
 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH 2022 ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ – III ROK  
(NABÓR 2019) 

(RIN w POZNANIU) 
 
 
 
 

TERMINY 
ZAJĘĆ 

GODZINY 

LICZB
A 

JEDNO
STEK 

SZKOL. 

FORM
A 

ZAJĘĆ 

ZAKRES 
TEMATYCZNY 
PRZEDMIOTÓW 
OKREŚLONYCH 
W PROGRAMIE 

APLIKACJI 

TEMATY ZAGADNIEŃ 
TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO 

DANEGO TEMATU 
WYKŁADOWCA 

14.01.2022 
 

14:00 –
20:00 

 

8 

 

W 

Prawo cywilne, 
Prawo o 

notariacie, Prawo 
międzynarodowe 

prywatne 

 

Dokumenty, czynności 
notarialne z elementem 
transgranicznym cz. I 

 

Kodeks cywilny, Ustawa prawo o 
notariacie, ustawa prawo prywatne 

międzynarodowe i inne 

 

not. Wiktor 
Karpowicz 

15.01.2022 
10:00 – 
16:00 

8 W 
Prawo cywilne, 
postępowanie 

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  



 

 

28.01.2022 
14:00 – 
20:00 

8 S 
Prawo cywilne, 
prawo rolne, 
prawo wodne 

Prawo pierwokupu, 
zbieg prawa 
pierwokupu 

Kodeks Cywilny, Ustawa o 
kształtowaniu ustroju rolnego, 
Ustawa o lasach, Ustawa prawo 
wodne, Ustawa o specjalnych 
strefach ekonomicznych i inne 

not. Marta 
Staniewska  

 

29.01.2022 
10:00 – 
16:00 

8 W 
Prawo lokalowe, 
prawo cywilne 

Ustawa o własności 
lokali, przepisy ogólne, 
ustanowienie własności 

lokalu, zarząd 
nieruchomością 

wspólną, wspólnoty 
mieszkaniowe 

Ustawa o własności lokali, Kodeks 
Cywilny 

not.  Sławomir 
Łakomy 

04.02.2022  
14:00 –20:00 

8 W Prawo cywilne, 
prawo kościelne 

Kościoły i inne związki 
wyznaniowe 

Kodeks cywilny, ustawa o stosunku 
państwa do Kościoła Katolickiego w 

RP i inne 

not.  dr Andrzej 
Rataj  

05.02.2022 10:00 – 
16:00 

8 K Prawo cywilne, 
prawo rolne 

Prawo rolne w praktyce 
notarialnej – 

rozwiązywanie kazusów 

Ustawa o kształtowaniu ustroju 
rolnego, kodeks cywilny, podatek od 
czynności cywilnoprawnych, podatek 

od spadków i darowizn 

 

not. Anna 
Sypniewska  

18.02.2022 14:00 – 
20:00 

8 W Prawo spółdzielcze Prawo spółdzielcze  
cz. II 

Ustawa prawo spółdzielcze, ustawa o 
spółdzielniach mieszkaniowych 

not. Wojciech 
Fortuński  



 

 

19.02.2022 10:00-13:00 4 W Prawo 
postępowania 

cywilnego 

Postępowanie rejestrowe, 
KRS 

Ustawa o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, Kodeks postępowania 

cywilnego 

 

Referendarz sądowy 
Karol Mielewczyk  

 

19.02.2022 13:00-16:00  

4 

 

W 

Prawo cywilne Spadki, prawo do 
zachowku – część 

teoretyczna 

Kodeks cywilny  

not. Monika 
Danecka-Białek  

04.03.2022  
14:00 –20:00 

8 K Prawo notarialne, 
prawo cywilne 

Czynności notarialne z 
zakresu prawa 
spadkowego. 

