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HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH 

 IV roku aplikacji notarialnej (nabór 2014 r.) 

Rada Izby Notarialnej w Krakowie 

 styczeń – czerwiec 2018 roku 

 

TERMIN 
ZAJĘĆ 

GODZINY LICZBA 
JEDNOSTEK 
SZKOLENIO

WYCH 

 
 

FORMA 
ZAJĘĆ 

ZAKRES 
TEMATYCZNY 

PRZEDMIOTÓW 
OKRESLONYCH W 

PROGRAMIE 
APLIKACJI 

TEMATYKA 
ZAGADNIEŃ 

TYTUŁY AKTÓW 
PRAWNYCH DO DANEGO 

TEMATU 

WYKŁADOWCA 
 

19.01.2018 [9.00-15.30] 
 

8 
 
 

wykład 
 

Prawo o notariacie Postępowanie 
skargowe 
 

Ustawa z dnia 14 lutego 
1991 r. Prawo o 
notariacie (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1796 ze zm.); 
Ustawa z dnia14 czerwca 
1960 r. Kodeks 
postępowania 
administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 
1257); 
 

Not. Jadwiga Krupa,  
Not. Sylwia 
Jankiewicz 

20.01.2018 [9.00-12.00] 4 
 
 

wykład Prawo o notariacie 
i etyka zawodowa 
 

Postępowanie 
dyscyplinarne  

Ustawa z dnia 14 lutego 
1991 r. – Prawo o 
notariacie (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1796 ze zm.); 
Ustawa z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks 
postępowania karnego (t. 
j. Dz. U. z 2017, poz. 
1904); 
Ustawa z dnia 6 czerwca 

Not. Roman Ozga 
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1997 r. Kodeks karny (t. j. 
Dz. U. z 2016, poz. 1137 
ze zm.); 
Uchwała nr VII/21/2011 
KRN z dnia 05 marca 
2011 roku w sprawie 
przyjęcia tekstu 
jednolitego kodeksu 
etyki zawodowej 
notariusza. 
 

[12.30-15.30] 4 
 
 

ćwiczenia Prawo cywilne Rozwiązywanie 
kazusów  
z problematyki 
ustawy o lasach  
i ustawy o 
kształtowaniu ustroju 
rolnego 
 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 
2015 roku o 
kształtowaniu ustroju 
rolnego (tj. Dz. U. z 2016 
r., poz. 2052 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 28 
września 1991 r. o lasach 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
788 ze zm.) 
 

Not. Krzysztof Maj – 
Prezes RIN  
w Krakowie 
 

26.01.2018 [9.00-12.00] 4 
 
 

ćwiczenia Prawo rodzinne  
i opiekuńcze  

Rozwiązywanie 
kazusów z zakresu 
prawa rodzinnego 
 

Ustawa z dnia 25 lutego 
1964 r. Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy (t. j. Dz. U. 
z  r. 2017, poz. 682); 
 

dr Andrzej Rataj - 
notariusz 

[12.30-15.30] 4 
 
 

wykład Prawo o notariacie  
 
 

Problemy młodego 
notariusza związane z 
uruchomieniem 
kancelarii notarialnej 
 

Ustawa z dnia 14 lutego 
1991 r. – Prawo o 
notariacie (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1796 ze zm.); 
rozporządzenia 

Not. Roman 
Wendelski 
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 wykonawcze 

 

27.01.2018 [9.00-12.00] 4 
 
 

wykład Prawo 
gospodarcze 

Jednoosobowa 
działalność 
gospodarcza. Spółki 
komandytowe  
i komandytowo-
akcyjne i ich 
przekształcenia 
 

Ustawa z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie 
działalności 
gospodarczej (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2168); 
 
Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 
1577); 
 

Not. Radosław 
Chorabik 
 

[12.30-15.30] 4 
 
 

wykład Prawo 
gospodarcze 

Komercjalizacja, 
prywatyzacja 
pośrednia  
i bezpośrednia. 
Uprawnienia Skarbu 
Państwa realizowane 
w spółkach  
z udziałem Skarbu 
Państwa 
 
