
 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH 2022 ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ – I ROK  
(NABÓR 2021) 

(RIN w POZNANIU) 
W – WYKŁAD 

S – SEMINARIUM 
K – KONWERSATORIUM/ ĆWICZENIA 

 

TERMINY 
ZAJĘĆ 

GODZINY 
LICZBA 

JEDNOSTEK 
SZKOL. 

FORMA 
ZAJĘĆ 

ZAKRES TEMATYCZNY 
PRZEDMIOTÓW 

OKREŚLONYCH W 
PROGRAMIE 
APLIKACJI 

TEMATY 
ZAGADNIEŃ 

TYTUŁY AKTÓW 
PRAWNYCH DO 

DANEGO TEMATU 
WYKŁADOWCA 

 
STYCZEŃ 2022 

14.01.2022 
14:00 – 
20:00 

8 W 
Prawo o notariacie i etyka 

zawodowa 

Ustrój notariatu –  
aplikanci i zastępcy 

notarialni,  
zagadnienia 

wprowadzające, program 
aplikacji,  

tryb odbywania zajęć itp. 
Odpowiedzialność 

dyscyplinarna aplikantów i 
zastępców notarialnych, 

zastępcy notariusza 

Ustawa prawo o 
notariacie 

Not. dr Andrzej 
Rataj 

 
 

15.01.2022 
 

10:00 – 
13:00 

4 W 
Prawo o notariacie i etyka 

zawodowa 

Praktyczna analiza 
zagadnienia etyki zawodu 

notariusza, 
tajemnica zawodowa (cz. 

I) 

Ustawa prawo o 
notariacie, 

Kodeks etyki 
zawodowej notariusza 

Not. Sławomir 
Łakomy 

 

13:00-16:00 4 W 
Prawo o notariacie i etyka 

zawodowa 

Historia notariatu, 
notariat polski w rodzinie 

międzynarodowej 
notariatu 

Ustawa prawo o 
notariacie 

em. Not. 
Wolfgang 

Żmudziński 
 



 

 

28.01.2022 
14:00 – 
20:00 

8 W 
Ustrój notariatu, czynności 

notarialne 

Czynności notarialne –  
Przepisy ogólne (bez 
odmowy dokonania 

czynności notarialnej) 
poświadczenia, protokoły,  

(w tym zagadnienie 
poświadczenia kopii 

znaków legitymacyjnych) 

Ustawa prawo o 
notariacie 

Not. dr 
Małgorzata 
Muszalska 

 

 
29.01.2022 

 
 
 
 

10:-00-13:00 4 W 
Prawo o notariacie i etyka 

zawodowa 

Ustrój notariatu –  
przepisy ogólne, 
powoływanie i 

odwoływanie notariuszy,  
obowiązki i prawa 

notariuszy, samorząd 
notarialny 

Ustawa prawo o 
notariacie 

Not. Maciej Fret 
 

13:00 – 
16:00 

4 W 
Prawo o notariacie i etyka 

zawodowa 

Nadzór nad notariatem i 
odpowiedzialność 

notariuszy za szkody, 
odpowiedzialność 

dyscyplinarna; 

Ustawa prawo o 
notariacie 

 
Not. Renata Cejba  

 

04.02.2022 14:00-20:00 8 W-S 

Prawo cywilne materialne 
Prawo o księgach 

wieczystych i hipotece 
 

Ustrój ksiąg wieczystych, 
postępowanie 

wieczystoksięgowe, forma 
złożenia i cofnięcia 
wniosku, strony w 

postępowaniu 
wieczystoksięgowym, 
zakres kognicji sądu 

wieczystoksięgowego, 
cofnięcie wniosku 

wieczystoksięgowego, 
przyczyny oddalenia, 

odrzucenia i jego zwrotu, 

Kodeks cywilny, 
Ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece 
 

St. ref. sąd. 
Katarzyna 

Monczakowska 
 



 