Rozwiązywanie kazusów 
w tym z zakresu prawa 
spadkowego. Wybrane 
zagadnienia z zakresu 

nietypowych osób 
prawnych, instytuty 
naukowo-badawcze, 

uczelnie wyższe, muzea, 
instytuty kulturalne, 
wyznaniowe osoby 

prawne 

Ustawa prawo o notariacie, kodeks 
cywilny,  

ustawa o instytutach naukowo-
badawczych, prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, ustawa o muzeach i 
inne 

not. Joanna Greguła 

05.03.2022 10:00 – 
16:00 

8 K 
Prawo notarialne, 

prawo cywilne 

Omówienie sprawdzianu 
przeprowadzonego w 
grudniu 2021 roku i 

wybrane zagadnienia z 
zakresu prawa spółek 

handlowych 

Kodeks spółek handlowych 
not. Krzysztof 

Marchwicki 



 

 

18.03.2022 14:00 – 
20:00 

8 S Prawo cywilne, 
prawo lokalowe 

Regulowanie udziałów w 
nieruchomości wspólnej, 

zbycie elementów 
nieruchomości wspólnej 

Ustawa o własności lokali, kodeks 
cywilny 

not.  Sławomir 
Łakomy i biegły 
sądowy Sądu 
Okręgowego w 

zakresie 
nieruchomości i 

kierownik ZKZL Sp. 
z o.o. Paweł 
Charzewski 

19.03.2022 
 

10:00 –13:00 

 

4 

 

S 
Całość 

Zajęcia przygotowujące 
do kolokwium: projekty 
aktów notarialnych, 

protokoły i 
poświadczenia 

 

Ustawa prawo o notariacie, kodeks cywilny, 
kodeks spółek handlowych, ustawa o 

kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa o 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
ustawa o podatku od towarów i usług, 

ustawa o podatku od spadków i darowizn, 
ustawa o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych, ustawa o księgach wieczystych i 
hipotece 

not. Krzysztof 
Beger-Smużyński 

19.03.2022 13:00 –16:00 4 S 
Prawo unijne, 

prawo 
administracyjne  

Procedura ochrony danych 
osobowych w działalności 

notariuszy w świetle unijnej 
reformy ochrony danych 
osobowych, akta stanu 

cywilnego 

Ustawa o ochronie danych osobowych, 
Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku, Prawo o 

aktach stanu cywilnego 

not. Krzysztof 
Berger-Smużyński 

01.04.2022 
 

14:00 –17:00 

 

4 
W 

Prawo publiczne 
międzynarodowe 

Wybrane zagadnienia z 
prawa publicznego 
międzynarodowego 

Konwencje międzynarodowe, prawo 
Unii Europejskiej 

adw. dr Natalia 
Buchowska 



 

 

01.04.2022 17:00 –20:00 
4 W 

Prawo pracy i 
ubezpieczeń 
społecznych 

Notariusz jako 
pracodawca, zagadnienia 
prawa pracy w kancelarii 

notarialnej 

Kodeks pracy, Ustawa o systemie 
ubezpieczeń społecznych 

adw. Urszula 
Skonecka 

02.04.2022 
10:00 – 
16:00 

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  

 

22.04.2022 
14:00 – 
20:00 

8 K Prawo handlowe 
Reprezentacja spółek 
prawa handlowego Kodeks spółek handlowych 

not. Iwona Wach 

23.04.2022 
10:00 – 
16:00 

8 W Prawo handlowe 
Protokoły zgromadzeń 
wspólników, walne 

zgromadzenia 
Kodeks spółek handlowych 

 

not. Iwona Wach  

 

06.05.2022 14:00–20:00  

8 

 

W 

Prawo handlowe Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością – 
zmiana umowy spółki, 
podwyższenie kapitału 
zakładowego, wyłączenie 
wspólnika, rozwiązanie i 

likwidacja spółki 

Kodeks spółek handlowych not. Michał 
Wieczorek  

14.05.2022 10:00 – 
18:00 

8   KOLOKWIUM   

20.05.2022 
14:00 – 
20:00 

8 W 
Prawo cywilne, 

Prawo o notariacie, 
Prawo 

Dokumenty, czynności 
notarialne z elementem 
transgranicznym cz. II 

Kodeks cywilny, Ustawa prawo o 
notariacie, ustawa prawo prywatne 

międzynarodowe i inne 

not. Wiktor 
Karpowicz 



 

 

międzynarodowe 
prywatne 

21.05.2022 
10:00 – 
14:30 

6 S Prawo o notariacie 
Odmowa dokonania 
czynności notarialnej Ustawa prawo o notariacie 

zastępca not. dr 
Juliusz Sawarzyński 

 