 

Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 
1577); 
 
Ustawa z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o 
komercjalizacji i  
niektórych 
uprawnieniach 
pracowników (tj. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1055) 
 
Ustawa z dnia 16 
grudnia 2016 r. o 
zasadach zarządzania 
mieniem państwowym 

mgr Marek Białka 
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(Dz. U z 2016 r., poz. 
2259 ze zm.); 
Ustawa z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o zasadach 
wykonywania 
uprawnień 
przysługujących 
Skarbowi Państwa (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 154 ze 
zm.); 
Ustawa z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o 
ograniczeniu 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje 
publiczne (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1393); 
Ustawa z dnia 20 
grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
827) ; 
Ustawa z dnia 21 
grudnia 1997 r. o 
gospodarce 
nieruchomościami (t. j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 
2147 ze zm.); 
Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 
lutego 2007 r. w sprawie 



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/168/2017 

            RIN w Krakowie z dnia 06.12.2017 r. 
określenia sposobu i 
trybu organizowania 
przetargu na sprzedaż 
składników aktywów 
trwałych przez spółkę 
powstałą w wyniku 
komercjalizacji (Dz. U. z 
2007 r. Nr 27, poz. 177 ze 
zm.) 
Rozporządzenie Ministra 
Skarbu Państwa z dnia 
29 stycznia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych 
zasad podziału 
uprawnionych 
pracowników na grupy, 
ustalenia liczby akcji, 
przypadających na 
każda z tych grup oraz 
trybu nabywania akcji 
przez uprawnionych 
pracowników (Dz. U. z 
2003 r. Nr 35, poz. 303); 
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 
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oraz szczegółowego 
trybu nabywania przez 
nich akcji (Dz. U. z 1997 
r. Nr 44, poz. 280) 
 

09.02.2018 [9.00-12.00] 4 
 
 

ćwiczenia Prawo spadkowe Rozwiązywanie 
kazusów z zakresu 
prawa spadkowego 

Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.) 
 

dr Jakub Biernat - 
notariusz 
 

[12.30-15.30] 4 
 
 

ćwiczenia Prawo cywilne Rozwiązywanie 
kazusów (aktów 
notarialnych i innych 
czynności 
notarialnych)  
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 (tj. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1061ze 
zm.); 
 
Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 
1991 r. – Prawo o 
notariacie (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1796 ze zm.); 
 

Not. Joanna Greguła 
 

10.02.2018 [9.00-12.00] 4 
 
 

wykład Prawo 
międzynarodowe 

Międzynarodowe 
struktury notariatu, 
omówienie różnic 
systemowych 
notariatów 

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

Not. Tomasz Kot 
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europejskich i 
pozaeuropejskich 
 

 
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 dot. 
dziedziczenia oraz w 
sprawie ustanowienia 
europejskiego 
poświadczenia 
spadkowego 
 

[12.30-15.30] 4 
 
 

wykład Prawo cywilne Spółki osobowe, 
„nietypowe osoby 
prawne” - 
powtórzenie 
 

Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 17 lutego 
1961 r. o instytutach 
naukowo-badawczych 
(Dz. U. z 1975 r. Nr 7, 
poz. 41); 
 
Ustawa z dnia 26 
kwietnia 1984 r. o 
fundacjach (tj. Dz. U z 

Not. Joanna Greguła 
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2016 r., poz. 40 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (tj. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 210); 
 
Ustawa z dnia 23 maja 
1991 r. o związkach 
zawodowych (tj. Dz. U. z 
2015 r., poz. 1881); 
 
Ustawa z dnia 27 
czerwca 1997 r. o 
partiach politycznych (tj. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 
876ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 17 maja 
1989 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła 
Katolickiego w RP (tj. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 
1169 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 17 maja 
1989 r. o gwarancji 
wolności sumienia i 
wyznania (tj. z 2017 r. 
poz. 1153 ); 
 

23.02.2018 [9.00-12.00] 4 
 

wykład prawo cywilne Zmiana odrębnej 
własności lokalu - 

Ustawa z dnia 24 
czerwca 1994 r. o 

Not. Krzysztof Maj – 
Prezes RIN w 
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 powtórzenie 

 
własności lokali (tj. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1892 ze 
zm.) 