 

terminy do wniesienia 
środka odwoławczego 

05.02.2022 10:00-16:00 8 W  
Prawo o notariacie i etyka 

zawodowa 
Prawo cywilne materialne  

Czynności notarialne - 
akty notarialne – 
komparycja aktu 

notarialnego, 
najważniejsze elementy 

aktu notarialnego, w 
dotyczące kosztów 

notarialnych, podatków, 
opłaty sądowej i pouczeń 

Ustawa prawo o 
notariacie 

Not. dr 
Małgorzata 
Muszalska 

 

18.02.2022 

14:00-17:00 

 
 
 
4 

 
 
 
S 

 
 
 

Prawo cywilne materialne 
 

 
Przepisy wstępne 

Kodeksu cywilnego,  
Osoby fizyczne i osoby 

prawne  
 
 

 
 

Kodeks cywilny, 
Ustawa prawo o 

notariacie, 
 

 
Not. dr 

Małgorzata 
Muszalska 

 

17:00-20:00 

 
 
 
4 
 

W 
Ustrój notariatu, czynności 

notarialne 

Czynności notarialne –  
przyjmowanie na 

przechowanie 
dokumentów i pieniędzy,  
odpisy, wypisy i wyciągi  

Ustawa prawo o 
notariacie 

Not. dr Andrzej 
Rataj 

 
 



 

 

19.02.2022 

10:00-13:00 4 S 

Prawo administracyjne i 
postępowanie 

administracyjne 
Prawo o ustroju sądów 

powszechnych 

Prawo administracyjne, 
Prawo o ustroju sądów 

powszechnych - 
zagadnienia istotne dla 
praktyki notarialnej cz.1 

Kodeks postępowania 
administracyjnego, 

Prawo o ustroju sądów 
powszechnych 

 

Not. Sławomir 
Łakomy 

 

13:00-16:00 4 S 

Prawo cywilne, 
Prawo administracyjne i 

postępowanie 
administracyjne, 

Prawo Unii Europejskiej 
 

Nowe procedury ochrony 
danych osobowych w 

działalności notariuszy w 
świetle unijnej reformy 

ochrony danych 
osobowych, 

akta stanu cywilnego 

Rozporządzenia 
Parlamentu 

Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r., 
Ustawa o ochronie 
danych osobowych, 

Prawo o aktach stanu 
cywilnego 

 

Not. Krzysztof 
Beger-Smurzyński 

 

04.03.2022 

14:00-17:00 

 
 
 
4 

 
 
 
S 

Prawo administracyjne i 
postępowanie 

administracyjne 
Prawo o ustroju sądów 

powszechnych 

Prawo administracyjne, 
Prawo o ustroju sądów 

powszechnych - 
zagadnienia istotne dla 
praktyki notarialnej cz.2 

Kodeks postępowania 
administracyjnego, 

Prawo o ustroju sądów 
powszechnych 

 

Not. Sławomir 
Łakomy 

 

17:00-20:00 4 W-K 

Prawo cywilne materialne,  
Prawo o notariacie,  

Prawo administracyjne i 
postępowanie 

administracyjne,  
Prawo o księgach 

wieczystych i hipotece  

Użytkowanie wieczyste, 
przekształcenie 

użytkowania wieczystego 
w prawo własności cz.1 

 

Ustawa prawo o 
notariacie,  

Kodeks cywilny,  
Ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece,  
Ustawa o 

przekształceniu prawa 
użytkowania 

wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo 

Not. Bogumiła 
Bach 

 



 

 

własności tych 
gruntów,  
Ustawa o 

przekształceniu prawa 
użytkowania 

wieczystego w prawo 
własności 

nieruchomości  

05.03.2022 10:00-16:00 

 
 
 
8  

 
 
 

W-K 

 
 
 

Prawo cywilne materialne 

 
Osoby fizyczne, osoby 

prawne, przedsiębiorcy i 
ich oznaczenia, zbycie 

przedsiębiorstwa 
 

 
 
 

Kodeks cywilny  

 
 

Not. dr 
Małgorzata 
Muszalska 

 

18.03.2022 14:00-20:00 8 W-K 
Prawo cywilne materialne 

 

Mienie, treść, 
wykonywanie własności, 

nabycie i utrata własności, 
posiadanie i ochrona 

posiadania 

Kodeks cywilny 
 

 
Not. dr 

Małgorzata 
Muszalska  

 

19.03.2022 10:00-13:00 4 W 
Prawo o notariacie i etyka 

zawodowa 

Praktyczna analiza 
zagadnienia etyki zawodu 

notariusza, 
tajemnica zawodowa (cz. 

