertywnością - definicje, odbiór społeczny, style
komunikacji - pasywny, agresywny, asertywny; kreowanie wizerunku, opiniotwórcza
istota mediów.
5. Ustalić tytuły aktów prawnych do danych tematów:
- z prawa o notariacie – ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – prawo o notariacie,
ustawa przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu
postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych z dnia 14 lutego 1991 roku,
ustawa prawo o notariacie z dnia 24 maja 1989 roku - prawo o notariacie z dnia 25
maja 1951 roku, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej - prawo o notarjacie z
dnia 27 października 1933 roku, ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych, ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawa z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
- wybrane zagadnienia z Kodeksu Cywilnego – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 roku;
- etyka zawodowa – Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza – uchwała nr 19 Krajowej
Rady Notarialnej z 12 grudnia 1997 roku;
- wprowadzenie do prawa podatkowego z zakresu ordynacji podatkowej, w tym
odpowiedzialności podatnika i płatnika, podatków dochodowych, podatku od towarów
i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn
– ustawa ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, ustawa o podatku od
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, ustawa o podatku od czynności
cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku, ustawa o podatku od spadków i
darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, ustawa z dnia 11 marca 2004 roku - o podatku od
towarów i usług, ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej, ustawa z
dnia 28.09.1991 roku - o kontroli skarbowej, ustawa z dnia 10.09.1999 roku - kodeks
karny skarbowy;
- przedstawicielstwo – reprezentacja osób fizycznych oraz wybranych osób prawnych
i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku;
- prawo konstytucyjne oraz samorząd terytorialny: Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o
organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ustawa z dnia
13 grudnia 2016 roku - przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów

Trybunału Konstytucyjnego, ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów
Trybunału Konstytucyjnego, ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy,
ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawa z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa;
- prawo spadkowe w praktyce – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
roku;
- zagadnienia praktyczne z reprezentacji spółek prawa handlowego – ustawa Kodeks
Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku;
- kościelne osoby prawne – ustawa o stosunku państwa do kościoła katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku;
- prawo rzeczowe w praktyce notarialnej - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia
1964 roku;
- wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego – prawo o ustroju sądów
administracyjnych z dnia 25 lipca 2002 roku;
- wybrane zagadnienia z ustawy o księgach wieczystych i hipotece – ustawa o
księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku;
- wybrane zagadnienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawa Kodeks
Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku.
6. Poszczególne zajęcia seminaryjne prowadzone będą przez notariuszy, sędziów,
referendarzy sądowych, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych
w szczególności z wydziałów prawa szkół wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej,
komorników, syndyków, doradców podatkowych, osób posiadających doświadczenie
zawodowe w dziedzinach objętych harmonogramem szkolenia, w tym z zakresów
tematycznych:
- z prawa o notariacie: notariusz Danuta Wróbel, notariusz Danuta Wandiuk, notariusz
Joanna Klimuszko, notariusz Michał Turek, dr hab. Marek Kolasińki profesor UMK,
adwokat, radca prawny dr Rafał Wrzecionek; notariusz Mateusz Weiss;
- z etyki zawodowej: notariusz Danuta Wróbel, notariusz Sławomir Łakomy;
- z prawa o księgach wieczystych i hipotece: sędzia sądu apelacyjnego Zbigniew
Merchel;
- z prawa rodzinnego i opiekuńczego: notariusz Edyta Pietrewicz, Sędzia Sądu
Apelacyjnego Roman Kowalkowski;
- z prawa konstytucyjnego: prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, dr hab. Piotr Uziębło;
- z prawa Unii Europejskiej: dr hab. Marek Kolasińki profesor UMK;
- z prawa podatkowego: doradca podatkowy Stella Brzeszczyńska;
- z prawa cywilnego materialnego: notariusz Wojciech Fortuński, sędzia sądu
rejonowego Piotr Borkowski;
- z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego: adwokat dr
Maksymilian Cherka;
- ze sztuki komunikowania się (erystyki): Michał Leksiński.

