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HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH 

 IV roku aplikacji notarialnej (nabór 2016 r.) 

Rada Izby Notarialnej w Krakowie 

 styczeń – czerwiec 2020 roku 

 

L. 
p. 

TERMIN 
ZAJĘĆ 

GODZINY LICZBA 
JEDNO
STEK 

SZKOL
ENIOW

YCH 

 
 

FORMA 
ZAJĘĆ 

ZAKRES 
TEMATYCZNY 

PRZEDMIOTÓW 
OKRESLONYCH W 

PROGRAMIE 
APLIKACJI 

TEMATYKA 
ZAGADNIEŃ 

TYTUŁY AKTÓW DO DANEGO 
TEMATU 

WYKŁADOWCA 
 

1.  17.01.2020 [9.00-15.30] 
 

z półgodzinną 
przerwą 

 

8 
  

wykład 
 

Prawo o notariacie Postępowanie 
skargowe: tryb 
postępowania, skutki 
postępowania 
skargowego, 
najczęstsze rodzaje 
skarg 
i zarzutów 
 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r.  Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 

Not. Jadwiga Krupa,  
Not. Sylwia Jankiewicz 

2.  18.01.2020 [9.00-12.00] 4 
  

wykład Prawo o notariacie i 
etyka zawodowa 
 

Postępowanie 
dyscyplinarne   

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Uchwała nr VII/21/2011 KRN z 
dnia 05 marca 2011 roku w 
sprawie przyjęcia tekstu 
jednolitego kodeksu etyki 
zawodowej notariusza; 
 

Not. Roman Ozga 
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3.  [12.30-15.30] 4 

  

warsztaty Prawo cywilne Rozwiązywanie 
kazusów  
z problematyki ustawy 
o lasach, 
ustawy o 
kształtowaniu ustroju 
rolnego, ustawy prawo 
wodne i ustawy o 
ochronie środowiska  

Ustawa z dnia 28 września 1991 
r. o lasach (Dz.U.2018.2129 t.j. z 
dnia 2018.11.13); 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 
t.j. z dnia 2018.12.04). 
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody 
(Dz.U.2018.1614 t.j. z dnia 
2018.08.23) 
 

Not. Krzysztof Maj  

4.  31.01.2020 [9.00-12.00] 4 
  

warsztaty Prawo rodzinne  
i opiekuńcze/Prawo 
cywilne  

Rozwiązywanie 
kazusów z zakresu 
prawa rodzinnego 
oraz prawa 
rzeczowego i prawa 
zobowiązań  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r.  Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 
2017.03.30); 
 

dr Andrzej Rataj – 
notariusz/ Not. Ewa 
Helena Serafin* 

5.  [12.30-15.30] 4 
  

wykład Prawo gospodarcze Komercjalizacja, 
prywatyzacja 
pośrednia  
i bezpośrednia. 
Uprawnienia Skarbu 
Państwa realizowane 
w spółkach  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i niektórych 
uprawnieniach pracowników 
(Dz.U.2018.2170 t.j. z dnia 
2018.11.20); 
 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. 

mgr Marek Białka 
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z udziałem Skarbu 
Państwa 
 

o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym 
(Dz.U.2019.1302 t.j. z dnia 
2019.07.12); 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o 
Krajowym Zasobie 
Nieruchomości (Dz.U.2018.2363 
t.j. z dnia 2018.12.19). 
 
Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje 
publiczne (Dz.U.2017.1393 t.j. z 
dnia 2017.07.20); 
 
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej 
(Dz.U.2019.712 t.j. z dnia 
2019.04.17); 
 
Ustawa z dnia 21 grudnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 
2018.11.26); 
 
Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 lutego 2007 
r. w sprawie określenia sposobu 
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i trybu organizowania przetargu 
na sprzedaż składników 
aktywów trwałych przez spółkę 
powstałą w wyniku 
komercjalizacji 
(Dz.U.2007.27.177 z dnia 
2007.02.20) /uchylone/; 
 
Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 24 
kwietnia 1997 r. w sprawie 
sposobu wykazania przez 
uprawnionych rolników i 
rybaków okoliczności 
umożliwiających im nabycie 
akcji spółek SP oraz 
szczegółowego trybu nabywania 
przez nich akcji 
(Dz.U.1997.44.280 z dnia 
1997.05.12); 
 

