UCHWAŁA NUMER 5/365/17
Rady Izby Notarialnej w Gdańsku
z dnia 10 listopada 2017 roku
zmieniona uchwałą numer 6/366/17
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
II 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 w szczególności:
1) prawo podatkowe,
2) prawo cywilne materialne,
3) postępowanie cywilne - wybrane zagadnienia,
4) prawo administracyjne i postępowanie administracyjne,
5) prawo gospodarcze,
6) prawo o ustroju sądów powszechnych,
7) prawo upadłościowe i naprawcze,
8) prawo o gospodarce nieruchomościami, samorząd terytorialny
9) prawo o zapobieganiu praniu pieniędzy,

10) prawo spółek prawa handlowego i KRS.
4. Ustalić tematy zagadnień dla poszczególnych zakresów tematycznych:
- 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
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, 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: ogólne przepisy prawa spadkowego,
dziedziczenie ustawowe, rozporządzenia na wypadek śmierci, testament, forma
testamentu, powołanie spadkobiercy, zapis i polecenie, wykonawca testamentu,
zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku lub
przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona
spadkobiercy, odpowiedzialność za długi spadkowe, wspólność majątku
spadkowego i dział spadku, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw
rolnych;
- z postępowania cywilnego - strony w postępowaniu cywilnym i pełnomocnicy
procesowi, pisma procesowe, dowody w postępowaniu cywilnym i postępowanie
dowodowe, postępowanie nakazowe i upominawcze – nakaz zapłaty, środki
odwoławcze w postępowaniu cywilnym, z uwzględnieniem środków odwoławczych
w postępowaniu wieczystoksięgowym, skarga na orzeczenie referendarza
sądowego, postępowanie w sprawach małżeńskich, rozwód i separacja- skutki
majątkowe, postępowanie w sprawach między rodzicami, a dziećmi, postepowanie
w sprawach naruszenia posiadania, europejskie postępowanie w sprawach
transgranicznych, postępowanie z zakresu spraw o stwierdzenie zgonu, uznania za
zmarłego, ubezwłasnowolnienia, postępowanie z zakresu spraw małżeńskich,
rodzinnych i opiekuńczych, postępowania o zasiedzenie, sądowe zniesienie
współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej i służebności w tym przesyłu,
postępowanie wieczystoksięgowe, forma złożenia i cofnięcia wniosku, strony w
postępowaniu wieczystoksięgowym, zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego,
przyczyny oddalenia wniosku, terminy do wniesienia środka odwoławczego,
postępowanie z zakresu prawa spadkowego, zabezpieczenie spadku i spis
inwentarza, przyjęcie i odrzucenie spadku przed sądem, ogłoszenie testamentu,
wyjawienie majątku, nabycie spadku i przedmiotu z zapisu windykacyjnego,
sądowy dział spadku, protokół testamentu ustnego i postępowanie z tym zakresie,
wykonawca testamentu i zarząd spadku nieobjętego, złożenie do depozytu
sądowego, przesłanki, tryb postępowania, zwrot depozytu oraz postępowanie w

przypadku niepodjęcia depozytu, problematyka odtworzenia zniszczonych akt i tryb
postępowania, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, postępowanie egzekucyjne ze
szczególnym uwzględnieniem art. 777 § 1 pkt.4, 5 i 6 KPC, akt notarialny jako tytuł
egzekucyjny, europejski tytuł egzekucyjny, ograniczenia egzekucji, powództwa
przeciwegzekucyjne, egzekucja z ruchomości, nieruchomości i prawa użytkowania
wieczystego (w tym uproszczona), z rachunków bankowych i wynagrodzenia za
pracę, licytacja, przybicie, przysądzenie własności;
- 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 prawa o gospodarce nieruchomościami i prawo lokalowe: gospodarowanie
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki
samorządu terytorialnego, zasoby nieruchomości, sprzedaż i oddawanie w
użytkowanie wieczyste, przetargi na zbycie nieruchomości, oddawanie w trwały
zarząd, przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, ustalanie sposobu i
terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych, ceny, opłaty i rozliczenia
za nieruchomości, wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do
nieruchomości, podziały nieruchomości, scalanie i podział nieruchomości, prawo
pierwokupu nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości, odszkodowania za
wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, udział w
kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wycena nieruchomości,
określanie wartości nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, działalność
zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, rzeczoznawstwo
majątkowe,
pośrednictwo
w
obrocie
nieruchomościami,
zarządzanie
nieruchomościami, odpowiedzialność karna,
samorząd gminny, samorząd
powiatowy, samorząd województwa, zadania własne i zlecone jednostek samorządu
terytorialnego;
- z prawa gospodarczego: źródła prawa gospodarczego, podmioty prawa
gospodarczego;
- 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 upadłościowego i naprawczego: postępowanie upadłościowe i jego
skutki, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, skutki ogłoszenia
upadłości, postępowanie upadłościowe prowadzone po ogłoszeniu upadłości,
zgłoszenie i ustalenie wierzytelności, układ w upadłości, układ, likwidacja masy
upadłości, podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i