II) 

Ustawa prawo o 
notariacie, 

Kodeks etyki 
zawodowej notariusza 

Not. Sławomir 
Łakomy 

 



 

 

13:00-16:00 4 S 
Sztuka komunikowania się i 

erystyka 
Sztuka komunikowania się 

i erystyka 

 
 
 

brak 

 
 
 

Katarzyna 
Neumann-
Czarnecka 

 
 

01.04.2022 14:00-17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/K 
sprawdzi

an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawo o notariacie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawo o notariacie 

 
Prawo o notariacie, 

Rozporządzenie 
Ministra 

Sprawiedliwości w 
sprawie maksymalnych 
stawek taksy notarialnej 

Kodeks Etyki 
Notariusza  
Regulamin 

prowadzenia kancelarii 
notarialnej 

Rozporządzenie 
Ministra 

Sprawiedliwości w 
sprawie pobierania 

przez notariuszy opłat 
sądowych od 

wniosków o wpis w 
księdze wieczystej i ich 
przekazywania sądom 

oraz prowadzenia 
ewidencji pobranych 

opłat sądowych 

 
Rozporządzenie 

Not. Bogumiła 
Bach 

 
Not. Krzysztof 

Beger – 
Smurzyński 

 



 

 

Ministra 
Sprawiedliwości w 

sprawie trybu 
wykonywania nadzoru 

nad działalnością 
notariuszy i organów 

samorządu 
notarialnego 

 
Rozporządzenie 

Ministra 
Sprawiedliwości w 

sprawie prowadzenia 
ksiąg notarialnych oraz 

przekazywania na 
przechowanie 

dokumentów sądom 
rejonowym 

 

17:00-20:00 

 
 
 
4 

 
 
 

S/K 
sprawdzi

an 

 
 
 

Prawo cywilne 

 
 
 

Zagadnienia objęte 
zajęciami w styczniu, 

lutym i marcu  

 
 
 

Kodeks cywilny 

 
Not. Bogumiła 

Bach 
 

Not. Krzysztof 
Beger – 

Smurzyński 
 

02.04.2022 10:00-16:00 

 
 
 
8 

 
 
 

W-K 

 
 
 

Prawo cywilne materialne 
 

Czynności prawne,  
Zawarcie umowy,  
forma czynności 

prawnych 
 

 
Kodeks cywilny  
Ustawa Prawo o 

notariacie  

 
Not. Maciej 
Celichowski 

 



 

 

22.04.2022 

 
14:00–17:00 

 
4 W-K 

Prawo rodzinne i 
opiekuńcze 

Zawarcie małżeństwa, 
prawa i obowiązki 

małżonków, małżeńskie 
ustroje majątkowe – 

ustawowy ustrój 
majątkowy 

Kodeks cywilny, 
Kodeks postępowania 

cywilnego, 
Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy  

Not. Agnieszka 
Mrozewicz – 
Kuchlewska 

 

 
17:00–20:00 

 

 
 
 
4 

 
 
 

W-K 

 
 

Prawo cywilne materialne 
Prawo podatkowe 

 
 
Darowizna, przekazanie 
nieruchomości, 
dożywocie, renta, ugoda 

 

 
Kodeks cywilny 

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn 

Ustawa o podatku od 
czynności 

cywilnoprawnych 

 
Not. Agnieszka 
Mrozewicz – 
Kuchlewska 

 

23.04.2022 10:00-16:00 8 W-K Prawo cywilne 

Czynności prawne – 
przepisy ogólne, wady 

oświadczeń woli, warunek, 
termin, przedawnienie 
roszczeń, wykładnia 

oświadczeń woli 

Kodeks cywilny 

 
 

SSA Krzysztof 
Józefowicz 

 

06.05.2022 14:00-20:00 8 W-K 
Prawo cywilne 

 
Przedstawicielstwo, 

pełnomocnictwo, prokura 
Kodeks cywilny 

 

