HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH I ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ (NABÓR 2021)
IZBA NOTARIALNA W KATOWICACH

L.P.

1.

2.

3.

TERMINY ZAJĘĆ

04.01.2022

11.01.2022

18.01.2022

GODZINY

LICZBA
JEDNOSTEK
SZKOL.

FORMA ZAJĘĆ

2

wykład

6

wykład

8

ćwiczenia/
konwersatorium

ZAKRES TEMATYCZNY
PRZEDMIOTÓW OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE APLIKACJI wg
uchwały KRN nr IX/69/2017
z 30.10.2017

TEMATY ZAGADNIEŃ

Załącznik do uchwały RIN w Katowicach nr 152/XI/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH

not. Wojciech Małachowski Prezes RIN w Katowicach, not.
Piotr Wojdyło - zastępca
kierownika szkolenia

WYKŁAD INAUGURACYJNY

9.00-15.00

9.00-15.00

9.00-15.00

8

wykład

Prawo o notariacie i etyka
zawodowa
Sztuka komunikowania się
(erystyka)

Ustrój notariatu / etyka zawodowa

WYKŁADOWCA

Ustawa - Prawo o notariacie; Kodeks Etyki Zawodowej
Notariusza

Komunikacja interpersonalna

not. Szymon Kołodziej
mgr Agata Otrębska

Prawo o księgach wieczystych
i hipotece

Ustawa o księgach wieczystych - część I. Cel, funkcja i klasyfikacja ksiąg
wieczystych; stan prawny nieruchomości; założenie k.w.; jawność formalna k.w.;
domniemanie jawności materialnej k.w.; niezgodność stanu prawnego ujawnionego
w k.w. z rzeczywistym stanem prawnym; rękojmia; pierwszeństwo ograniczonych
praw rzeczowych i ujawnionych; wpis praw rzeczowych, osobistych oraz roszczeń;
art. 21 u.k.w.h.; art. 290 i nast. k.c.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

SSO Jacek Sobczyński

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

SSO Jacek Sobczyński

4.

25.01.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo o księgach wieczystych
i hipotece

Ustawa o księgach wieczystych - część II. Właściwość rzeczowa i miejscowa Sądu
Wieczystoksięgowego; system prowadzenia k.w.; k.w. dla spółdzielni
własnościowych praw do lokali; art. 26 u.k.w.h. oraz § 78 i nast. rozp. MS;
sprostowanie oznaczenia nieruchomości; moc wsteczna wpisu; forma dokumentu
stanowiącego podstawę wpisu w k.w.; art. 32-34 i 36 u.k.w.h.; zasady udostępniania
inf. z CBD oraz akt k.w.

5.

01.02.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo o księgach wieczystych
i hipotece

Elektroniczna księga wieczysta - omówienie struktury elektronicznej księgi
wieczystej na przykładach wyświetlonych w formie slajdów, przy uwzględnieniu
założeń rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i
prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie
zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie
teleinformatycznym

SSO Jacek Sobczyński

Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego

SSO Jacek Sobczyński

6.

08.02.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo o księgach wieczystych
i hipotece

Postępowanie wieczystoksięgowe - uczestnicy postępowania; sposób wezwania;
śmierć wnioskodawcy; wniosek wieczystoksięgowy; legitymacja do złożenia wniosku;
dopuszczalność wznowienia post. w.; wniosek wieczystoksięgowy; kolejność
wniosków; kognicja sądu wieczystoksięgowego; przeszkoda do wpisu;
zawiadomienie o wpisie; obowiązki stron i ich następców prawnych; sprostowanie
omyłek wpisu

7.

15.02.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo o notariacie i etyka
zawodowa

Czynności notarialne cz. I

Ustawa - Prawo o notariacie

not. Dagmara Torbus

8.

22.02.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo o notariacie i etyka
zawodowa

Czynności notarialne cz. II

Ustawa - Prawo o notariacie

not. Dagmara Torbus

9.

01.03.2022

9.00-15.00

8

wykład

Ustawa o kosztach w sądowych w sprawach cywilnych

SSO Jacek Sobczyński

10.

08.03.2022

9.00-15.00

8

wykład

Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego

not. dr Paweł Witkowski

11.

