UCHWAŁA NUMER 8/365/17
Rady Izby Notarialnej w Gdańsku
z dnia 10 listopada 2017 roku
zmieniona uchwałą numer 9/366/17
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
IV 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 192 jednostki szkoleniowe.
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) 1 prawo cywilne materialne,
2) prawo gospodarcze,
3) prawo prywatne międzynarodowe,
4) prawo podatkowe,
5) prawo o księgach wieczystych i hipotece,
6) o notariacie i etyka zawodowa;
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 gospodarczego: źródła prawa gospodarczego, podmioty prawa
gospodarczego;
- z prawa prywatnego międzynarodowego: osoby fizyczne, osoby prawne i inne
jednostki organizacyjne, przedstawicielstwo, dokonanie czynności prawnej i jej forma,
przedawnienie roszczeń i inne instytucje związane z upływem czasu, zobowiązania,
umowa o arbitraż, własność i inne prawa rzeczowe. Posiadanie, własność
intelektualna, sprawy małżeńskie, stosunki między rodzicami, a dzieckiem,
przysposobienie, opieka i kuratela, obowiązki alimentacyjne, sprawy spadkowe, inne
stosunki prawne;
- z prawa podatkowego: źródła prawa podatkowego, ordynacja podatkowa, podatek od
spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek o towarów
i usług, podatki dochodowe, podatnik i płatnik;
- z prawa o księgach wieczystych i hipotece: przepisy o prawach jawnych z księgi
wieczystej, ustrój ksiąg wieczystych, hipoteka;
z prawa o notariacie: historia notariatu, ustrój notariatu, powoływanie i
odwoływanie notariuszy, obowiązki i prawa notariuszy, samorząd notarialny, nadzór
nad notariatem, odpowiedzialność odszkodowawcza notariuszy, odpowiedzialność
dyscyplinarna, status aplikanta notarialnego, czynności notarialne, konstrukcja aktu
notarialnego;
- z etyki zawodowej: Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza
5. Ustalić tytuły aktów prawnych do danych tematów:
- wybrane zagadnienia z prawa prywatnego międzynarodowego związane z sprawami
rodzinnymi i opiekuńczymi, zagadnienia z prawa prywatnego międzynarodowego –
ustawa prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 roku,
- wybrane zagadnienia z prawa spółek handlowych – ustawa Kodeks Spółek
Handlowych z dnia 15 września 2000 roku;
- wybrane zagadnienia z prawa zobowiązań – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 roku;
- księgi wieczyste – EKW - ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17
listopada 1964 roku, ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982
roku;
- ochrona danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku;

- prawo podatkowe 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;
- prawo pierwokupu w praktyce notarialnej – 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;
- zniesienie współwłasności nieruchomości oraz dział spadku – ustawa Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
- etyka zawodowa - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza – uchwała nr 19 Krajowej
Rady Notarialnej 12 grudnia 1997 roku;
- prawo spadkowe w praktyce – 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 cywilnego materialnego: notariusz Jolanta Szerszeń, notariusz Joanna
Mędraś, notariusz Aleksander Giżewski, notariusz Wojciech Kondracki, sędzia sądu
rejonowego Piotr Borkowski, notariusz Edyta Pietrewicz; notariusz Mateusz Weiss;
- z prawa gospodarczego: Dr Bartłomiej Gliniecki;
- z prawa prywatnego międzynarodowego: notariusz Tomasz Kot, dr Arkadiusz
Wowerka;
- z prawa podatkowego: doradca podatkowy Stella Brzeszczyńska;
- z prawa o księgach wieczystych i hipotece: notariusz Piotr Siciński;
- z prawa o notariacie: notariusz Danuta Wróbel, notariusz Jolanta Szerszeń, notariusz
Joanna Mędraś, notariusz Aleksander Giżewski, notariusz Wojciech Kondracki.”
7. Ustalić terminy, tematy, wykładowców oraz formę zajęć seminaryjnych dla
aplikantów IV roku aplikacji notarialnej na następujące dni:

TERMI
N

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYC
H

WYKŁADOWC
A

TEMAT

FORMA ZAJĘĆ

TERMI
N

5
stycznia

12
stycznia

19
stycznia

26
stycznia

2 luty

9 luty

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYC
H

WYKŁADOWC
A

TEMAT

FORMA ZAJĘĆ

Wybrane
zagadnienia z
prawa prywatnego
międzynarodowego
.