praw obciążonych rzeczowo, zakończenie i umorzenie postępowania
upadłościowego oraz ich skutki, postępowanie w sprawach orzekania zakazu
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
międzynarodowe
postępowanie
upadłościowe, postepowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego
dłużnika, postępowanie upadłościowe wobec deweloperów, postepowanie
upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych
oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą, postępowanie
upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, postępowanie
upadłościowe wobec emitentów obligacji, postępowanie upadłościowe wobec osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, postępowanie naprawcze w
razie zagrożenia niewypłacalnością, odpowiedzialność karna;
- z prawa o gospodarce nieruchomościami i samorządu terytorialnego:
gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz
własność jednostki samorządu terytorialnego, zasoby nieruchomości, sprzedaż i
oddawanie w użytkowanie wieczyste, przetargi na zbycie nieruchomości, oddawanie
w trwały zarząd, przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, ustalanie
sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych, ceny, opłaty i
rozliczenia za nieruchomości, wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do
nieruchomości, podziały nieruchomości, scalanie i podział nieruchomości, prawo
pierwokupu nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości, odszkodowania za
wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, udział w
kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wycena nieruchomości,
określanie wartości nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, działalność
zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, rzeczoznawstwo
majątkowe,
pośrednictwo
w
obrocie
nieruchomościami,
zarządzanie
nieruchomościami, odpowiedzialność karna,
samorząd gminny, samorząd
powiatowy, samorząd województwa, zadania własne i zlecone jednostek samorządu
terytorialnego,
- z prawa o zapobieganiu praniu pieniędzy: beneficjenci, organy właściwe w
sprawach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
obowiązki instytucji obowiązanych, zasady przekazywania informacji generalnemu
inspektorowi, procedura wstrzymywania transakcji i blokowania rachunku,
szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom,
kontrolowanie instytucji obowiązanych, ochrona i udostępnianie zgromadzonych
danych, kary pieniężne, odpowiedzialność karna,
- z prawa spółek prawa handlowego: przepisy wspólne, przepisy ogólne spółek
osobowych, przepisy ogólne spółek kapitałowych, spółka jawna, spółka partnerska,
spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Ustalić tytuły aktów prawnych do danych tematów:
- wybrane zagadnienia z prawa spadkowego – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 roku;

- odrębna własność lokali – ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku,
ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
- wybrane zagadnienia z prawa spółek handlowych, zagadnienia praktyczne z
zakresu sporządzania protokołów walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników –
ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku;
- wybrane zagadnienia z Kodeksu Cywilnego – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 roku;
- wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego – ustawa o krajowym rejestrze sądowym
z dnia 20 sierpnia 1997 roku, ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17
listopada 1964 roku;
- prawo antymonopolowe w praktyce notarialnej – ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów z dnia 17 lutego 2007 roku;
- odmowa dokonania czynności - ustawa prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991
roku;
- notariusz jako płatnik – 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;
- rozpoznanie wniosku wieczystkoksięgowego przez Sąd, postępowanie
wieczystoksięgowe po zmianach - ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia
17 listopada 1964 roku, ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca
1982 roku;
- wybrane zagadnienia z ustawy o gospodarce nieruchomościami – ustawa o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku;
- prawo pierwokupu, prawo odkupu, przy uwzględnieniu wybranych ustaw (Kodeks
Cywilny oraz ustawy: o gospodarce nieruchomościami, o kształtowaniu ustroju
rolnego, o spółdzielniach mieszkaniowych) - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 roku, ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997
roku, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku, ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku;
- wybrane zagadnienia z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – ustawa
prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku, ustawa prawo restrukturyzacyjne z
dnia 15 maja 2015 roku;
- reprezentacja Skarbu Państwa – ustawa o zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa z dnia 8 sierpnia 1996 roku, ustawa o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października
1991 roku;
- wybrane zagadnienia z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finasowaniu terroryzmu – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 roku;
- prawo spadkowe w praktyce – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
roku;