21.05.2022 14:30-16:00 2 S 
Papiery 

wartościowe 

Papiery wartościowe inne 
niż czeki i weksle 

(akcje, obligacje, kwity 
depozytowe, listy 

zastawne, skarbowe 
papiery wartościowe) 

Kodeks spółek handlowych 
Ustawa o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych 

Ustawa o obligacjach 
Ustawa o bankach zastawnych i 

listach hipotecznych 
Ustawa o finansach publicznych 

zastępca not. dr 
Juliusz Sawarzyński 

 

03.06.2022  
14:00 –20:00 

 

8 

 

W 

Prawo cywilne, 
Prawo o notariacie, 

Prawo 
międzynarodowe 

prywatne 

 

Dokumenty, czynności 
notarialne z elementem 
transgranicznym cz. III 

Kodeks cywilny, Ustawa prawo o 
notariacie, ustawa prawo prywatne 

międzynarodowe i inne 

 

not. Wiktor 
Karpowicz 

 

04.06.2022 10:00 – 
11:30 

2 W Prawo bankowe Prawo bankowe w 
praktyce notarialnej 

Ustawa o prawo bankowe radca prawny 
Bartłomiej Przybyła 

04.06.2022 11:30 – 
13:00 

2 W Prawo budowlane Prawo budowlane w 
praktyce notarialnej 

Kodeks cywilne, ustawa prawo 
budowlane  

not. Paweł Żmuda-
Trzebiatowski 

 

04.06.2022 13:00 – 
16:00 

4 W Prawo cywilne, 
prawo podatkowe 

Umowa zamiany; aspekty 
cywilnoprawne i 

podatkowe 

Kodeks cywilny, ustawa o podatku 
od czynności cywilnoprawnych 

not.  Sławomir 
Łakomy 



 

 

24.06.2022 14:00 – 
20:00 

8 W Postępowanie 
cywilne 

Dokumenty stanowiące 
podstawę wpisu do księgi 
wieczystej; uzgodnienie 
treści księgi wieczystej z 

rzeczywistym stanem 
prawnym; zakres kognicji 

sądu 
wieczystoksięgowego; 
przyczyny oddalenia 

wniosku 

Ustawa o księgach wieczystych i 
hipotece, kodeks postępowania 

cywilnego 

Starszy referendarz 
sądowy Katarzyna 

Monczakowska 

25.06.2022 10:00 – 
16:00 

8 W Prawo o 
przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy, 

Prawo Unii 
Europejskiej, 

Prawo 
międzynarodowe 

publiczne 

Przeciwdziałanie praniu 
pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu 
– w praktyce notarialnej  

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu, Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

 

not. Sławomir 
Łakomy  

07.10.2022  
14:00 –20:00 

8 W Prawo handlowe Spółka akcyjna, zmiana 
statutu, zwykłe 

podwyższenie kapitału 
zakładowego, kapitał 
docelowy, warunkowe 
podwyższenie kapitału 
zakładowego, obniżenie 
kapitału zakładowego, 
rozwiązanie i likwidacja 

spółki 

Kodeks spółek handlowych not. Maciej 
Celichowski  

08.10.2022 10:00 – 
16:00 

8 W Prawo handlowe Łączenie, podział, 
przekształcanie spółek 

Kodeks spółek handlowych, Kodeks 
cywilny 

not. Maciej 
Celichowski 

21.10.2022 14:00 – 
20:00 

8 W Prawo cywilne, 
prawo 

Obrót notarialny z 
Krajami Wspólnoty 

Niepodległych Państw 

Kodeks cywilne, ustawa prawo 
prywatne międzynarodowe i inne  

not. Lilia Twardosz 
 



 