7. Ustalić terminy, tematy, wykładowców oraz formę zajęć seminaryjnych dla
aplikantów I roku aplikacji notarialnej na następujące dni:

TERMIN

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

WYKŁADOWCA

TEMAT

FORMA
ZAJĘĆ

8 stycznia

8

Joanna Klimuszko
Notariusz

Historia notariatu

Wykład

15 stycznia

8

Danuta Wróbel
Notariusz

Czynności
notarialne (1/2)

Wykład

22 stycznia

8

Danuta Wróbel
Notariusz

Czynności
notarialne (2/2)

Wykład

8

Wojciech
Fortuński
Notariusz

Wybrane
zagadnienia z
Kodeksu
Cywilnego (1/5)

Wykład

Konstrukcja aktu
notarialnego

Seminarium

Akt notarialny –
zajęcia praktyczne

Konwersatorium

Etyka zawodowa

Wykład

29 stycznia

Danuta Wandiuk
Notariusz
Wiceprezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku
Michał Turek
Notariusz
Kierownik
szkolenia
aplikantów

5 luty

8

12 luty

8

19 luty

8

Danuta Wróbel
Notariusz

26 luty

8

Wojciech
Fortuński
Notariusz

5 marca

8

Dr hab. Marek
Kolasiński
Profesor UMK

Wybrane
zagadnienia z
Kodeksu
Cywilnego (2/5)
Zagadnienia z
ustawy – prawo o
notariacie, ze
szczególnym
uwzględnieniem
statusu prawnego,
praw i
obowiązków

Seminarium

Wykład

TERMIN

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

WYKŁADOWCA

12 marca

8

Stella
Brzeszczyńska
doradca
podatkowy

19 marca

8

Edyta Pietrewicz
Notariusz

26 marca

8

Edyta Pietrewicz
Notariusz

TEMAT
notariusza,
zastępcy i
aplikanta,
odpowiedzialności
notariusza oraz
czynności
notarialnych
Wprowadzenie do
prawa
podatkowego z
zakresu ordynacji
podatkowej, w tym
odpowiedzialności
podatnika i
płatnika, podatków
dochodowych,
podatku od
towarów i usług
oraz podatku od
czynności
cywilnoprawnych i
podatku od
spadków i
darowizn
Przedstawicielstwo
– reprezentacja
osób fizycznych
oraz wybranych
osób prawnych i
jednostek
organizacyjnych
niebędących
osobami
prawnymi, którym
ustawa przyznaje
zdolność prawną
(1/2)
Przedstawicielstwo
– reprezentacja
osób fizycznych
oraz wybranych
osób prawnych i
jednostek
organizacyjnych
niebędących
osobami

FORMA
ZAJĘĆ

Seminarium

Wykład

Wykład

TERMIN

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

9 kwietnia

8

16 kwietnia

8

WYKŁADOWCA

Dr hab. Marek
Kolasiński
Profesor UMK
Michał Leksiński

23 kwietnia

8

Dr Rafał
Wrzecionek
Adwokat, Radca
prawny

30 kwietnia

8

Mateusz Weiss
Notariusz

7 maja

8

Edyta Pietrewicz
Notariusz

4

Dr hab. Piotr
Uziębło
Profesor UG

4

Prof. Dr hab.
Andrzej
Rzepliński

8

Wojciech
Fortuński
Notariusz

14 maja

21 maja

TEMAT
prawnymi, którym
ustawa przyznaje
zdolność prawną
(2/2)
Wybrane
zagadnienia z
ustawy prawo o
notariacie

FORMA
ZAJĘĆ

Wykład

Erystyka (1/2)

Konwersatorium

Samorząd
notarialny

Seminarium

Akt notarialny –
zajęcia praktyczne

Seminarium

Zagadnienia z
prawa rodzinnego i
opiekuńczego ze
szczególnym
uwzględnieniem
ustrojów oraz
stosunków
majątkowych
małżeńskich
Wybrane
zagadnienia z
prawa
konstytucyjnego
Rola Trybunału
Konstytucyjnego
w
demokratycznym
państwie prawnym
oraz dyskusja
Wybrane
zagadnienia z
Kodeksu
Cywilnego (3/5)

