
 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH 2022 ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ – II ROK  
(NABÓR 2020) 

(RIN w POZNANIU) 
 

 
 
 

TERMINY 
ZAJĘĆ 

GODZINY 

LICZB
A 

JEDN
OSTEK 
SZKOL

. 

FOR
MA 
ZAJ
ĘĆ 

ZAKRES 
TEMATYCZNY 
PRZEDMIOTÓW 
OKREŚLONYCH W 

PROGRAMIE 
APLIKACJI 

TEMATY ZAGADNIEŃ 
TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH 

DO DANEGO TEMATU 
WYKŁADOWCA 

14.01.2022 14:00 –17:00 4 W 

Prawo cywilne, 
prawo 

administracyjne, 
postępowanie 

administracyjne 

Rewitalizacja i opieka nad 
zabytkami w praktyce 

notarialnej 

Kodeks Cywilny, Kodeks 
Postępowania 

Administracyjnego, Ustawa o 
rewitalizacji, Ustawa o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami 

not. Bogumiła 
Bach 

14.01.2022 17:00–20:00 
4 W Prawo cywilne 

Spadki, zachowek część 
teoretyczna Kodeks cywilny  

not. Monika 
Danecka-Białek 

15.01.2022 10:00-16:00 
8 S 

Prawo 
administracyjne, 
prawo cywilne 

Gospodarka nieruchomościami, 
prawo o gospodarce 

nieruchomościami, ustawa o 
gospodarce nieruchomości cz. I 

Kodeks cywilny, ustawa o 
gospodarce nieruchomościami 

not. dr Małgorzata 
Muszalska 

28.01.2022 
14:00 – 
17:00 

4 S 
Prawo o notariacie, 
prawo podatkowe 

Wynagrodzenie notariusza – taksa 
notarialna, VAT od 

wynagrodzenia notariusza 

Ustawa prawo o notariacie, 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie maksymalnych stawek taksy 

notarialnej, ustawa o podatku od 
towarów i usług 

not. Anna 
Sypniewska  

 

28.01.2022 17:00–20:00 4 W 
Prawo cywilne, 

prawo podatkowe 

Umowa zamiany; aspekty 
cywilnoprawne i podatkowe 

Kodeks cywilny, ustawa o 
podatku od czynności 

cywilnoprawnych 

not. Sławomir 
Łakomy 

29.01.2022 10:00-16:00 8 S Prawo o notariacie 
Komparycje aktów notarialnych; 

art. 87 prawa o notariacie 
Ustawa prawo o notariacie, kodeks 

cywilny 

not. Marta 
Staniewska  

04.02.2022 14:00 –20:00 8 S Prawo handlowe, 
prawo cywilne 

Spółka cywilna, spółka jawna Kodeks spółek handlowych, 
kodeks cywilny 

not. Michał Wieczorek  
 



 

 

05.02.2022 10:00 –13:00 4 S Prawo podatkowe Podatek od towarów i usług w 
praktyce notarialnej 

Ustawa o podatku od towarów i usług not. Barbara Kapała-
Łosak 

05.02.2022 13:00 –16:00 4 W Prawo cywilne Umowy dotyczące spadku; umowa 
zrzeczenia się dziedziczenia 

Kodeks cywilny not. Agnieszka 
Mrozewicz-Kuchlewska  

18.02.2022 14:00 – 20:00 8 S Prawo cywilne Umowa przedwstępna, zadatek, 
zaliczka, elementy umowy 

przedwstępnej 

Kodeks cywilny not. Karolina Hyjek-
Marchel 

19.02.2022 10:00 –16:00 8 S Prawo cywilne Rozwiązywanie kazusów z 
wybranych zagadnień z prawa 

cywilnego 

Kodeks cywilny not. Krzysztof 
Marchwicki 

04.03.2022 14:00-20:00 8 S Prawo handlowe Spółka  komandytowa, spółka 
komandytowo-akcyjna, spółka 

partnerska 

Kodeks spółek handlowych not. Michał Wieczorek  

05.03.2022 10:00 –16:00 8 W Prawo cywilne Gospodarowanie nieruchomościami – 
ustawy szczególne 

Ustawa o portach i przystaniach 
morskich, ustawa o drogach 

publicznych, ustawa o gospodarce 
nieruchomościami, ustawa o 

zasadach zarządzania mieniem 
państwowym 

not. Jacek Olszewski 

18.03.2022 14:00–17:00 4 W Prawo cywilne Nieważność i bezskuteczność 
czynności prawnych 