Krakowie 
 
 
  

[12.30-15.30] 4 
 
 

wykład prawo cywilne Protokoły wspólnot 
mieszkaniowych - 
powtórzenie 
 

Ustawa z dnia 24 
czerwca 1994 r. o 
własności lokali (tj. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1892) 
 

Not. Krzysztof Maj – 
Prezes RIN w 
Krakowie 

24.02.2018 [9.00-12.00] 4 
 
 

wykład Prawo 
gospodarcze 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzenie, 
funkcjonowanie, 
kompetencje organów 
oraz zasady nadzoru 
właścicielskiego nad 
spółkami z udziałem 
Skarbu Państwa 
 
 

Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 
1577); 
 
Ustawa z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o 
komercjalizacji i  
niektórych 
uprawnieniach 
pracowników (tj. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1055) 
 
Ustawa z dnia 16 
grudnia 2016 r. o 
zasadach zarządzania 
mieniem państwowym 
(Dz. U z 2016 r., poz. 
2259 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o zasadach 

mgr Marek Białka 



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/168/2017 

            RIN w Krakowie z dnia 06.12.2017 r. 
wykonywania 
uprawnień 
przysługujących 
Skarbowi Państwa (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 154 ze 
zm.); 
 
Ustawa z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o 
ograniczeniu 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje 
publiczne (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1393); 
 
Ustawa z dnia 20 
grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
827) ; 
 
Ustawa z dnia 21 
grudnia 1997 r. o 
gospodarce 
nieruchomościami (t. j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 
2147 ze zm.); 
 
Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 
lutego 2007 r. w sprawie 
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określenia sposobu i 
trybu organizowania 
przetargu na sprzedaż 
składników aktywów 
trwałych przez spółkę 
powstałą w wyniku 
komercjalizacji (Dz. U. z 
2007 r. Nr 27, poz. 177 ze 
zm.) 
Rozporządzenie Ministra 
Skarbu Państwa z dnia 
29 stycznia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych 
zasad podziału 
uprawnionych 
pracowników na grupy, 
ustalenia liczby akcji, 
przypadających na 
każda z tych grup oraz 
trybu nabywania akcji 
przez uprawnionych 
pracowników (Dz. U. z 
2003 r. Nr 35, poz. 303); 
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 
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oraz szczegółowego 
trybu nabywania przez 
nich akcji (Dz. U. z 1997 
r. Nr 44, poz. 280) 
 

[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 (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 
1577); 
 
Ustawa z dnia 9 
września 2000 r. o 
podatku od czynności 
cywilnoprawnych (t. j. 
Dz. U. z dnia 2017 r, poz. 
1150); 
 
Ustawa z dnia 29 
września 1994 r. o 
rachunkowości (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1047 ze 
zm.); 
 
Ustawa z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t. j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1221 ze 
zm.); 
 
Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (t. 

dr Tomasz Jezierski – 
doradca podatkowy 
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j. Dz. U. z dnia 2017r., 
poz. 201 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych (t. j. Dz. U. z 
2016 r. , poz. 2032 ze 
zm.); 
Ustawa z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych (t. j. Dz. U. z 
2016 r. , poz. 1888 ze 
zm.); 
 
 

09.03.2018 [9.00-12.00] 4 
 
 

ćwiczenia  Prawo cywilne Akt własności ziemi  
i ustawa o reformie 
rolnej w praktyce 
notarialnej  

Ustawa z dnia 26 
października 1971 o 
uregulowaniu własności 
gospodarstw rolnych 
(Dz. U. z 1971, Nr 27, 
poz. 250); 
 
Dekret Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego z dnia 6 
września 1944 r. o 
przeprowadzeniu 
reformy rolnej (t. j. Dz. 
U. z 1945 r., Nr 3, poz. 
13ze zm.) 
 