Wykład

Wybrane
zagadnienia z
prawa prywatnego
międzynarodowego
związane z
sprawami
rodzinnymi i
opiekuńczymi

Seminarium

Mediacja jako
alternatywna
metoda
rozwiązywania
sporów

Wykład

Opracowanie
projektu aktu
notarialnego na
podstawie
opisanego
przypadku

Seminarium

8

Danuta Wandiuk
Notariusz
Wiceprezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku

Wybrane
zagadnienia z
prawa zobowiązań

Wykład

8

Danuta Wandiuk
Notariusz
Wiceprezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku

Opracowanie
projektu aktu
notarialnego na
podstawie
opisanego
przypadku

Konwersatorium

8

8

8

8

Dr hab. Marek
Kolasiński
Profesor UMK

Dr Arkadiusz
Wowerka

Edyta Pietrewicz
Notariusz
Dyrektor Ośrodka
Mediacyjnego
przy Izbie
Notarialnej w
Gdańsku
Aleksander
Giżewski
Notariusz
Członek Rady
Izby Notarialnej
w Gdańsku

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYC
H

WYKŁADOWC
A

TEMAT

FORMA ZAJĘĆ

16 luty

8

Adam Wasak
Notariusz
Prezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku

Wybrane
zagadnienia z
prawa spółek
handlowych (1/3)

Wykład

23 luty

8

Piotr Siciński
Notariusz

Księgi wieczyste –
EKW

Wykład

2 marca

8

Aleksander
Giżewski
Notariusz
Członek Rady
Izby Notarialnej
w Gdańsku

Opracowanie
projektu aktu
notarialnego na
podstawie
opisanego
przypadku

Seminarium

9 marca

8

Jolanta Szerszeń
Notariusz

Akt notarialny –
zajęcia praktyczne

Ćwiczenia

16 marca

8

Stella
Brzeszczyńska
doradca
podatkowy

Prawo podatkowe
w praktyce
notarialnej

Konwersatorium

23 marca

8

Joanna Mędraś
Notariusz

Akt notarialny –
zajęcia praktyczne

Ćwiczenia

TERMI
N

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYC
H

WYKŁADOWC
A

TEMAT

FORMA ZAJĘĆ

30 marca

8

Adam Wasak
Notariusz
Prezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku

Wybrane
zagadnienia z
prawa spółek
handlowych (2/3)

Wykład

TERMI
N

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYC
H

WYKŁADOWCA

TEMAT

FORMA
ZAJĘĆ

8

Aleksander
Giżewski
Notariusz
Członek Rady Izby
Notarialnej w
Gdańsku

Ochrona danych
osobowych

Wykład

21
kwietnia
(piątek)

8

Dr Rafał Wrzecionek
Adwokat, Radca
prawny

Wybrane
zagadnienia z
ustawy prawo o
notariacie

Wykłąd

27
kwietnia

8

Dr Bartłomiej
Gliniecki

Prawo gospodarcze

Wykład

Marzena Bogusz
Notariusz

Zasady
prowadzenia
kancelarii
notarialnej i
biurowość

Wykład

Zbigniew Kundo
Notariusz

Zniesienie
współwłasności
nieruchomości oraz
dział spadku

Wykład

TERMI
N

6
kwietnia

11 maja

18 maja

8

8

TERMI
N

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOLENIOWYC
H

25 maja

8

Sławomir Łakomy
Notariusz

Etyka zawodowa

Wykład

8

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

Wybrane
zagadnienia z
prawa prywatnego
międzynarodowego

Seminarium

8

Piotr Borkowski
Prezes Sądu
Rejonowego w
Limanowej

Prawo spadkowe w
praktyce

Ćwiczenia

8

Adam Wasak
Notariusz
Prezes Izby
Notarialnej w
Gdańsku

Wybrane
zagadnienia z
prawa spółek
handlowych (3/3)

Konwersatoriu
m

22
czerwca

8

Justyna Jaros –
Skoczyńska
Referendarz sądowy

Wpisy w EKW –
zajęcia praktyczne

Wykład

29
czerwca

8

Tomasz Kot
Notariusz

Zagadnienia z
prawa prywatnego
międzynarodowego

Wykład

1
czerwca

8
czerwca

15
czerwca

WYKŁADOWC
A

TEMAT

FORMA ZAJĘĆ

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.