Kodeks cywilny not. Paulina Tomczak 

18.03.2022 17:00-20:00 4 W Prawo cywilne, prawo 
administracyjne, 
postępowanie 

administracyjne 

Dostęp do drogi publicznej Kodeks Cywilny, Kodeks 
Postępowania Administracyjnego, 

Ustawa o gospodarce 
nieruchomościami 

not. Jacek 
Kaczorowski  

19.03.2022 10:00-16:00 8 S Prawo administracyjne Ustawa o lasach i ustawa o 
zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych 

Ustawa o lasach not. Marzena 
Drynkowska-Szymczak  



 

 

01.04.2022 14:00 –20:00 8 S Prawo podatkowe Ustawa o podatku od czynności 
cywilnoprawnych  

Ustawa o podatku od czynności 
cywilnoprawnych 

doradczyni podatkowa 
Marta Kasztelan 

 

02.04.2022 10:00 –16:00 8 S Prawo handlowe Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością i spółka akcyjna – 

powstanie, prawa i obowiązki 
wspólników/akcjonariuszy 

Kodeks spółek handlowych not. Krzysztof 
Marchwicki 

22.04.2022 14:00 – 20:00 8 S Prawo cywilne Zniesienie współwłasności, dział 
spadku, podział majątku wspólnego w 

postępowaniu sądowym i w drodze 
umowy, podział majątku zlikwidowanej 
spółki cywilnej, umowa o korzystanie 

ze wspólnej nieruchomości 

Kodeks cywilny, kodeks 
postępowania cywilnego, ustawa o 

księgach wieczystych i hipotece 

not. Anna Milewska 
 

23.04.2022 10:00 – 16:00 8 S Prawo cywilne Nowa ustawa deweloperska Ustawa o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz deweloperskim 
funduszu gwarancyjnym z dnia 20 

maja 2021 roku 

not. dr Małgorzata 
Muszalska  

06.05.2022 14:00 –20:00 8 S Prawo podatkowe Podatki w praktyce notarialnej, 
podatek od spadków i darowizn 

Ordynacja Podatkowa, ustawa o 
podatku od spadków i darowizn 

doradczyni podatkowa 
Marta Kasztelan 

07.05.2022 10:00–16:00 8 K Prawo cywilne Wygaśnięcie hipoteki, 
rozporządzenie opróżnionym 

hipotecznym, hipoteka na 
wierzytelności hipotecznej, hipoteka 

przymusowa 

Ustawa o księgach wieczystych i 
hipotece 

not. Maciej 
Celichowski 

20.05.2022 14:00 –20:00 
8 S Prawo handlowe 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółka akcyjna, 
prosta spółka akcyjna – porównanie 

organów 
Kodeks spółek handlowych 

 

not. Maciej 
Celichowski  



 

 

21.05.2022 

10:00 – 
16:00 

8 S Prawo cywilny, 
podstępowanie 
cywilne, prawo 

handlowe, prawo 
administracyjne, 
postępowanie 

administracyjne 

Reprezentacja podmiotów 
podlegających wpisowi do 

rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej 

Kodeks cywilny, ustawa o 
krajowym rejestrze sądowym, 

kodeks postępowania cywilnego 
i inne  

not. Krzysztof 
Marchwicki  

03.06.2022 
14:00 – 
20:00 

8 K Prawo cywilne 
Rozwiązywanie kazusów z zakresu 

prawa cywilnego 
Kodeks cywilny, Prawo o 

notariacie i inne 

zastępca not. dr Juliusz 
Sawarzyński 

 

04.06.2022 
10:00 – 
16:00 

8 K Prawo cywilne 

Rozwiązywanie kazusów z 
zakresu prawa rzeczowego. 

