PROGRAM SZKOLENIOWY
dla szkolenia
z zakresu: Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej
majątkowej
organizowanego w ramach projektu

„Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i
warszawskiej”
Część I – Finansowanie

CZĘŚĆ OGÓLNA

Szkolenie pn.: „Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej
majątkowej” organizowane jest w ramach projektu pn.: „Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr
sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej” POWR.02.17.00-00-0045/16-00
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)
Część II – Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do kadry sądów powszechnych:
a) sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz rejonowych;
b) asesorów sądowych;
c) referendarzy sądowych z sądów rejonowych i okręgowych,
d) asystentów sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych

CZĘŚĆ
SZCZEGÓŁO
WA

apelacji łódzkiej i warszawskiej specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym
gospodarczym.

Część I – Informacje ogólne
Szkolenie realizowane w wymiarze 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Forma zajęć: warsztat, wykład

Część II – Cele i efekty kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw uczestników
szkolenia)
Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy z zakresu postępowania podziału majątku wspólnego, ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki przedsiębiorstwa, udziałów w spółkach jako składnika
majątku wspólnego
w zakresie WIEDZY – uczestnik:
 ma poszerzoną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z pod
 ma poszerzoną wiedzę z zakresu problematyki podziału przedsiębiorstwa
 zna najnowsze o kluczowe orzecznictwo
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI – uczestnik:
 potrafi wybierać najlepsze rozwiązanie problemu;
 umie konstruować uzasadnienie rozstrzygnięcia w oparciu o literaturę prawniczą i orzecznictwo
 ma umiejętność kreowania rozwiązań złożonych problemów prawnych.

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – uczestnik
 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę w oparciu o model interdyscyplinarny
 rozumie i szanuje ograniczenia prawne i etyczne związane z wykonywaniem poszczególnych
zawodów prawniczych – przede wszystkim zawodu sędziego
Część III – Treści programowe

1. Wspólność majątkowa małżeńska na tle innych wspólności majątkowych
podlegających zniesieniu w postepowaniach działowych.
2. Tryby podziału majątku wspólnego małżonków.
3. Pozycja sądu jako podmiotu postępowania w sprawach o podział majątku wspólnego
małżonków.
4. Uczestnicy postępowania o podział majątku wspólnego.
5. Zakres kognicji sądu w postępowaniu o podział wspólnego.
6. Ustalanie składu i wartości majątku wspólnego podlegającego podziałowi z
uwzględnieniem działalności gospodarczej małżonków.
7. Strefa repartycji majątku wspólnego małżonków.
8. Żądania akcesoryjne związane z dokonaniem podziału majątku wspólnego
małżonków
9. Środki zaskarżenia co do istoty sprawy wydawanych w postepowaniu o podział
majątku wspólnego małżonków

Część IV- Szczegółowe kryteria weryfikacji efektów kształcenia z uwzględnieniem specyfiki potrzeb
grupy
docelowej
bezpośrednio
związanej
z
wykonywanymi
zadaniami
przez
sędziego/asesora/referendarza sądowego/asystenta sędziego
Test sprawdzający wiedzę (na wejście, na wyjście)
Część IV – Zalecana literatura
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Szczegółowy harmonogram szkolenia:

Dzień I
Bloki
godzinowe
10:00-11.30
(2*45 minut)*

Temat

Wspólność majątkowa małżeńska na tle innych wspólności majątkowych podlegających
zniesieniu w postępowaniach działowych.

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:15
(2*45 minut)*

Tryby podziału majątku wspólnego małżonków.

13:15-14:00
14:00-15:30
(2*45 minut)*

Przerwa obiadowa
Pozycja sądu jako podmiotu postępowania w sprawach o podział majątku wspólnego
małżonków.

15:30-15:45

Przerwa kawowa

15:45-17:15
(2*45 minut)*

Uczestnicy postępowania o podział majątku wspólnego.

* 1 godzina lekcyjna=45 minut

Dzień II
Bloki
godzinowe

Temat

9:00-10.30
(2*45 minut)*
10:30-10:45
10:45-12:15
(2*45 minut)*

Zakres kognicji sądu w postępowaniu o podział majątku wspólnego.
Przerwa kawowa
Ustalenie składu i wartości majątku wspólnego podlegającego podziałowi z
uwzględnieniem przejawów działalności gospodarczej małżonków.

12:15-12:25

Przerwa

12:25-13:10
Sfera repartycji majątku wspólnego małżonków.

(1*45 minut)*
13:10-13:55
13:55-15:25
(2*45 minut)*

Przerwa obiadowa
Żądania akcesoryjne związane z dokonywanym podziałem majątku wspólnego
małżonków.

15:25-15:40
15:40-16:25
(1*45 minut)*

Przerwa kawowa
Środki zaskarżenia postanowień co do istoty sprawy wydawanych w postępowaniu o
podział majątku wspólnego.

* 1 godzina =45 minut

Opracował:

……………………………………………………………………
Podpis wykonawcy

Zatwierdził: ……………………………………………………………………
Podpis kierownika merytorycznego

