UCHWAŁA NUMER 7/365/17
Rady Izby Notarialnej w Gdańsku
z dnia 10 listopada 2017 roku
zmieniona uchwałą numer 8/366/17
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
III 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 cywilne materialne,
2) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
3) prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe,
4) prawo administracyjne i postępowanie administracyjne,
5) prawo gospodarcze,
6) prawo międzynarodowe,
7) zasady prowadzenia kancelarii notarialnej i biurowość,
8) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce,
9) prawo spółek handlowych.
4. Ustalić tematy zagadnień dla poszczególnych zakresów tematycznych:

- z prawa cywilnego materialnego: przepisy ogólne prawa zobowiązań, wielość
dłużników albo wierzycieli, ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych,
bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wykonanie zobowiązań i skutki ich
niewykonania, potracenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub
dłużnika, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, sprzedaż, zamiana,
dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i
dzierżawa, umowa leasingu, użyczenie, pożyczka, umowa rachunku bankowego,
zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa agencyjna, umowa
komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, przechowanie,
odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i
podobne zakłady, umowa składu, spółka, poręczenie, darowizna, przekazanie
nieruchomości, renta i dożywocie, ugoda, przyrzeczenie publiczne, przekaz i papiery
wartościowe;
- z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz z prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych w praktyce: podstawowe zasady prawa pracy, stosunek pracy,
wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, odprawa rentowa lub emerytalna,
odprawa pośmiertna, obowiązki pracodawcy i pracownika,
- z prawa wekslowego i czekowego, papierów wartościowych i prawa bankowego:
weksel trasowany, weksel własny, wystawienie i forma czeku, poręczenie czekowe,
przedstawienie i zapłata, czek zakreślony i rozrachunkowy, zwrotne poszukiwanie z
powodu niezapłacenia, tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i
przedstawicielstw banków, podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki
krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne
przeprowadzane za pośrednictwem banków, kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady
koncentracji zaangażowań, gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy, emisja
bankowych papierów wartościowych, szczególne obowiązki i uprawnienia banków,
zrzeszanie, łączenie się i podział banków, fundusze własne, kapitał wewnętrzny i
gospodarka finansowa banków, nadzór bankowy, nadzór nad oddziałami instytucji
kredytowych, nadzór skonsolidowany;
- 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 gospodarczego: źródła prawa gospodarczego, podmioty prawa
gospodarczego;

- z prawa międzynarodowego: źródła prawa międzynarodowego, zasady prawa
międzynarodowego, podmioty prawa międzynarodowego, postępowania w prawie
międzynarodowym, odpowiedzialność międzynarodowa, załatwianie sporów
międzynarodowych, prawo lotnicze i kosmiczne, prawo morza, prawo
przeciwwojenne;
- z zasad prowadzenia kancelarii notarialnej i biurowości: prowadzenie ksiąg
notarialnych, organizacja kancelarii notarialnej, organizacja pracy w kancelarii
notarialnej;
- z prawa spółek handlowych: spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka
akcyjna, przekształcenia spółek.
5. Ustalić tytuły aktów prawnych do danych tematów:
- weksle i czeki – ustawa prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 roku, ustawa
prawo czekowe z dnia 28 kwietnia 1936 roku, ustawa prawo bankowe z dnia 29
sierpnia 1997 roku;
- wybrane zagadnienia z prawa spółek handlowych – ustawa Kodeks Spółek
Handlowych z dnia 15 września 2000 roku;
- umowa deweloperska – ustawa z dnia
- wybrane zagadnienia z części ogólnej Kodeksu Cywilnego – ustawa Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
- prowadzenie ksiąg notarialnych – ustawa prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991
roku, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez notariuszy
opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom
oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych z dnia 6 października 2015
roku, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez płatników
podatku od spadków i darowizn z dnia 25 listopada 2015 roku, rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od
czynności cywilnoprawnych z dnia 25 listopada 2015 roku;
- użytkowanie wieczyste – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, ustawa o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z
dnia 29 lipca 2005 roku;
- prawo podatkowe w praktyce notarialnej, notariusz jako płatnik w praktyce
notarialnej – 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;
- ustanawianie odrębnej własności lokali – ustawa o własności lokali z dnia 24
czerwca 1994 roku, ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
- wybrane zagadnienia z prawa pracy, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w
praktyce – ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku;
- depozyt notarialny – ustawa prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku;