6.  01.02.2020 [9.00-12.00] 4 
  

seminarium Prawo o notariacie, 
Prawo o księgach 
wieczystych  
i hipotece 

Obrót 
nieruchomościami 
obciążonymi. Rodzaje 
wpisów w dziale III i 
IV ksiąg wieczystych, 
zmiana treści  
i wykreślenie 
 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r.  Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o 
księgach wieczystych i hipotece 
(Dz.U.2018.1916 t.j. z dnia 

Not. Joanna Greguła 
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2018.10.05); 
 

7.  [12.30-15.30] 4 
  

wykład Prawo gospodarcze Wybrane praktyczne 
problemy w 
postępowaniu przed 
sądem rejestrowym 
 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(Dz.U.2019.1500 t.j. z dnia 
2019.08.09); 
 

SSA Robert Jurga 
 

8.  14.02.2020 [9.00-12.00] 4 
  

wykład Prawo podatkowe Podatek VAT  
w praktyce notarialnej  

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług 
(Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 
2018.11.21); 
 

Renata Marek – 
komisarz Izby 
Skarbowej w Krakowie 

9.  [12.30-15.30] 4 
  

warsztaty Prawo cywilne Rozwiązywanie 
kazusów (aktów 
notarialnych i innych 
czynności 
notarialnych) z 
zakresu prawa 
spadkowego i 
rzeczowego  
z udziałem 
cudzoziemców oraz 
osób 
niepełnosprawnych. 
Obowiązki notariusza 
w zakresie czynności z 
udziałem 
cudzoziemców 
  

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o 
nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 
t.j. z dnia 2017.12.07); 
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r.  Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz.U.2019.1115 t.j. z 
dnia 2019.06.14); 
 
 

Not. Joanna 
Greguła/Not. Ewa 
Helena Serafin* 
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10.  15.02.2020 [9.00-12.00] 4 

  

wykład Prawo 
międzynarodowe 

Międzynarodowe 
struktury notariatu, 
omówienie różnic 
systemowych 
notariatów 
europejskich i 
pozaeuropejskich  

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 

Not. Tomasz Kot 
 

11.  [12.30-15.30] 4 
  

seminarium Prawo cywilne, 
Prawo gospodarcze, 
Prawo handlowe 
 

Spółki osobowe, 
„nietypowe osoby 
prawne” - 
powtórzenie 
 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r.  Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19); 
 
Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 

Not. Joanna Greguła 
 
 

12.  28.02.2020 [9.00-12.00] 4 
  

seminarium prawo cywilne Zmiana odrębnej 
własności lokali - 
powtórzenie 
 

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali 
(Dz.U.2019.737 t.j. z dnia 
2019.04.19 ); 
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r.  Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19); 

Not. Krzysztof Maj  
 
  

13.  [12.30-15.30] 4 
  

seminarium prawo cywilne Wspólnoty 
mieszkaniowe w 
obrocie 
cywilnoprawnym – 
powtórzenie. 
Protokoły zebrań 
wspólnot 
mieszkaniowych 
 

Jak w Lp. 12 Not. Krzysztof Maj  
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14.  29.02.2020 [9.00-12.00] 4 

  

wykład Prawo gospodarcze 
 
 
 
 
 
 

Ustawa o partnerstwie 
publicznoprawnym; 
Tworzenie, 
funkcjonowanie, 
kompetencje organów 
oraz zasady nadzoru 
właścicielskiego nad 
spółkami z udziałem 
Skarbu Państwa  

Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i  niektórych 
uprawnieniach pracowników 
(Dz.U.2018.2170 t.j. z dnia 
2018.11.20) 
 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym 
(Dz.U.2019.1302 t.j. z dnia 
2019.07.12); 
 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje 
publiczne (Dz.U.2017.1393 t.j. z 
dnia 2017.07.20); 
 
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej 
(Dz.U.2019.712 t.j. z dnia 
2019.04.17); 
 
Ustawa z dnia 21 grudnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 
2018.11.26); 
 
Rozporządzenie Rady 

mgr Marek Białka 
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Ministrów z dnia 13 lutego 2007 
r. w sprawie określenia sposobu 
i trybu organizowania przetargu 
na sprzedaż składników 
aktywów trwałych przez spółkę 
powstałą w wyniku 
komercjalizacji 
(Dz.U.2007.27.177 z dnia 
2007.02.20); 
 
Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 24 
kwietnia 1997 r. w sprawie 
sposobu wykazania przez 
uprawnionych rolników i 
rybaków okoliczności 
umożliwiających im nabycie 
akcji spółek SP oraz 
szczegółowego trybu nabywania 
przez nich akcji 
(Dz.U.1997.44.280 z dnia 
1997.05.12); 
 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U.2019.1445 t.j. 
z dnia 2019.08.02 ); 
 

15.  [12.30-15.30] 4 
  

wykład Prawo gospodarcze, 
prawo podatkowe 

Przekształcenia, 
podziały spółek, 
zagadnienia 
podatkowe  
 

Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. 

dr Tomasz Jezierski – 
doradca podatkowy 
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o podatku od czynności 
cywilnoprawnych 
(Dz.U.2019.1519 t.j. z dnia 
2019.08.13); 
 
Ustawa z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości 
(Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 
2019.02.22); 
 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług 
(Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 
2018.11.21); 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa 
(Dz.U.2019.900 t.j. z dnia 
2019.05.14); 
 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U.2019.1387 t.j. z 
dnia 2019.07.25); 
 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób 
prawnych Dz.U.2019.865 t.j. z 
dnia 2019.05.10); 
 

16.  13.03.2020 [9.00-12.00] 4 
  

seminarium Prawo rolne Akt własności ziemi  
i ustawa o reformie 
rolnej w praktyce 
notarialnej; 
Rozwiązywanie 

Ustawa z dnia 26 października 
1971 o uregulowaniu własności 
gospodarstw rolnych 
(Dz.U.1971.27.250 z dnia 
1971.11.04); 

Not. Andrzej Polański 
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kazusów z zakresu 
prawa rolnego  

 
Dekret Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z 
dnia 6 września 1944 r. o 
przeprowadzeniu reformy rolnej 
(Dz.U.1945.3.13 t.j. z dnia 
1945.01.19); 
 

17.  [12.30-15.30] 4 
  

wykład Prawo cywilne, 
Prawo prywatne 
międzynarodowe 
 
 
 

Zmiany w procedurze 
spadkowej. 
Omówienie zmian  
w procedurze 
spadkowej. Akt 
poświadczenia 
dziedziczenia i 
europejskie 
poświadczenie 
spadkowe  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r.  Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19); 
 
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 
650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w 
sprawie jurysdykcji, prawa 
właściwego, uznawania i 
wykonywania orzeczeń, 
przyjmowania i wykonywania 
dokumentów urzędowych 
dotyczących dziedziczenia oraz 
w sprawie ustanowienia 
europejskiego poświadczenia 
spadkowego 
(Dz.U.UE.L.2012.201.107 z dnia 
2012.07.27); 
 

Not. Tomasz Kot 

18.  14.03.2020 [9.00-12.00] 4 
 
 

wykład Prawo gospodarcze Podwyższenie 
kapitału w spółkach 
kapitałowych 
(widełkowe, 
warunkowe, agio), 
przekształcenia spółek 
 

Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny 

Not. Arkadiusz 
Szkurłat/ Not. Maciej 
Biwejnis* 
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(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19) 
 
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o 
nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 
t.j. z dnia 2017.12.07); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz.U.2019.1362 t.j. z 
dnia 2019.07.22); 
 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o partnerstwie publiczno-
prawnym (Dz.U.2019.1445 t.j. z 
dnia 2019.08.02 ) 
 

19.  [12.30-15.30] 4 
  

wykład Prawo prywatne 
międzynarodowe 

Reprezentacja 
małoletnich, ustroje 
majątkowe małżeńskie 
z udziałem elementu 
transgranicznego, 
forma dokumentów 
 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. 
Prawo prywatne 
międzynarodowe 
(Dz.U.2015.1792 t.j. z dnia 
2015.11.04) 
 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 
2017.03.30)  

Dr Marcin 
Margoński/Not. Wiktor 
Karpowicz* 
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20.  27.03.2020 [9.00-12.00] 4 

 
 
  

warsztaty Prawo o notariacie 
 

Rozwiązywanie 
kazusów dotyczących 
udziału różnych osób 
prawnych, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
problematyki taksy 
notarialnej i opłaty 
sądowej 
 

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19) 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 
r. Kodeks postępowania 
cywilnego  (Dz.U.2019.1460 t.j. z 
dnia 2019.08.05); 
 

Not. Joanna Greguła 
 

21.  [12.30-15.30] 4 
 
 

wykład Prawo podatkowe Podatek VAT w 
praktyce notarialnej  

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług 
(Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 
2018.11.21); 
 

Renata Marek – 
komisarz Izby 
Skarbowej w Krakowie 

22.  28.03.2020 [9.00-12.00] 4 
  

seminarium Prawo cywilne Prawo pierwokupu 
ustawowe i umowne. 
Zajęcia prawno-
porównawcze 
 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r.  Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19); 
 
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz.U.2019.1362 t.j. z 
dnia 2019.07.22); 
 
Ustawa z dnia 28 września 1991 
r. o lasach (Dz.U.2018.2129 t.j. z 
dnia 2018.11.13); 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 

Not. Krzysztof Maj 
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Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 
t.j. z dnia 2018.12.04). 
 