- prawo o ustroju sądów powszechnych – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 roku, ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27
lipca 2001 roku, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa z dnia 12 maja 2011 roku,
ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 roku, ustawa o Trybunale
Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 roku, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z
dnia 25 czerwca 2015 roku;
- prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień związanych ze zbywaniem nieruchomości – ustawa prawo upadłościowe
z dnia 28 lutego 2003 roku, ustawa prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015
roku;
- umowa przedwstępna – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
- niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, przelew wierzytelności,
przejęcie umowy oraz przekaz z perspektywy praktyki notarialnej – ustawa Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 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 podatkowego: doradca podatkowy Stella Brzeszczyńska;
- z prawa cywilnego materialnego: sędzia sądu apelacyjnego Ewelina Jokiel, sędzia
sądu rejonowego Piotr Borkowski, dr Rafał Wrzecionek, notariusz Wojciech
Fortuński, notariusz Michał Turek, notariusz Mateusz Weiss, dr hab. Paweł Czubik,
notariusz Agnieszka Białaszewska, sędzia sądu apelacyjnego Roman Kowalkowski;
- z postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia: sędzia sądu apelacyjnego Ewelina
Jokiel;
- z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego: adwokat Dr
Maksymilian Cherka,
- z prawa gospodarczego: dr Bartłomiej Gliniecki, dr hab. Marek Kolasińki profesor
UMK;
- z prawa o ustroju sądów powszechnych: sędzia sądu apelacyjnego Ewelina Jokiel,
- z prawa upadłościowego i naprawczego: syndyk Witold Missala, sędzia sądu
apelacyjnego Artur Lesiak,
- z prawa o gospodarce nieruchomościami i samorządu terytorialnego: notariusz
Andrzej Sokalski, notariusz Anna Bielińska;
- z prawa o zapobieganiu praniu pieniędzy: notariusz Sławomir Łakomy;
- z prawa spółek prawa handlowego: notariusz Adam Wasak, notariusz Beata
Lizakowska, notariusz Iwona Wach.

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

TERMI
N

9
stycznia

16
stycznia

23
stycznia

30
stycznia

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWY
CH

WYKŁADOWCA

TEMAT

FORMA
ZAJĘĆ

8

Ewelina Jokiel
Sędzia Sądu
Apelacyjnego

Wybrane zagadnienia
z prawa spadkowego
(1/2)

Wykład

8

Roman
Kowalkowski
Sędzia Sądu
Apelacyjnego

Odrębna własność
lokali (1/2)

Wykład

8

Adam Wasak
Notariusz
Prezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku

Wybrane zagadnienia
z prawa spółek
handlowych (1/5)

Wykład

8

Wojciech Fortuński
Notariusz

Wybrane zagadnienia
z Kodeksu Cywilnego
(1/5)

Wykład

Kontynuacja zajęć z I
roku aplikacji

6 luty

8

Adam Wasak
Notariusz
Prezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku

13 luty

8

Beata Lizakowska
Notariusz

Wybrane zagadnienia
z prawa spółek
handlowych (2/5)

Seminarium

Wpisy do Krajowego
Rejestru Sądowego

Wykład

TERMI
N

20 luty

27 luty

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWY
CH

WYKŁADOWCA

TEMAT

FORMA
ZAJĘĆ

8

Roman
Kowalkowski
Sędzia Sądu
Apelacyjnego

Odrębna własność
lokali (2/2)

Wykład

8

Wojciech Fortuński
Notariusz

Wybrane zagadnienia
z Kodeksu Cywilnego
(2/5)

Wykład

Prawo
antymonopolowe w
praktyce notarialnej

Seminarium

Odmowa dokonania
czynności (część
teoretyczna)

Seminarium

4

Dr hab. Marek
Kolasiński
Profesor UMK

6 marca

4

13 marca

8

Stella Brzeszczyńska
doradca podatkowy

Notariusz jako płatnik

Wykład

20 marca

8

Zbigniew Merchel
Sędzia Sądu
Apelacyjnego

Rozpoznanie wniosku
wieczystkoksięgoweg
o przez Sąd

Seminarium

TERMI
N

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWY
CH

WYKŁADOWCA

TEMAT

FORMA
ZAJĘĆ

Postępowanie
wieczystoksięgowe po
zmianach

Seminarium

27 marca

8

Anna Bielińska
Notariusz

Wybrane zagadnienia
z ustawy o gospodarce
nieruchomościami

Wykład

3
kwietnia

8

Dr Bartłomiej
Gliniecki

Granice swobód
kształtowania treści
umów

Wykład

8

Adam Wasak
Notariusz
Prezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku

Wybrane zagadnienia
z prawa spółek
handlowych (3/5)