Wykład

Wykład

Wykład i
konwersatorium

Seminarium

TERMIN

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

WYKŁADOWCA

TEMAT

FORMA
ZAJĘĆ

28 maja

8

Sławomir Łakomy
Notariusz

Etyka zawodowa

Wykład

4 czerwca

8

11 czerwca

8

Konwersatorium

Zagadnienia
praktyczne z
reprezentacji
spółek prawa
handlowego

Seminarium

Kościelne osoby
prawne

Wykład

8

Danuta Wandiuk
Notariusz
Wiceprezes Rady
Izby Notarialnej w
Gdańsku

Dokumenty do
aktu notarialnego
Opłaty przy akcie
notarialnym

Konwersatorium

8

Wojciech
Fortuński
Notariusz

Wybrane
zagadnienia z
Kodeksu
Cywilnego (4/5)

Wykład

8

Joanna Mędraś
Notariusz

Prawo rzeczowe w
praktyce
notarialnej (1/2)

Wykład

8

25 czerwca

8

8
październik

15
październik

Prawo spadkowe w
Konwersatorium
praktyce

Akt notarialny –
zajęcia praktyczne

18 czerwca

1
październik

Piotr Borkowski
Prezes Sądu
Rejonowego w
Limanowej
Michał Turek
Notariusz
Kierownik
Szkolenia
Aplikantów
Iwona Wach
Notariusz
Kierownik
szkolenia
aplikantów w
Izbie Notarialnej
w Lublinie
Joanna Greguła
Notariusz
Kierownik
szkolenia
aplikantów w
Izbie Notarialnej
w Krakowie

TERMIN

22
październik

5 listopad

12 listopad

19 listopad

26 listopad

3 grudnia

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

WYKŁADOWCA

TEMAT

FORMA
ZAJĘĆ

8

Dr Maksymilian
Cherka
Radca Prawny

Wybrane
zagadnienia z
prawa
administracyjnego

Wykład

8

Joanna Mędraś
Notariusz

Prawo rzeczowe w
praktyce
notarialnej (2/2)

Seminarium

8

Dr hab. Marek
Kolasiński
Profesor UMK

Wybrane
zagadnienia z
prawa Unii
Europejskiej

Wykład

8

Zbigniew Merchel
Sędzia Sądu
Apelacyjnego

Wybrane
zagadnienia z
ustawy o księgach
wieczystych i
hipotece.

Wykład

8

Wojciech
Fortuński
Notariusz

Wybrane
zagadnienia z
Kodeksu
Cywilnego (5/5)

Seminarium

8

Michał Turek
Notariusz
Kierownik
Szkolenia
Aplikantów

Przesłanki
wyłączenia
notariusza na
podstawie art. 84
prawa o notariacie

Wykład

TERMIN

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

WYKŁADOWCA

TEMAT

FORMA
ZAJĘĆ

Akt notarialny –
zajęcia praktyczne

Konwersatorium

Akt notarialny –
zajęcia praktyczne

Wykład

10 grudnia

8

Michał Turek
Notariusz
Kierownik
Szkolenia
Aplikantów

17 grudnia

8

Ewelina Jokiel
Sędzia Sądu
Apelacyjnego

Prawo o ustroju
sądów
powszechnych

Wykład

28 grudnia

8

Michał Leksiński

Erystyka (2/2)

Konwersatorium

8. Zajęcia seminaryjne prowadzone będą w budynku Izby Notarialnej, znajdującym się
w Sopocie przy ulicy Władysława Jagiełły pod numerem 10 lub w innym wskazanym
miejscu i każdorazowo rozpoczynają się o godzinie 10:00, przy czym w przypadku
prowadzenia zajęć w ramach jednego dnia szkoleniowego przez dwoje wykładowców,
zajęcia prowadzone przez drugiego wykładowcę rozpoczynają się o godzinie 14:00.
Po każdej jednostce szkoleniowej przewidziana jest 15-sto minutowa przerwa, przy
czym o tym, kiedy się ona odbędzie i jak długo jednorazowo będzie trwała decyduje
osoba prowadząca zajęcia.
9. Zmiany harmonogramu w zakresie terminów zajęć seminaryjnych oraz osób
wykładowców prowadzących zajęcia z poszczególnych zakresów tematycznych, jak
również zmiany planów zajęć dokonywane są przez kierownika szkolenia i nie
stanowią zmiany niniejszego harmonogramu oraz nie wymagają zmiany niniejszej
uchwały.
10. Niniejsza uchwała stanowi projekt harmonogramu i podlega zatwierdzeniu przez
Krajową Radę Notarialną. Zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych zostanie
ogłoszony na stronie internetowej Izby Notarialnej w Gdańsku.