- wybrane zagadnienia z prawa spółdzielczego i ustawy o Spółdzielniach
Mieszkaniowych – ustawa prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku, ustawa o
spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku;
- egzekucja z nieruchomości – ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17
listopada 1964 roku;
- wybrane zagadnienia z ustawy o lasach – ustawa o lasach z dnia 28 września 1991
roku;
- wybrane zagadnienia z prawa międzynarodowego – umowy międzynarodowe,
kompilacje zwyczajów oraz wszelkiego rodzaju wydawnictwa służące wyszukiwaniu
przepisów prawnych;
- czynności poświadczeniowe – ustawa prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku;
- zastępcze oświadczenia woli – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
roku, ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku;
- zagadnienia związane w Europejskim Postepowaniem Spadkowym – ustawa Kodeks
Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku, ustawa prawo o notariacie z
dnia 14 lutego 1991 roku;
- prawo spadkowe w praktyce – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
roku;
- wybrane zagadnienia z prawa bankowego – ustawa prawo bankowe z dnia 29
sierpnia 1997 roku;
- spółka cywilna – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
- obrót nieruchomościami rolnymi w praktyce notarialnej – ustawa o kształtowaniu
ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku, ustawa o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 roku, ustawa
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw z dnia 14 kwietnia 2016 roku;
- ocena zdolności prawnej stron do przystąpienia do czynności notarialnej – ustawa
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
- ustawa o ochronie zabytków w praktyce notarialnej – ustawa o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku;
- postępowanie dyscyplinarne – ustawa prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku,
Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza – uchwała nr 19 Krajowej Rady Notarialnej 12
grudnia 1997 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 cywilnego materialnego: notariusz Andrzej Rataj, sędzia sądu apelacyjnego
Roman Kowalkowski, komornik Krzysztof Mówiński, notariusz Wojciech Fortuński,
notariusz Robert Giler, notariusz Katarzyna Ogonowska, dr Rafał Wrzecionek,
notariusz Mateusz Weiss, notariusz Michał Turek, notariusz dr hab. Paweł Czubik,

sędzia sądu rejonowego Piotr Borkowski, notariusz Joanna Klimuszko, notariusz
Danuta Wandiuk, dr n. med. Włodzimierz Zakrzewski, notariusz Michał Wieczorek;
- z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz z prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych w praktyce: sędzia sądu apelacyjnego Aleksandra Ożóg, radca prawny
Joanna Pinkowska;
- z prawa wekslowego i czekowego, papierów wartościowych i prawa bankowego: dr
Rafał Mroczkowski, notariusz Adam Wasak;
- z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego: radca prawny dr
Maksymilian Cherka;
- z prawa gospodarczego: dr Bartłomiej Gliniecki, dr hab. Marek Kolasińki profesor
UMK;
- z prawa międzynarodowego – dr hab. Marek Kolasińki profesor UMK,
- z prawa podatkowego: doradca podatkowy Stella Brzeszczyńska; notariusz Sławomir
Łakomy,
- z zasad prowadzenia kancelarii notarialnej i biurowości: notariusz Danuta Wróbel,
notariusz Marzena Bogusz, notariusz Ewa Koperska – Woźniak;
- z prawa spółek handlowych: notariusz Adam Wasak”
7. Ustalić terminy, tematy, wykładowców oraz formę zajęć seminaryjnych dla
aplikantów III roku aplikacji notarialnej na następujące dni:
LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

WYKŁADOWC
A

TEMAT

FORMA ZAJĘĆ

3
stycznia

8

Dr hab. Marek
Kolasiński
Profesor UMK

Odmowa
dokonania
czynności
notarialnej

Wykład

10
stycznia

8

Dr Rafał
Mroczkowski

Weksle i czeki

Wykład

TERMIN

TERMIN

17
stycznia

24
stycznia

7 luty

14 luty

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

8

WYKŁADOWC
A

Adam Wasak
Notariusz
Prezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku

FORMA ZAJĘĆ

Wybrane
zagadnienia z
prawa spółek
handlowych
(1/5)

Seminarium

Kontynuacja
zajęć z II roku
aplikacji

Dr Bartłomiej
Gliniecki

Umowa
deweloperska

Wykład

Wojciech
Fortuński
Notariusz

Wybrane
zagadnienia z
prawa
spółdzielczego i
ustawy o
spółdzielniach
mieszkaniowych
(1/2)

Wykład

8

Robert Giler
Notariusz

Umowa
deweloperska w
praktyce
notarialnej

Wykład

4

Danuta Wróbel
Notariusz

Prowadzenie
ksiąg
notarialnych

Wykład

4

Marzena Bogusz
Notariusz

Wpisy do
repertorium A i
innych ksiąg
notarialnych –
praktyka

Seminarium

8

Andrzej Rataj
Notariusz
Kierownik
Szkolenia
Aplikantów w
Izbie Notarialnej
w Poznaniu

Użytkowanie
wieczyste

Seminarium

8

8

21 luty

28 luty

TEMAT

TERMIN

1 marca

7 marca

14 marca

21 marca

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

WYKŁADOWC
A

TEMAT

FORMA ZAJĘĆ

8

Dr Bartłomiej
Gliniecki

Europejskie
formy
organizacyjne
przedsiębiorców
Transformacje
podmiotowe
spółek i rola
notariusza.