Not. Andrzej Polański 
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[12.30-15.30] 4 

 
 

wykład Prawo cywilne 
 
 
 

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  
(t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 
459 ze zm.); 
 

Not. Tomasz Kot 

10.03.2018 [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 (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 
1577); 
 
Ustawa z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego  
(t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 
1822 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 24 marca 
1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez 
cudzoziemców (tj. Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1380 ze 

Not. Luiza Kwaśnicka 
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zm.); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 
1991 r. – Prawo o 
notariacie (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1796 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 
2015 roku o 
kształtowaniu ustroju 
rolnego (tj. Dz. U. z 2016 
r., poz. 2052 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 19 
grudnia 2008 r. o 
partnerstwie publiczno-
prawnym (t. j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1834) 
 

[12.30-15.30] 4 
 
 

wykład Postępowanie 
cywilne 

Rygor egzekucji  
w praktyce notarialnej 
 

Ustawa z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego  
(t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 
1822 ze zm.); 
Ustawa z dnia 21 
czerwca 2001 r. o 
ochronie praw 
lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie 
kodeksu cywilnego (tj. 
Dz. U. z 2016, poz. 1610. 
ze zm.) 

Not. Bogna 
Dembowska 
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23.03.2018 [9.00-12.00] 
 

4 
 
 
 
 

ćwiczenia Prawo o notariacie 
 

Taksa notarialna  
i opłata sądowa 

Ustawa z dnia 14 lutego 
1991 r. – Prawo o 
notariacie (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1796 ze zm.); 

Not. Joanna Greguła 
 

[12.30-15.30] 4 
 
 

ćwiczenia Prawo cywilne Rozwiązywanie 
kazusów  z zakresu 
prawa zobowiązań 

Ustawa z dnia 14 lutego 
1991 r. – Prawo o 
notariacie (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1796 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.) 
 
Ustawa z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego  
(t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 
1822 ze zm.); 
 

dr Halina Nowara-
Bacz 

24.03.2018 [9.00-12.00] 4 
 
 

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

Ustawa z dnia 5 sierpnia 
2015 roku o 
kształtowaniu ustroju 
rolnego (tj. Dz. U. z 2016 
r., poz. 2052 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 28 
września 1991 r. o lasach 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
788 ze zm.); 
 

dr hab. Zygmunt 
Truszkiewicz - 
notariusz 



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/168/2017 

            RIN w Krakowie z dnia 06.12.2017 r. 
Ustawa z dnia 19 
października 1991 r. o 
gospodarowaniu 
nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 
1491 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o 
gospodarce 
nieruchomościami (tj. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 
2147 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 20 
października 1994 r. o 
specjalnych strefach 
ekonomicznych (tj. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1010 ze 
zm.); 
 
Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (tj. 
Dz. U. z 2016 poz. 2134 
ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 9 
października 2015 r. o 
rewitalizacji (tj. Dz. U. z 
2017 poz. 1023 ze zm.); 
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Ustawa z dnia 20 
grudnia 1996 r. o portach 
i przystaniach morskich 
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 33, 
poz. 179 ze zm.) 
 

[12.30-15.30] 
 

4 
 

 
 
 
 
 

wykład Prawo 
upadłościowe i 
restrukturyzacyjne 

Prawo 
restrukturyzacyjne  
i upadłościowe  
w praktyce 
notarialnej. Syndyk  
u notariusza 

Ustawa z dnia28 lutego 
2003 r. Prawo 
upadłościowe (t. j. Dz. U.  
z 2016 r., poz. 2171 ze 
zm.); 
 
Ustawa z dnia 15 maja 
2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 
1508); 
 

Not. Zenon Jabłoński 
 

13.04.2018 
 
 
 

[9.00-15.30] 
 

8 
 
 

ćwiczenia Prawo cywilne Rozwiązywanie 
kazusów z zakresu 
prawa rzeczowego 
 

Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.) 
 

Not. Tamara 
Żurakowska 

14.04.2018 [9.00-12.00] 4 
 
 

ćwiczenia Prawo o notariacie, 
Prawo cywilne 

Rozwiązywanie 
kazusów 
egzaminacyjnych 
(mały akt) 

Ustawa z dnia 14 lutego 
1991 r. – Prawo o 
notariacie (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1796 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.) 

