ODPIS
UCHWAŁA NR X/13/2021
RADY IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE
z dnia 05 lutego 2021 roku

w przedmiocie przeprowadzenia wspólnego Kolokwium dla aplikantów notarialnych Izb
Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2018 roku, ubiegających się o otrzymanie
upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie.

Działając na podstawie art. 71 § 12 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst
jednolity: Dz.U.2020.1192 ze zm. z dnia 2020.07.03- zwanej także: Ustawą Prawo o notariacie) oraz § 9 ust.
1 i 2 w związku z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2127 ze zm.)
oraz § 8 Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia szkolenia aplikantów notarialnych,
zawartego w Krakowie w dniu 19 listopada 2018 roku pomiędzy Izbą Notarialną w Krakowie i Izbą
Notarialną Rzeszowie - Rada Izby Notarialnej w Krakowie postanawia:
1.

zorganizować

wspólne

Kolokwium

dla

aplikantów

notarialnych:

Izby

Notarialnej

w Krakowie oraz Izby Notarialnej w Rzeszowie z naboru 2018 roku, ubiegających się
o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie;
2.

wyznaczyć termin Kolokwium na dzień 22 maja 2021 roku na godzinę 10.00; Kolokwium
odbywać się będzie jednego dnia i trwać osiem godzin, będzie przeprowadzone w formie
pisemnej (ręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego) i będzie polegać na opracowaniu
trzech zadań: projektu aktu notarialnego, o którym mowa w art. 79 pkt 8 Ustawy Prawo o
notariacie oraz dwóch projektów innych czynności notarialnych spośród: poświadczeń,
protokołów,

wypisów,

odpisów,

wyciągów

oraz

oświadczeń;

Kolokwium zostanie

przeprowadzone w sali wykładowej Domu Kultury „KOLEJARZ” w Krakowie, przy ul. Św.
Filipa nr 6.
3.

Kolokwium zostanie przeprowadzone przez Komisję, powołaną osobną uchwałą Rady Izby
Notarialnej w Krakowie, która to Komisja przygotuje zadania na Kolokwium, mając na
uwadze jego zakres oraz czas trwania.

4.

O terminie kolokwium,

Rada Izby Notarialnej w Krakowie zawiadomi Ministra

Sprawiedliwości, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz ogłosi na swojej stronie
internetowej - co najmniej na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na oryginale własnoręczne podpisy Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Rady Izby Notarialnej w Krakowie.