Wykład

8

Dr hab. Marek
Kolasiński
Profesor UMK

Wybrane
zagadnienia z
ustawy prawo o
notariacie

Seminarium

8

Stella
Brzeszczyńska
doradca
podatkowy

Prawo
podatkowe w
praktyce
notarialnej

Seminarium

8

Katarzyna
Ogonowska
Notariusz
Członek Rady
Izby Notarialnej
w Gdańsku

Ustanawianie
odrębnej
własności lokali
(1/2)

Wykład

TERMIN

4
kwietn
ia

11
kwietn
ia

18
kwietn
ia

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

16
maja

TEMAT

FORMA ZAJĘĆ

8

Andrzej Rataj
Notariusz
Kierownik Szkolenia
Aplikantów w Izbie
Notarialnej w Poznaniu

Depozyt notarialny

Wykła
d

8

Krzysztof Mówiński
Komornik

Egzekucja z
nieruchomości
(1/2)

Wykła
d

8

Dr Rafał Wrzecionek
Adwokat, Radca prawny

Nieważność
czynności objętej
formą notarialną
(seminarium)

Wykła
d

4

Michał Turek
Notariusz
Kierownik Szkolenia
Aplikantów

Projekt aktu
notarialnego i
omówienie
kolokwium

Semin
arium

4

Mateusz Weiss
Notariusz

Czynności
poświadczeniowe

Wykła
d

8

Roman Kowalkowski
Sędzia Sądu Apelacyjnego

Zastępcze
oświadczenia woli

Wykła
d

Wojciech Fortuński
Notariusz

Wybrane
zagadnienia z
prawa
spółdzielczego i
ustawy o
spółdzielniach
mieszkaniowych
(2/2)

Wykła
d

25
kwietn
ia

9 maja

WYKŁADOWC
A

8

TERMIN

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

WYKŁADOWC
A

TEMAT

FORMA ZAJĘĆ

8

Sławomir Łakomy
Notariusz

Wybrane
zagadnienia z
ustawy o
przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy
oraz finasowaniu
terroryzmu

8

Dr hab. Paweł Czubik
prof. WSA
Notariusz
Członek Krajowej Rady
Notarialnej

Zagadnienia
związane w
Europejskim
Postępowaniem
Spadkowym

Semin
arium

6
czerwc
a

8

Piotr Borkowski
Prezes Sądu Rejonowego w
Limanowej

Prawo spadkowe
w praktyce

Wykła
d

13
czerwc
a

8

Krzysztof Mówiński
Komornik

Egzekucja z
nieruchomości
(2/2)

Semin
arium

8

Katarzyna Ogonowska
Notariusz
Członek Rady Izby
Notarialnej w Gdańsku

Ustanawianie
odrębnej własności
lokali (2/2)

Semin
arium

8

Roman Kowalkowski
Sędzia Sądu Apelacyjnego

Odmowa
dokonania
czynności w
praktyce

Wykła
d

23
maja

30
maja

20
czerwc
a

27
czerwc
a

3 października

8

Michał Wieczorek
Notariusz

Spółka cywilna

Semin
arium

Wykład

TERMIN

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

10 października

17 października

24 października

7 listopada

WYKŁADOWC
A

8

Aleksandra Frąckowska
Notariusz

8

Tadeusz Milan Szymański
Notariusz
Członek Rady Izby
Notarialnej w Gdańsku

8

Danuta Wandiuk
Notariusz
Wiceprezes Rady Izby
Notarialnej w Gdańsku

8

Dr Bartłomiej Gliniecki

TEMAT

FORMA ZAJĘĆ

Akt
Poświadczenia
Dziedziczenia

Wykład

Prawo
upadłościowe i
restrukturyzacyjn
e w praktyce
notarialnej

Wykład

Kazus negatywny

Seminarium

Umowy
nienazwane w
praktyce
notarialnej

Wykład

Klauzule
niedozwolone w
umowach

14 listopada

8

Adam Wasak
Notariusz
Prezes Izby Notarialnej
w Gdańsku

Wybrane
zagadnienia z
prawa
bankowego

Wykład

Wykład

Wykład

21 listopada

8

Dr n. med. Włodzimierz
Zakrzewski

Ocena zdolności
prawnej stron do
przystąpienia do
czynności
notarialnej

28 listopada

4

Ewa Koperska –
Woźniak
Notariusz

Postępowanie
dyscyplinarne
(1/2)

TERMIN

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYCH

WYKŁADOWC
A

TEMAT

FORMA ZAJĘĆ

Prawo pracy i
ubezpieczeń
społecznych w
praktyce (1/2)

Seminarium

Mateusz Weiss
Notariusz

Akt notarialny –
zajęcia
praktyczne

Seminarium

Ewa Koperska –
Woźniak
Notariusz

Postępowanie
dyscyplinarne
(2/2)

Wykład

4

Joanna Pinkowska
Radca prawny

Prawo pracy i
ubezpieczeń
społecznych w
praktyce (2/2)

Seminarium

19 grudnia

8

Andrzej Rataj
Notariusz
Kierownik Szkolenia
Aplikantów w Izbie
Notarialnej w Poznaniu

Użytkowanie
wieczyste

Seminarium

27 grudnia

8

Michał Turek
Notariusz

Kolokwium

Kolokwium

4

5 grudnia

8

4

Joanna Pinkowska
Radca prawny

12 grudnia

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.

