Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

PROGRAM SZKOLENIOWY
dla szkolenia
z zakresu: Służebność przesyłu
organizowanego w ramach projektu

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

CZĘŚĆ OGÓLNA

Szkolenie pn.: „Służebność przesyłu” 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 20142020)
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
apelacji łódzkiej i warszawskiej specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym
gospodarczym.

CZĘŚĆ
SZCZEGÓŁOWA

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

Część II – Cele i efekty kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw uczestników
szkolenia)
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z regulacjami prawa cywilnego i administracyjnego dotyczącymi
służebności przesyłu, poglądami doktryny i orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącymi
konkretnych zagadnień prawnych z tej dziedziny prawa. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na
usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy oraz nabycie umiejętności rozwiązywania określonych
problemów prawnych występujących w praktyce i sprawach sądowych dotyczących służebności
przesyłu (ustanowienie służebności przesyłu, stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o
treści odpowiadającej służebności przesyłu oraz zasiedzenie służebności przesyłu) .
w zakresie WIEDZY – uczestnik:
poszerzy i ugruntuje wiedzę na temat problematyki służebności gruntowej o treści odpowiadającej
służebności przesyłu oraz służebności przesyłu w ujęciu teoretycznoprawnym i praktycznym przez
rozwiązywanie kazusów oraz analizę orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI – uczestnik:
poszerzy i utrwali sposób rozwiązywania problemów prawnych związanych z wykładnią i
stosowaniem przepisów prawa cywilnego dotyczących służebności przesyłu w różnych stanach
faktycznych
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – uczestnik
czynny udział w szkoleniu, dyskusja, argumentowanie zajętego stanowiska

Część III – Treści programowe
1. Zagadnienia wprowadzające. Służebność przesyłu w przepisach dekretu z dnia 11 października
1946 r. – Prawo rzeczowe. Służebności gruntowe- zagadnienia ogólne.
2. Pojęcie ,,urządzenia przesyłowe” i ich status prawny. Problematyka art. 49 k.c. Orzecznictwo
Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.
3. Korzystanie przez przedsiębiorców przesyłowych z cudzych gruntów. Regulacje cywilnoprawne i
administracyjnoprawne.
4. Służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu a służebność przesyłu.
5. Służebność przesyłu w ujęciu kodeksu cywilnego, treść, przedmiot obciążenia, sposób powstania.

6. Ustanowienie służebności przesyłu.
7. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.
8. Zasiedzenie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu i służebności
przesyłu.

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
1. Test jednokrotnego wyboru
Część IV – Zalecana literatura
Literatura podstawowa
1/. Balwicka- Szczyrba M. , ,,Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych –
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Szczegółowy harmonogram szkolenia:

Dzień I
Bloki
godzinowe
9:30-11.00
(2*45 minut)*

Temat

Zagadnienia wprowadzające. Służebność przesyłu w przepisach dekretu z dnia 11
października 1946 r. – Prawo rzeczowe. Służebności gruntowe- zagadnienia ogólne

11:30-11:45
11:15-12:45
(2*45 minut)*

Przerwa kawowa
Pojęcie ,,urządzenia przesyłowe” i ich status prawny. Problematyka art. 49 k.c.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

12:45-13:30

Przerwa obiadowa

13:30-15:00

Korzystanie przez przedsiębiorców przesyłowych z cudzych gruntów. Regulacje
cywilnoprawne i administracyjnoprawne

(2*45 minut)*
15:00-15:15

Przerwa kawowa

15:15-16:45
Służebność gruntowa o treści podobnej do służebności przesyłu a służebność przesyłu.
(2*45 minut)*
* 1 godzina lekcyjna=45 minut

Dzień II
Bloki
godzinowe
9:00-10.30
(2*45 minut)*
10:30-10:45

Temat
Służebność przesyłu w ujęciu kodeksu cywilnego, treść, przedmiot obciążenia, sposób
powstania. Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Przerwa kawowa

10:45-12:15
(2*45 minut)*

Ustanowienie służebności przesyłu Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Kazusy

12:15-12:25

Przerwa

12:25-13:10

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Kazusy

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

Przerwa obiadowa
Zasiedzenie służebności gruntowej o treści podobnej do służebności przesyłu i
służebności przesyłu cz. 1

15:25-15:40

Przerwa kawowa

15:40-16:25

Zasiedzenie służebności gruntowej o treści podobnej do służebności przesyłu i służebności
przesyłu- cz.2. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Kazusy

(1*45 minut)*

* 1 godzina =45 minut
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