15.03.2022

9.00-15.00

8

wykład

Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa Prawo o notariacie

not. dr Paweł Witkowski

Koszty sądowe - zagadnienia związane z poborem opłaty sądowej przez notariuszy
po wejściu w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. – o kosztach w sądowych w
sprawach cywilnych
Prawo administracyjne
Prawo i postępowanie administracyjne. Administracyjnoprawne instytucje istotne
i postępowanie administracyjne w wykonywaniu zawodu notariusza; znaczenie instytucji procedur administracyjnych
(wybrane ustawy)
dla wykonywania zawodu notariusza
Prawo i postępowanie administracyjne. Właściwość organów, procedura, wymogi
Prawo administracyjne
formalne i przesłanki materialne oraz akty administracyjne w przedmiocie uzyskania
i postępowanie administracyjne
statusu aplikanta notarialnego, zastępcy notarialnego oraz notariusza
(wybrane ustawy)
(rozstrzygnięcia pozytywne i negatywne)
Prawo o księgach wieczystych
i hipotece
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12.

22.03.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo o księgach wieczystych
i hipotece

Hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe - wybrane zagadnienia z postępowania
procesowego i egzekucyjnego
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Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Ordynacja podatkowa, Kodeks Karny Skarbowy (wybrane
zagadnienia), Ustawa o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego; Ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych w praktyce not., VAT
Ustawa o podatku od towarów i usług; Ustawa o podatku od
czynności cywilnoprawnych
VAT, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych;
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
Konstytucja RP, Ustawa o ustroju sądów powszechnych,
Ustawa o Sądzie Najwyższym

SSO Jacek Sobczyński

13.

05.04.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo podatkowe

Notariusz jako płatnik. Identyfikator podatkowy i obowiązki płatnika, ordynacja
podatkowa, PIT, VAT

14.

12.04.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo podatkowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych

15.

19.04.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

Podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn

16.

26.04.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo o ustroju sądów
powszechnych

Ustrój sądów powszechnych. Podział sądów na wydziały, organy sądów, kuratorzy
sądowi, asystenci sędziów

17.

10.05.2022

9.00-15.00

8

ćwiczenia/
konwersatorium

Sztuka komunikowania się / inne

Higiena i emisja głosu

18.

17.05.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo o notariacie i etyka
zawodowa

Struktura aktu notarialnego. Wymogi formalne; części aktu notarialnego
(komparycja, osnowa, część końcowa)

Ustawa - Prawo o notariacie

not. Jacek Wojdyło

19.

24.05.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo konstytucyjne i samorząd
terytorialny

Samorząd terytorialny - Ustawy samorządowe. Samorząd gminny (ustawy
samorządowe, ustalenie istnienia osoby prawnej w postaci gminy, ustalenie
osobowości prawnej, zakres terytorialny, zadania, organy gminy)

Ustawa o samorządzie gminnym

not. Piotr Siemko

20.

31.05.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo pierwokupu i odkupu - ustawowego i umownego w oparciu o przykłady

Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o
specjalnych strefach ekonomicznych, Ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych

not. Jacek Darowski

Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o samorządzie
województwa

not. Piotr Siemko

Ustawa - Kodeks cywilny

prof. Jacek Górecki

Ustawa - Kodeks cywilny

prof. Jacek Górecki

Ustawa - Kodeks cywilny

prof. Jacek Górecki

Samorząd terytorialny - Ustawy samorządowe. Samorząd wojewódzki (ustalenie
istnienia osoby prawnej w postaci województwa, zakres terytorialny województwa,
zadania województwa w kontekście praktyki notarialnej w art. 14 ustawy o
samorządzie województwa, organy, reprezentacja, mienie województwa,
kompetencje wojewody); samorząd powiatowy (ustalenie istnienia osoby prawnej,
ustalenie osobowości prawnej, zakres terytorialny działania powiatu, zadania i
organy powiatu, starosta jako reprezentant powiatu, gospodarka majątkiem
powiatu)
Prawo rzeczowe. Znaczenie prawa rzeczowego w praktyce not.; pojęcie rzeczy;
nieruchomość; przedsiębiorstwo; posiadanie; dzierżenie; prawa rzeczowe i ich
klasyfikacja; własność
Prawo rzeczowe. Przeniesienie własności; nabycie własności; przenoszenie
własności nieruchomości; zasiedzenie nieruchomości; współwłasność; zniesienie
współwłasności

21.

07.06.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo konstytucyjne i samorząd
terytorialny

22.

15.06.2022 (środa)

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

23.

22.06.2022 (środa)

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

24.