Not. dr Andrzej 
Rataj 

 
 

 

07.05.2022 10:00 –16:00 8 W-K 
Prawo cywilne materialne 

 

 
Zobowiązania - przepisy 

ogólne, wielość dłużników 
albo wierzycieli, 
bezpodstawne 

wzbogacenie, czyny 
niedozwolone  

 
 

Kodeks cywilny 
 

Not. Joanna 
Matecka – 
Kotecka  

 



 

 

20.05.2022 

14:00-17:00 4 W-K 

Prawo cywilne materialne,  
Prawo o notariacie,  

Prawo administracyjne i 
postępowanie 

administracyjne,  
Prawo o księgach 

wieczystych i hipotece  

Użytkowanie wieczyste, 
przekształcenie 

użytkowania wieczystego 
w prawo własności cz.2 

 

Ustawa prawo o 
notariacie,  

Kodeks cywilny,  
Ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece,  
Ustawa o 

przekształceniu prawa 
użytkowania 

wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo 

własności tych 
gruntów,  
Ustawa o 

przekształceniu prawa 
użytkowania 

wieczystego w prawo 
własności 

nieruchomości  

Not. Bogumiła 
Bach 

 

17:00-20:00 4 S 
Prawo o notariacie i etyka 

zawodowa, 
Prawo cywilne 

Zasady prowadzenia 
kancelarii, biurowość, 
oraz przechowywanie 
aktów notarialnych, 

przekazywanie 
dokumentów notarialnych 

do sądu 
 

Ustawa prawo o 
notariacie, 

Kodeks cywilny i inne 

 

Not. Barbara 
Kapała – Łosak  

 
 

21.05.2022 10:00 –16:00 

 
 
 
8 

 
 
 
 

W-K 

 
 
 

Prawo cywilne materialne 
Prawo podatkowe 

 

 
Sprzedaż przepisy ogólne 

Rękojmia za wady, 
gwarancja jakości, 

zamiana 
 

Aspekty cywilnoprawne i 
podatkowe 

Kodeks cywilny, 
Ustawa prawo o 

notariacie, 
Ustawa o podatku od 

czynności 
cywilnoprawnych  
Ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece  

 
 

Not. Daniel 
Folwarski 

 



 

 

03.06.2022 

14:00-17:00 4 W-K 

Prawo rodzinne i 
opiekuńcze 

Prawo cywilne materialne 
 

Umowne ustroje 
majątkowe, przymusowy 

ustrój majątkowy 

 
 

Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy 

Prawo cywilne 
 

Not. Joanna 
Matecka – 
Kotecka 

 

17:00-20:00 4 S 
Prawo o księgach 

wieczystych i hipotece 
Czytanie księgi wieczystej 

Ustawa o księgach 
wieczystych i hipotece 

 
Not. Maciej 
Celichowski 

 

04.06.2022 

 
 
 
 

10:00-16:00 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

W-K 

Prawo cywilne, przepisy 
dotyczące hipoteki 

Hipoteka w ogólności, 
przeniesienie 
wierzytelności 

zabezpieczonej hipoteką, 
zakres obciążenia 

hipoteką i ochrona 
hipoteki 

 
 

Kodeks cywilny 
Ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece 

 
Not. Maciej 
Celichowski 

 

24.06.2022 14:00 –20:00 

 
 
 
8 

 
 
 

W-K 

 
 
 
 
 

Prawo cywilne materialne  
Prawo cywilne procesowe  

 

Zniesienie 
współwłasności, 

współwłasność, różnice 
między zniesieniem 
współwłasności w 

postępowaniu sądowym i 
w drodze umowy, 

posiadanie, umowa o 
korzystanie ze wspólnej 
nieruchomości, wpis do 

księgi wieczystej 
roszczenia z takiej 

umowy, podział majątku 
wspólnego małżonków,  

 
Kodeks cywilny 

Ustawa o księgach 
wieczystych i hipotece 
Kodeks postępowania 

cywilnego 

 
 

Not. Anna 
Milewska 

 
 



 

 