Ustawa z dnia 20 października 
1994 r. o specjalnych strefach 
ekonomicznych (Dz.U.2019.482 
t.j. z dnia 2019.03.12); 
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody 
(Dz.U.2018.1614 t.j. z dnia 
2018.08.23). 
 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 
2018.11.26). 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o 
Krajowym Zasobie 
Nieruchomości (Dz.U.2018.2363 
t.j. z dnia 2018.12.19). 
 
Ustawa z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji 
(Dz.U.2018.1398 t.j. z dnia 
2018.07.23); 
 
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o portach i przystaniach 
morskich (Dz.U.2017.1933 t.j. z 
dnia 2017.10.18) 
 

23.  [12.30-15.30] 4 
 

wykład Prawo upadłościowe 
i restrukturyzacyjne 

Prawo 
restrukturyzacyjne  

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie 

SSR Janusz Płoch/Not. 
Zenon Jabłoński* 
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i upadłościowe  
w praktyce notarialnej. 
Syndyk  
u notariusza 

(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe 
(Dz.U.2019.498 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. 
Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.2019.243 t.j. z dnia 
2019.02.08); 
 

 

24.  

03.04.2020 
 
 
 

[9.00-15.30] 
 

z półgodzinną 
przerwą 

 

8 
 
 

warsztaty Prawo cywilne Rozwiązywanie 
kazusów z zakresu 
prawa rzeczowego i 
prawa zobowiązań 
oraz prawa spółek 
 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19) 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 
r. Kodeks postępowania 
cywilnego  (Dz.U.2019.1460 t.j. z 
dnia 2019.08.05); 
 

Not. Grzegorz 
Mikołajczuk 
Not. Przemysław 
Biernacki 

25.  04.04.2020 [9.00-12.00] 4 
  

warsztaty Prawo o notariacie, 
Prawo cywilne 

Rozwiązywanie 
kazusów 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny 

Not. Krzysztof Maj  
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egzaminacyjnych  (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 

2019.06.19) 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 
r. Kodeks postępowania 
cywilnego  (Dz.U.2019.1460 t.j. z 
dnia 2019.08.05); 
 

26.  [12.30-15.30] 4 
  

warsztaty 
 

Prawo gospodarcze Dopłaty, fundusze, 
pożyczka dla spółki; 
Wniesienie zwrot 
wkładów i aportów; 
Podwyższenie 
kapitału w spółkach 
kapitałowych 
(widełkowe, 
warunkowe, agio), 
przekształcenia spółek 
w praktyce notarialnej  

Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 
r. Kodeks postępowania 
cywilnego  (Dz.U.2019.1460 t.j. z 
dnia 2019.08.05); 
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19) 
 
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o 
nabywaniu nieruchomości przez 

Not. Iwona Wach/Not. 
Maciej Biwejnis*/Not. 
Arkadiusz Szkurłat* 
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cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 
t.j. z dnia 2017.12.07); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz.U.2019.1362 t.j. z 
dnia 2019.07.22); 
 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o partnerstwie publiczno-
prawnym (Dz.U.2019.1445 t.j. z 
dnia 2019.08.02 ) 
 

27.  24.04.2020 [9.00-15.30] 
 

z półgodzinną 
przerwą 

 

8 
  

warsztaty Prawo cywilne 
Prawo gospodarcze 
Prawo o notariacie 
Prawo podatkowe 

Rozwiązywanie 
kazusów z zakresu 
prawa cywilnego, 
rodzinnego i 
gospodarczego oraz 
prawa o notariacie - z 
uwzględnieniem 
różnych typów umów, 
dokumentowanych w 
jednym lub kilku 
aktach notarialnych 
 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19) 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 
r. Kodeks postępowania 

dr Andrzej Rataj – 
notariusz/ Not. Tamara 
Żurakowska*/ Not. 
Lech Borzemski* 
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cywilnego  (Dz.U.2019.1460 t.j. z 
dnia 2019.08.05); 
 