Konwersatorium

10
kwietnia

8

Dr Rafał
Wrzecionek
Adwokat, Radca
prawny

24
kwietnia

8

Artur Lesiak
Sędzia Sądu
Apelacyjnego

8 maja

8

Anna Bielińska
Notariusz

17
kwietnia

Prawo pierwokupu,
prawo odkupu, przy
uwzględnieniu
wybranych ustaw
(Kodeks Cywilny oraz
ustawy: o gospodarce
nieruchomościami, o
kształtowaniu ustroju
rolnego, o
spółdzielniach
mieszkaniowych)
Wybrane zagadnienia
z prawa
upadłościowego i
restrukturyzacyjnego
Reprezentacja Skarbu
Państwa

Wykład

Wykład

Seminarium

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWY
CH

WYKŁADOWCA

TEMAT

FORMA
ZAJĘĆ

15 maja

8

Ewelina Jokiel
Sędzia Sądu
Apelacyjnego

Wybrane zagadnienia
z prawa spadkowego
(2/2)

Wykład

22 maja

8

Wojciech Fortuński
Notariusz

Wybrane zagadnienia
z Kodeksu Cywilnego
(3/5)

Wykład

29 maja

8

Sławomir Łakomy
Notariusz

Notariusz jako płatnik
w praktyce notarialnej

Seminarium

Wybrane zagadnienia
z europejskiego
postępowania
spadkowego

Wykład

Prawo spadkowe w
praktyce

Konwersatorium

8

Michał Turek
Notariusz
Kierownik Szkolenia
Aplikantów

Akt notarialny –
zajęcia praktyczne

Seminarium

8

Iwona Wach
Notariusz
Kierownik szkolenia
aplikantów w Izbie
Notarialnej w
Lublinie

Zagadnienia
praktyczne z zakresu
sporządzania
protokołów walnych
zgromadzeń i
zgromadzeń
wspólników

Wykład

8

Adam Wasak
Notariusz
Prezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku

Wybrane zagadnienia
z prawa spółek
handlowych (4/5)

Konwersatorium

TERMI
N

5
czerwca

8

12
czerwca

8

19
czerwca

26
czerwca

2
paździer
nik

Dr hab. Paweł
Czubik
prof. WSA
Notariusz
Członek Krajowej
Rady Notarialnej
Piotr Borkowski
Prezes Sądu
Rejonowego w
Limanowej

TERMI
N

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWY
CH

WYKŁADOWCA

TEMAT

FORMA
ZAJĘĆ

9
paździer
nika

8

Dr Bartłomiej
Gliniecki

Granice swobód
kształtowania treści
umów

Wykład

16
paździer
nika

8

Wojciech Fortuński
Notariusz

Wybrane zagadnienia
z Kodeksu Cywilnego
(4/5)

Konwersatorium

23
paździer
nika

8

Ewelina Jokiel
Sędzia Sądu
Apelacyjnego

Prawo o ustroju
sądów powszechnych

Wykład

8

Witold Missala
Syndyk

Prawo upadłościowe i
restrukturyzacyjne ze
szczególnym
uwzględnieniem
zagadnień związanych
ze zbywaniem
nieruchomości

Wykład

6
listopada

8

Joanna Klimuszko
Notariusz

Obrót
nieruchomościami
rolnymi w praktyce
notarialnej (1/2)

Seminarium

13
listopada

8

Agnieszka
Białaszewska
Notariusz

Umowa przedwstępna

Konwersatorium

8

Adam Wasak
Notariusz
Prezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku

Wybrane zagadnienia
z prawa spółek
handlowych (5/5)

Wykład

30
paździer
nika

20
listopada

TERMI
N

27
listopada

4 grudnia

11
grudnia

18
grudnia

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWY
CH

WYKŁADOWCA

TEMAT

FORMA
ZAJĘĆ

8

Joanna Klimuszko
Notariusz

Obrót
nieruchomościami
rolnymi w praktyce
notarialnej (1/2)

Seminarium

8

Wojciech Fortuński
Notariusz

Wybrane zagadnienia
z Kodeksu Cywilnego
(5/5)

Wykład

8

Mateusz Weiss
Notariusz

Niewykonanie lub
nienależyte
wykonanie umowy,
przelew
wierzytelności,
przejęcie umowy oraz
przekaz z
perspektywy praktyki
notarialnej

Wykład

8

Michał Turek
Notariusz
Kierownik Szkolenia
Aplikantów

Akt notarialny –
zajęcia praktyczne

Seminarium

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.