25.06.2022 10:00-16:00 8 
S-K- 

sprawdzi
an 

Prawo cywilne materialne,  
Prawo rodzinne 

Tematy zajęć z kwietnia, 
maja i czerwca 

 
Kodeks cywilny, 

Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy, Ustawa o 
księgach wieczystych i 

hipotece, 
Ustawa o 

przekształceniu prawa 
użytkowania 

wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo 

własności tych 
gruntów,  
Ustawa o 

przekształceniu prawa 
użytkowania 

wieczystego w prawo 
własności 

nieruchomości 

Not. Krzysztof 
Marchwicki 

 

07.10.2022 14:00-20:00 8 W-K Prawo cywilne materialne 

Ogólne przepisy o 
zobowiązaniach 

umownych (Kodeks 
cywilny, Księga III 

zobowiązania, Tytuł III) 
Ochrona konsumenta 

 
Kodeks cywilny 

Ustawa o prawach 
konsumenta 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 

konsumentów (ogólny 
zarys) 

 
Not. Anna 
Sypniewska 

 

08.10.2022 

 
 
 
 
10:00–16:00  

 
 
 

 
8  

 
 
 
 

W-K 

 
Prawo cywilne materialne -  

Zobowiązania  
Prawo podatkowe  

 
Wykonanie zobowiązań i 
skutki ich niewykonania  

 

Kodeks cywilny - 
Wykonanie 

zobowiązań, skutki 
niewykonania 
zobowiązań, 

wykonanie i skutki 
niewykonania 

Not. Bogumiła 
Bach 

 



 

 

zobowiązań z umów 
wzajemnych  

 

21.10.2022 14:00 –20:00 8 W-K Prawo cywilne materialne  

Potrącenie, odnowienie, 
zwolnienie z długu, 

zmiana wierzyciela lub 
dłużnika, ochrona 

wierzyciela 
w razie niewypłacalności 

dłużnika, przystąpienie do 
długu 

 
 
 

Kodeks cywilny 
 

not. Agnieszka 
Mrozewicz – 
Kuchlewska 

 

22.10.2022 10:00 –16:00 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

W-K 

 
 
 
 

Prawo cywilne materialne 

 
 

Ograniczone prawa 
rzeczowe – przepisy 
ogólne, użytkowanie, 
zastaw i służebność 

 
 
 

Kodeks cywilny 

 
 
 

Not. dr Andrzej 
Rataj 

04.11.2022 14:00-20:00 8 W-K 

Prawo cywilne materialne 
Prawo podatkowe 
Prawo o księgach 

wieczystych i hipotece 
 

Umowa najmu, umowa 
dzierżawy, umowa leasing, 
najem okazjonalny, najem 
instytucjonalny, pożyczka, 
poręczenie, zlecenie  

Kodeks cywilny 
Prawo o notariacie 

Ustawa o podatku od 
czynności 

cywilnoprawnych  
Ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece,  
 

Not. Joanna 
Matecka -Kotecka 

 



 

 

05.11.2022 
 

10:00-13:00 

 
 
 
4 

 
 
 

W-K 

 
Prawo cywilne materialne 

Prawo o prowadzeniu 
działalności gospodarczej 

 
Spółka cywilna i 

prowadzenie działalności 
gospodarczej, 

(w tym wniesienie do 
spółki cywilnej 

nieruchomości, zbycie 
nieruchomości spółki 
cywilnej na rzecz osób 

trzecich,  
przeniesienie 

nieruchomości i innych 
praw majątkowych na 

wspólnika spółki bez jej 
likwidacji,  

podział majątku 
zlikwidowanej spółki 

cywilnej) 
 

 
Kodeks cywilny 

Prawo przedsiębiorców 

 
 
 
 
 

Not. Michał 
Wieczorek  

 

13:00-16:00 

 
 
 
4 

 
 
 
W 

 
 
Prawo konstytucyjne –  
art. 94, 165 , 216, 217 i 218 
Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej  

 
 
Prawo konstytucyjne – 
mienie publiczne, finanse 
publiczne,  
samorząd terytorialny, 
reprezentacja Skarbu 
Państwa  