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. 
o podatku od czynności 
cywilnoprawnych 
(Dz.U.2019.1519 t.j. z dnia 
2019.08.13); 
 
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o 
podatku od spadków i darowizn 
(Dz.U.2019.1813 t.j. z dnia 
2019.09.24); 
 

28.  25.04.2020 [9.00-15.30] 
 

z półgodzinną 
przerwą 

 

8 
  

 EGZAMIN PRÓBNY   Komisja Egzaminacyjna 
na egzamin próbny, 
powołana uchwałą RIN 
 

29.  15.05.2020 [9.00-12.00] 4 
 
 
  

warsztaty Prawo podatkowe Rozwiązywanie 
kazusów dotyczących 
przeniesienia 
własności 
nieruchomości i 
innych czynności 
notarialnych w 
aspekcie opłat i 
podatków  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19) 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 
Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 

Not. Radosław 
Chorabik/ Not. Joanna 
Greguła* 
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r. Kodeks postępowania 
cywilnego  (Dz.U.2019.1460 t.j. z 
dnia 2019.08.05); 
 
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. 
o podatku od czynności 
cywilnoprawnych 
(Dz.U.2019.1519 t.j. z dnia 
2019.08.13); 
 
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o 
podatku od spadków i darowizn 
(Dz.U.2019.1813 t.j. z dnia 
2019.09.24 ); 
 

30.  [12.30-15.30] 4 wykład Prawo gospodarcze, 
prawo podatkowe 

Przekształcenia, 
podziały spółek, 
zagadnienia 
podatkowe  
 

Jak w Lp. 15 dr Tomasz Jezierski 

31.  16.05.2020 [9.00-15.30] 
 

z półgodzinną 
przerwą 

 

8 
  

warsztaty REPETYTORIUM    
PRZEDEGZAMINA

CYJNE 
 

  Not. Grzegorz 
Mikołajczuk 
Not. Przemysław 
Biernacki 

32.  29.05.2020 [9.00-12.00] 4 
  

wykład Prawo 
administracyjne  
i gospodarka 
nieruchomościam
i 

Ustawa o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości w 
praktyce notarialnej 
Czynności notarialne z 
udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego 
i Skarbu Państwa  

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o 
Krajowym Zasobie 
Nieruchomości (Dz.U.2018.2363 
t.j. z dnia 2018.12.19). 
 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 
2018.11.26). 
 

Not. Krzysztof Maj 
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Ustawa z dnia 08 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2019.511 t.j. z dnia 
2019.03.18); 
 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa 
(Dz.U.2019.512 t.j. z dnia 
2019.03.18); 

33.  [12.30-15.30] 4 
 
 

 OMÓWIENIE 
WYNIKÓW 
EGZAMINU 
PRÓBNEGO 

  Członek/Członkowie 
Komisji Egzaminacyjnej 
powołanej na egzamin 
próbny przez RIN 
 

34.  30.05.2020 [9.00-12.00] 4 
 
 
 

warsztaty Prawo handlowe Łączenie, podział spółek. 
Podatek od czynności 
cywilnoprawnych od 
umów spółek i ich zmian 
– zajęcia praktyczne. 
 

Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. 
o podatku od czynności 
cywilnoprawnych 
(Dz.U.2019.1519 t.j. z dnia 
2019.08.13); 
 

Not. Radosław 
Chorabik/ Not. 
Arkadiusz Szkurłat* 

35.  [12.30-15.30] 4 
  

wykład  Prawo prywatne 
międzynarodowe 
 
 

Prawo prywatne 
międzynarodowe  

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. 
Prawo prywatne 
międzynarodowe (t. j. Dz. U. z 
2015 r., poz. 1792); 

Not. Tomasz Kot/ dr 
Marcin Margoński* 
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Ustawa z dnia 17 listopada 1964 
r. Kodeks postępowania 
cywilnego  (Dz.U.2019.1460 t.j. z 
dnia 2019.08.05); 
 
Rozporządzenie  Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) NR 
650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w 
sprawie jurysdykcji, prawa 
właściwego, uznawania i 
wykonywania orzeczeń, 
przyjmowania i wykonywania 
dokumentów urzędowych 
dotyczących dziedziczenia oraz 
w sprawie ustanowienia 
europejskiego poświadczenia 
spadkowego 
(Dz.U.UE.L.2012.201.107 z dnia 
2012.07.27); 
 