 

międzynarodowe i 
inne 

22.10.2022 10:00 – 
13:00 

4 W Prawo cywilne Umowa zrzeczenia się 
dziedziczenia, umowa 

zbycia spadku 

Kodeks cywilny not. Agnieszka 
Mrozewicz-
Kuchlewska  

22.10.2022 13:00 – 
16:00 

4 W Prawo cywilne Nieważność i 
bezskuteczność 

czynności prawnych 

Kodeks cywilny   

not. Paulina 
Tomaczak 

04.11.2022 
14:00 – 
17:00 

4 W 
Prawo wekslowe 

Prawo wekslowe – 
funkcje, wystawienie, 
forma, poręczenie, 

protest, zaginięcie weksla 

Ustawa prawo wekslowe 
not. Michał 
Wieczorek  

04.11.2022 
17:00 – 
20:00 

4 K 
Brak 

Emisja głosu, higiena 
głosu Brak 

medialny doradca 
Małgorzata Tadeusz-

Ciesielczyk  

05.11.2022 
10:00 – 
13:00 

4 W Prawo karne 
Notariusz a prawo karne 

i postępowanie karne 
Kodeks karny, kodeks postępowania 

karnego 
not. Jarosław Sielecki 

05.11.2022 
13:00 – 
16:00 

4 S Prawo o notariacie  Depozyt notarialny 
Ustawa prawo o notariacie  

not. Tomasz Trytt 

18.11.2022 
14:00 – 
20:00 

8 W 
Prawo postępowania 
cywilnego, prawo o 

notariacie 

Akt notarialny jako tytuł 
egzekucyjny 

Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawa prawo o notariacie  

prof. dr Marcin 
Walasik 

19.11.2022 
10:00 – 
16:00 

8 W Prawo cywilne Umowy nienazwane 
Kodeks cywilny 

 

not. Marek Bocian 
 



 

 

02.12.2022 14:00 –17:00 4 S Prawo cywilne, 
prawo 

administracyjne, 
prawo gospodarcze 

Reprezentacja 
państwowych osób 

prawnych i 
samorządowych osób 

prawnych – z wyjątkiem 
Skarbu Państwa i 

jednostek samorządu 
terytorialnego 

Ustawa o instytutach naukowo-
badawczych, prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, ustawa o muzeach i 
inne 

not. Monika 
Danecka-Białek 

02.12.2022 14:00 –17:00 
4 S 

Prawo cywilne, 
prawo 

administracyjne, 
prawo gospodarcze 

Reprezentacja 
państwowych osób 

prawnych i samorządowych 
osób prawnych – z 

wyjątkiem Skarbu Państwa 
i jednostek samorządu 

terytorialnego 

Ustawa o instytutach naukowo-
badawczych, prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, ustawa o muzeach i 
inne 

not. Monika 
Danecka-Białek 

02.12.2022 
 

17:00 –20:00 

 

4 

 

W 

Prawo 
postępowania 

cywilnego, prawo 
postępowania 

administracyjnego 

Postępowanie 
egzekucyjne, egzekucja z 

nieruchomości, 
uproszczona egzekucja z 

nieruchomości  

Kodeks postępowania cywilnego, 
kodeks postępowania 

administracyjnego 

komornik Michał 
Czarnecki  

03.12.2022 
10:00 – 
16:00 

8 W 

Prawo 
gospodarcze, prawo 

upadłościowe, 
prawo 

restrukturyzacyjne 

Prawo upadłościowe i 
restrukturyzacyjne z 

punktu widzenia praktyki 
notarialnej; sposób 

reprezentacji i 
dokumenty 

Kodeks cywilny, ustawa prawo 
upadłościowe, ustawa prawo 

restrukturyzacyjne  

not. dr. hab. Andrzej 
Szereda   

16.12.2022 
14:00 – 
20:00 

8 W 

Prawo cywilne, 
Prawo o notariacie, 

Prawo 
międzynarodowe 

prywatne 

Dokumenty, czynności 
notarialne z elementem 
transgranicznym cz. IV 

 

Kodeks cywilny, Ustawa prawo o 
notariacie, ustawa prawo prywatne 

międzynarodowe i inne 

not. Wiktor 
Karpowicz 



 

 

17.12.2022 
 

10:00 –16:00 

 

8 

 

W 

Prawo cywilne, 
księgi wieczyste i 
hipoteka, prawo 
administracyjne 

Wykreślanie starych 
wpisów w księgach 

wieczystych 

Ustawa o księgach wieczystych i 
hipotece, kodeks cywilny 

not. Wiktor 
Karpowicz 

 