Not. Krzysztof Maj – 
Prezes RIN w 
Krakowie 
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[12.30-15.30] 4 
 
 

ćwiczenia  
 

Prawo 
gospodarcze 

Podwyższenie 
kapitału w spółkach 
kapitałowych 
(widełkowe, 
warunkowe, agio), 
przekształcenia 
spółek w praktyce 
notarialnej 
 

Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 
1577); 
 
Ustawa z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego  
(t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 
1822 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 24 marca 
1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez 
cudzoziemców (tj. Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1380 ze 
zm.); 
 
Ustawa z dnia 14 lutego 
1991 r. – Prawo o 
notariacie (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1796 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 
2015 roku o 
kształtowaniu ustroju 

Not. Luiza Kwaśnicka 
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rolnego (tj. Dz. U. z 2016 
r., poz. 2052 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 19 
grudnia 2008 r. o 
partnerstwie publiczno-
prawnym (t. j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1834) 
 

27.04.2018 [9.00-15.30] 
 

 

8 
 
 

  Próbny egzamin – cz. 
I 
 

 Not. Not. Sylwia 
Jankiewicz, Joanna 
Greguła, Krzysztof 
Maj, Zygmunt 
Truszkiewicz 

28.04.2018 [9.00-15.30] 8 
 
 

  Próbny egzamin – cz. 
II 
 

 Not. Not. Sylwia 
Jankiewicz, Joanna 
Greguła, Krzysztof 
Maj, Zygmunt 
Truszkiewicz 
 

18.05.2018 [9.00-15.30] 
 

8 
 
 
 
 

  Próbny egzamin – cz. 
III 
 

 Not. Not. Sylwia 
Jankiewicz, Joanna 
Greguła, Krzysztof 
Maj, Zygmunt 
Truszkiewicz 
 

19.05.2018 [9.00-12.00] 4 
 
 

wykład Prawo cywilne  Służebności gruntowe 
i osobiste, przesyłu, 
ustanowienie, zmiana 
i zniesienie w 
praktyce notarialnej 
 

Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.) 

dr Jakub Biernat - 
notariusz 
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[12.30-15.30] 4 

 
 

wykład 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 (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.) 
 
Ustawa z dnia 6 lipca 
1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece (t. 
j. Dz. U. z 2017 r., 
poz.1007 ze zm.); 
 

Not. Joanna Greguła 
 

01.06.2018 [9.00-12.00] 
 

4 
 
 

wykład Prawo 
administracyjne  
i gospodarka 
nieruchomościami 

Czynności notarialne 
z udziałem jednostek 
samorządu 
terytorialnego i 
Skarbu Państwa 

Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 23 
stycznia 2009 r. o 
wojewodzie i 
administracji rządowej w 
województwie (t. j. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 525 ze 
zm.); 
 
Ustawa z dnia 10 lipca 
2015 r. o Agencji Mienia 
Wojskowego (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1456); 
 
Ustawa z dnia 16 
grudnia 2016 r. o 
zasadach zarzadzania 
mieniem państwowym 

Not. Zenon Jabłoński 
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(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
2259 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 28 
września 1991 r. o lasach 
(t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 
788); 
 
Ustawa z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t. 
j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
1870); 
 
Ustawa z dnia 10 lutego 
2017 r. o Krajowym 
Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 623); 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 
2017 r. o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1529 
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[12.30-15.30] 

 

4 
 
 

wykład Prawo cywilne, 
prawo rodzinne  
i opiekuńcze 

Umowy nienazwane, 
umowy z art. 231 kc, 
art. 151 kc, zrzeczenie 
się własności, datio in 
solutum. Umowy i 
inne czynności 
prawne z udziałem 
małżonków 

Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.); 
 
Ustawa z dnia 25 lutego 
1964 r. Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy (t. j. Dz. U. 
z  r. 2017, poz. 682); 
 

Not. Czesław W. 
Salagierski 

02.06.2018 [9.00-12.00] 
 

4 
 
 
 