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 
r. w sprawie prawa właściwego 
dla zobowiązań umownych 
(Rzym I) (Dz.U.UE.L.2008.177.6 
z dnia 2008.07.04);  
 
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1215/2012 z dnia 12 grudnia 
2012 r. w sprawie jurysdykcji i 
uznawania orzeczeń sądowych 
oraz ich wykonywania w 
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sprawach cywilnych i 
handlowych 
(Dz.U.UE.L.2012.351.1 z dnia 
2012.12.20) 
 
Rozporządzenie Rady (WE) NR 
2201/2003 
z dnia 27 listopada 2003 r. 
dotyczące jurysdykcji oraz 
uznawania i wykonywania 
orzeczeń w sprawach 
małżeńskich oraz w sprawach 
dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej, uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 
1347/2000 
(Dz.U.UE.L.2003.338.1 z dnia 
2003.12.23) 
 

36.  05.06.2020 [9.00-12.00] 4 
  

warsztaty Prawo cywilne 
Prawo handlowe 

Prawo handlowe – 
powtórzenie (warsztaty 
dotyczące spółki jawnej, 
komandytowej, 
komandytowo-akcyjnej, 
partnerskiej) 
 

Ustawa z dnia 15 września 2000 
r.  Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 
2019.03.15); 
 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(Dz.U.2019.1500 t.j. z dnia 
2019.08.09); 

Not. Roman 
Wendelski/ Not. Iwona 
Wach* 

37.  [12.30-15.30] 4 wykład 
 
 
 

Prawo o księgach 
wieczystych  
i hipotece 

Cyfryzacja notariatu. 
Problemy praktyczne w 
składaniu wniosków 
wieczysto-księgowych 
 

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o 
księgach wieczystych i hipotece 
(Dz.U.2018.1916 t.j. z dnia 
2018.10.05); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie 

Not. Krzysztof Maj/ 
Not. Piotr Siciński* 
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(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 

38.  06.06.2020 [9.00-12.00] 4 
  

wykład Prawo prywatne 
międzynarodowe 
 
 

Prawo prywatne 
międzynarodowe  
 

Jak w Lp. 35 Not. Tomasz Kot/ dr 
Marcin Margoński* 

39.  [12.30-15.30] 4 warsztaty 
 

Prawo cywilne 
 
 

Rozwiązywanie kazusów 
z zakresu prawa 
spadkowego 
 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19) 
 

dr Jakub Biernat – 
notariusz/ Not. Joanna 
Greguła* 

40.  26.06.2020 [9.00-12.00] 4 
  

wykład Prawo prywatne 
międzynarodowe 
 
 

Prawo prywatne 
międzynarodowe  

Jak w Lp. 35 Not. Tomasz Kot/ dr 
Marcin Margoński* 

41.  [12.30-15.30] 4 
  

wykład Prawo rodzinne  
i opiekuńcze  

Prawo rodzinne – 
powtórzenie. 
Ubezwłasnowolnienie 
całkowite lub częściowe. 
Obowiązki kuratora i 
opiekuna, kurator 
spadku, zarządca sądowy 
w praktyce notarialnej  
 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 
2017.03.30); 
 

Not. Bogna Dembowska 
 

42.  27.06.2020 [9.00-12.00] 4 
 
  

warsztaty Prawo cywilne, 
Prawo o 
notariacie 

Umowa przedwstępna, 
umowa warunkowa, 
umowa zobowiązująca do 
przeniesienia własności, 
zobowiązania przemienne 
w praktyce notarialnej – 
rozwiązywanie kazusów  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 

 Not. Sławomir Gołąbek 
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43.  [12.30-15.30] 4 warsztaty Prawo cywilne 

Prawo o 
notariacie 

Zasady zdawania 
egzaminu; 
Główne błędy 
egzaminacyjne; 
Rozwiązywanie kazusów; 
Repetytorium 
 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 
2019.06.19); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie 
(Dz.U.2019.540 t.j. z dnia 
2019.03.22); 
 

Not. Joanna Greguła 

Uwaga:  

Wykładowcy oznaczeni symbolem* (w większości dotyczy to notariuszy prowadzących zajęcia w innych izbach notarialnych) będą prowadzić zajęcia 

wymiennie z pierwszym lub drugim wymienionym wykładowcą, w zależności od możliwości czasowych i decyzji Kierownika Szkolenia  