Przygotowywanie do kolokwium 
Kodeks cywilny 

not. Tamara 
Żurakowska 

24.06.2022 14:00 – 20:00 
8 K 

Prawo cywilne, 
prawo o notariacie 

Sprawdzian Kodeks cywilny, ustawa prawo 
o notariacie 

not. Tamara 
Żurakowska 

25.06.2022 10:00 – 16:00 8 W Prawo 
administracyjne, prawo 

cywilne 

Gospodarka nieruchomościami, 
prawo o gospodarce 

nieruchomościami, ustawa o 
gospodarce nieruchomości cz. II 

Kodeks cywilny, ustawa o 
gospodarce nieruchomościami 

not. dr Małgorzata 
Muszalska  

07.10.2022 14:00 –20:00 8 W Prawo cywilne, 
postępowanie cywilne 

Dokumenty stanowiące podstawę 
wpisu do księgi wieczystej; 

uzgodnienie treści księgi wieczystej 
z rzeczywistym stanem prawnym; 

zakres kognicji sądu 
wieczystoksięgowego; przyczyny 

oddalenia wniosku 

Ustawach o księgach wieczystych i 
hipotece, kodeks postępowania 

cywilnego i inne 

Starszy referendarz 
sądowy Katarzyna 

Monczakowska  

08.10.2022 10:00 – 16:00 8 K Prawo handlowe Rozwiązywanie kazusów z prawa 
handlowego 

Kodeks spółek handlowych not. Krzysztof 
Marchwicki 



 

 

21.10.2022 14:00 –20:00 8 K Prawo cywilne Wybrane zagadnienia z prawa 
cywilnego – rozwiązywanie kazusów 

dot. zniesienia współwłasności, 
działu spadku, podziału majątku 

wspólnego 

Kodeks cywilny, kodeks 
rodzinny i opiekuńczy 

not. Anna 
Sypniewska  

 

22.10.2022 10:00 – 16:00 8 S Prawo cywilne, prawo 
rolne 

Ustawa o kształtowaniu ustroju 
rolnego w praktyce notarialnej  

cz. I 

Ustawa o kształtowaniu ustroju 
rolnego, kodeks cywilny 

not. dr Małgorzata 
Muszalska 

04.11.2022  
14:00 –20:00 

 

8 

 

K 

Prawo cywilne, prawo 
handlowe 

Wybrane zagadnienia z prawa 
cywilnego i prawa handlowego – 

rozwiązywanie kazusów 

Kodeks cywilny, Kodeks spółek 
handlowych 

 

not. E. Dorota Drożdż 

05.11.2022 10:00 – 16:00 8 S Prawo cywilne, prawo 
rolne 

Ustawa o kształtowaniu ustroju 
rolnego w praktyce notarialnej  

cz. II 

Ustawa o kształtowaniu ustroju 
rolnego, kodeks cywilny 

not. dr Małgorzata 
Muszalska 

18.11.2022 14:00 – 20:00 8 W Prawo cywilne, prawo 
administracyjne, 
postępowanie 

administracyjne 

Nabywanie nieruchomości przez 
cudzoziemców 

Kodeks cywilny, ustawa o 
nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców   

not. Maciej 
Celichowski 

19.11.2022 10:00 –16:00 8 S Prawo cywilne, prawo 
o notariacie i inne 

Dokumenty w praktyce notarialnej Kodeks cywilny, ustawa prawo o 
notariacie  

not. Ewa Serafin 

02.12.2022  
14:00 –20:00 

 

8 

 

W 

Prawo cywilne, prawo 
o notariacie 

Stan psychiczny strony czynności 
notarialnej, rozważania o psychiatrii i 

psychologii w praktyce notarialnej 

Kodeks cywilny, ustawa prawo o 
notariacie 

 

not. Aleksander 
Szymański 

03.12.2022 10:00 – 13:00 4  Prawo cywilne, prawo 
o notariacie 

Sprawdzian Kodeks Cywilny, ustawa o księgach 
wieczystych i hipotece, podatek od 

czynności cywilnoprawnych, 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w 

sprawie maksymalnych stawek taksy 
notarialnej 

 



 

 

 not. Krzysztof 
Marchwicki 

 

03.12.2022 13:00 – 16:00 4 W Postępowanie cywilne Postępowanie rejestrowe 

 

Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawa o Krajowym Rejestrze 

Sądowym  

ref. sądowy Karol 
Mielewczyk 

16.12.2022 14:00 – 20:00 8 W Prawo spółdzielcze Prawo spółdzielcze  
cz. I 

Ustawa prawo spółdzielcze, ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych 

not. Wojciech 
Fotuński 

17.12.2022 10:00 – 16:00 8 K Prawo cywilne, prawo 
rolne 

Rozwiązywanie kazusów z prawa 
rolnego 

Kodeks cywilny, ustawa o 
kształtowaniu ustroju rolnego 

not. Anna Sypniewska 

 