 
Konstytucja 
Rzeczypospolitej 
Polskiej (ze 
szczególnym 
uwzględnieniem art. 94, 
165 , 216, 217 i 218) 

 
r. pr. dr Anna Rataj 
 

18.11.2022 
 

14:00-17:00 

 
 

 
4  

 
 
 

W-K 

 
 
 

Prawo cywilne materialne 

 
 

Spadki – przepisy  
ogólne,  

dziedziczenie  
ustawowe 

 
 
 

Kodeks cywilny 

 
Not. Hanna 

Grajzer 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq4tgmjoozsxelrrgq2tgoa
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq4tgmjoozsxelrrgq2tgoa
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq4tgmjoozsxelrrgq2tgoa


 

 

17:00-20:00 

 
 
 
4  

 
 
 

W-K 

 
 
 

Prawo cywilne materialne 

 
 

Spadki – testament, 
wykonawca testamentu 

 

 
 
 

Kodeks cywilny 

 
 

dr Juliusz 
Sawarzyński 

19.11.2022 
 

10:00–13:00 

 
 
 
4 

 
 
 

W-K 

 
 
 

Prawo cywilne materialne 

Spadki - umowy dotyczące 
spadku 

Kodeks cywilny 
Not. Joanna 

Matecka -Kotecka 
 

13:00–16:00 

 
 
 
4 

 
 
 

W-K 

 
 

Prawo o notariacie,  
prawo podatkowe,  

 

Wynagrodzenie notariusza 
– taksa notarialna, VAT 

od wynagrodzenia 
notariusza 

Ustawa – Prawo o 
notariacie, ustawa o 

podatku od towarów i 
usług, ustawa o cenach 

 
Not. Anna 
Sypniewska  

 

02.12.2022 14:00-20:00 

 
 
 
8 

 
 
 

W-K 

 
 
 

Prawo cywilne materialne 

 
 

Spadki - powołanie 
spadkobiercy, przyjęcie 

i odrzucenie spadku 
 

 
 

Kodeks cywilny 

 
Not. dr Andrzej 

Rataj 
 

03.12.2022 
 

10:00–13:00 

 
 
 
4 

 
 
 

W-K 

 
 
 

Prawo cywilne materialne Spadki - zachowek  

 
 
 

Kodeks cywilny 

 
 

Not. Monika 
Danecka – Białek 



 

 

13:00–16:00 

 
 
 
4 

 
 
 

W-K 

 
Prawo cywilne i prawo 

administracyjne  
 

 
Rewitalizacja, ochrona 
zabytków i opieka nad 

zabytkami 
 

 
Ustawa o rewitalizacji, 

ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad 

zabytkami 

Not. Bogumiła 
Bach 

 

16.12.2022 14:00-20:00 

 
 
 
8 

 
 
 

W-K 

 
 

Prawo cywilne materialne 
Prawo administracyjne 

 

Spadki  
– przepisy szczególne o 

dziedziczeniu 
gospodarstw rolnych 

 
 

 
Kodeks cywilny  

ustawa o kształtowaniu 
ustroju rolnego, ustawa 

o nabywaniu 
nieruchomości przez 

cudzoziemców 

 
Not. dr hab. 
Paweł Blajer 

 

17.12.2022 10:00–16:00 

 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 

W-K 

 
 
 
 
 
 
 

Prawo konstytucyjne 

 
Prawo konstytucyjne 

(Rzeczpospolita, wolności, 
prawa i obowiązki 

człowieka i obywatela, 
źródła prawa, 

umiejscowienie 
samorządów zawodowych 

w systemie 
konstytucyjnym 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
decentralizacja Państwa, 
zasady praworządności) 

Konstytucja 
Rzeczypospolitej 

Polskiej (ze 
szczególnym 

uwzględnieniem art. 7, 
17, 21, 22, 61, 64, 76, 

84, Rozdział III,  
Konwencja o Ochronie 

Praw Człowieka 
i Podstawowych 

Wolności oraz Karta 
Praw Podstawowych 

UE 
Międzynarodowa Karty 
Praw Człowieka ONZ 

 
 
 
 

r. pr. dr hab. 
Krzysztof 
Urbaniak 

 

 
 