29.06.2022 (środa)

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo rzeczowe. Ochrona własności; użytkowanie wieczyste; ograniczone prawa
rzeczowe; użytkowanie, służebność gruntowa; służebności osobiste; służebność
przesyłu; zastaw zwykły i zastaw rejestrowy

25.

04.10.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo cywilne - część ogólna. Osoby prawne; przedsiębiorcy i ich oznaczenie

26.

11.10.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

27.

18.10.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

28.

25.10.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo cywilne - część ogólna. Zakres stosowania k.c.; art. 5, 6, 24 k.c.; zdolność
prawna a zdolność do czynności prawnych
Prawo cywilne - część ogólna. Zawarcie umowy; forma czynności prawnych; wady
oświadczeń woli; prokura; przedawnienie roszczeń
Prawo cywilne - część ogólna. Mienie
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not. Adriana Pliżga-Wojtunik

not. Adriana Pliżga-Wojtunik
not. Adriana Pliżga-Wojtunik

SSA Olga Gornowicz-Owczarek

mgr Regina Gowarzewska

Ustawa - Kodeks cywilny
Ustawa - Kodeks cywilny

SSA Janusz Kiercz
SSA Janusz Kiercz

Ustawa - Kodeks cywilny; Kodeks postępowania cywilnego

SSA Janusz Kiercz

Ustawa - Kodeks cywilny

SSA Janusz Kiercz

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH I ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ (NABÓR 2021)
IZBA NOTARIALNA W KATOWICACH

29.
30.

08.11.2022
15.11.2022

9.00-15.00
9.00-15.00

8
8

wykład
wykład

Prawo cywilne / postępowanie
cywilne

Procedura cywilna - wprowadzenie, zagdanienia ogólne
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Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

SSA Olga Gornowicz-Owczarek
not. Arkadiusz Szkurłat

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stosunki majątkowe małżeńskie

Ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa - Kodeks
cywilny

not. Jarosław Pietryga

31.

22.11.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pojęcie małoletniego, omówienie braku zdolności do
czynności prawnych, ograniczona zdolność do czynności prawnych i pełna zdolność
do czynności prawnych; możliwość uznania ojcostwa przed notariuszem, władza
rodzicielska, jej pojęcie, reprezentacja dziecka przez rodziców, kuratora, zarząd
majątkiem dziecka, piecza zastępcza i reprezentacja dziecka przez rodziców
zastępczych a władza rodzicielska, przysposobienie i reprezentacja dziecka w tym
zakresie; obowiązek alimentacyjny, umowa o dostarczanie środków utrzymania
podopiecznego oraz opiekuna, reprezentacja podopiecznego, zarząd jego majątkiem

32.

29.11.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo spadkowe - omówienie instytucji przyjęcia i odrzucenia spadku z
uwzględnieniem zmian ustawowych, omówienie procedury poświadczenia
dziedziczenia

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

not. Maciej Piwowarski

33.

02.12.2022 (piątek)

9.00-15.00

8

wykład

Prawo konstytucyjne i samorząd
terytorialny

Prawo konstytucyjne. Konstytucja w działalności prawnika - praktyka, rodzaje norm
konstytucyjnych, konstytucyjna ochrona praw jednostki (wybrane elementy),
konstytucyjna ochrona własności

Konstytucja RP

dr hab. Mariusz Jagielski

34.

06.12.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo spadkowe. Prawo prywatne międzynarodowe dot. dziedziczenia

Ustawa - Prawo prywatne międzynarodowe, Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

not. Maciej Piwowarski

35.

13.12.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo cywilne materialne

36.

20.12.2022

9.00-15.00

8

wykład

Prawo o notariacie/ Prawo o
ustroju sądów powszechnych

Prawo cywilne - zobowiązania. Rola zobowiązań w obrocie prawnym; problemy
praktyczne ze stosowaniem klauzuli rebus sic stantibus ; odsetki kapitałowe a odsetki
Ustawa - Kodeks cywilny
za opóźnienie; kary umowne i ich rola w obrocie prawnym
Postępowanie dyscyplinarne. Omówienie zasad postępowania dyscyplinarnego w
Ustawa - Prawo o notariacie, ustawa - Prawo o adwokaturze,
ujęciu aksjologicznym, porównanie właściwych przepisów o postępowaniu
Ustawa o ustroju sądów powszechnych
dyscyplinarnym
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SSA Janusz Kiercz

not. Maciej Piwowarski