ćwiczenia Prawo rodzinne 
 i opiekuńcze 

Rozwiązywanie 
kazusów z zakresu 
prawa rodzinnego 
 

Ustawa z dnia 25 lutego 
1964 r. Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy (t. j. Dz. U. 
z  r. 2017, poz. 682); 
 

dr Andrzej Rataj - 
notariusz 

[12.30-15.30] 
 

4 
 
 

wykład  Prawo prywatne 
międzynarodowe 
 
 

Prawo prywatne 
międzynarodowe  
– cz. I 

Ustawa z dnia 4 lutego 
2011 r. – Prawo 
prywatne 
międzynarodowe (t. j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 
1792); 
Ustawa z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego  
(t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 
1822 ze zm.); 
Rozporządzenie  
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) NR 650/2012 z dnia 
4 lipca 2012 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa 

Not. Tomasz Kot 
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właściwego, uznawania i 
wykonywania orzeczeń, 
przyjmowania i 
wykonywania 
dokumentów 
urzędowych 
dotyczących 
dziedziczenia oraz w 
sprawie ustanowienia 
europejskiego 
poświadczenia 
spadkowego; 
Rozporządzenie 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 593/2008 z dnia 
17 czerwca 2008 r. w 
sprawie prawa 
właściwego dla 
zobowiązań umownych 
(Rzym I);  
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 
sprawach cywilnych i 
handlowych 
Rozporządzenie Rady 
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(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 
 

15.06.2018 [9.00-12.00] 
 

4 
 
 

wykład Prawo 
gospodarcze 

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

Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 
1577); 
 

Not. Roman 
Wendelski 

[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 (t. 
j. Dz. U. z 2017 r., 
poz.1007 ze zm.); 
 

Not. Krzysztof Maj – 
Prezes RIN w 
Krakowie 
 

16.06.2018 [9.00-12.00] 
 

4 
 
 

wykład Prawo prywatne 
międzynarodowe 
 
 

Prawo prywatne 
międzynarodowe  
– cz. II 

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

Not. Tomasz Kot 
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1792); 
Ustawa z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego  
(t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 
1822 ze zm.); 
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; 
Rozporządzenie 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 593/2008 z dnia 
17 czerwca 2008 r. w 
sprawie prawa 
właściwego dla 
zobowiązań umownych 
(Rzym I);  
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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 
sprawach cywilnych i 
handlowych 
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 
 

[12.30-15.30] 4 ćwiczenia 
 

Prawo cywilne 
 
 

Rozwiązywanie 
kazusów z zakresu 
prawa spadkowego 
 

Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 459 ze zm.); 
 

dr Jakub Biernat - 
notariusz 
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29.06.2018 [9.00-12.00] 4 

 
 

wykład Prawo prywatne 
międzynarodowe 
 
 

Prawo prywatne 
międzynarodowe – 
cz. III 

Ustawa z dnia 4 lutego 
2011 r. – Prawo 
prywatne 
międzynarodowe (t. j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 
1792); 
Ustawa z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego  
(t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 
1822 ze zm.); 
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; 
Rozporządzenie 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 593/2008 z dnia 

Not. Tomasz Kot 
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17 czerwca 2008 r. w 
sprawie prawa 
właściwego dla 
zobowiązań umownych 
(Rzym I);  
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 
sprawach cywilnych i 
handlowych 
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 
 

[12.30-15.30] 4 
 
 

wykład Prawo rodzinne  
i opiekuńcze  

Prawo rodzinne – 
powtórzenie. 
Ubezwłasnowolnienie 

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

Not. Bogna 
Dembowska 
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całkowite lub 
częściowe. Obowiązki 
kuratora i opiekuna, 
kurator spadku, 
zarządca sądowy w 
praktyce notarialnej  
 

z  r. 2017, poz. 682); 
 

30.06.2018 [9.00-12.00] 4 
 
 

  Omówienie wyników 
egzaminu próbnego – 
cz. I 
 
 

  Not. Krzysztof Maj  

[12.30-15.30] 4 
 
 

  Omówienie wyników 
egzaminu próbnego – 
cz. II i III 
 

 Not. Joanna Greguła 
 

 


