Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

PROGRAM SZKOLENIOWY
dla szkolenia
z zakresu: „Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków ”
organizowanego w ramach projektu

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

CZĘŚĆ OGÓLNA

Szkolenie pn.: „Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków ” 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
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: warsztat, 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
przedsiębiorstwa jako składnika majątku wspólnego małżonków, 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
obrotu gospodarczego z udziałem małżonków i sprawach sądowych dotyczących majątku wspólnego
małżonków.
w zakresie WIEDZY – uczestnik poszerzy i ugruntuje wiedzę na temat problematyki majątku
wspólnego małżonków 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
działalności gospodarczej małżonków w różnych stanach faktycznych
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - uczestnik weźmie czynny udział w szkoleniu, dyskusji i
rozwiązywaniu kazusów oraz udoskonali sposób argumentowania zajętego stanowiska
Część III – Treści programowe
1/.Działalność gospodarcza małżonka pozostającego w ustroju wspólności ustawowej
2/. Przedsiębiorstwo jako składnik majątku osobistego i majątku wspólnego. Podział majątku
wspólnego , w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo
3/. Małżonek jako wspólnik w spółce kapitałowej. Przynależność praw wynikających z udziału
małżonka w spółce kapitałowej
4/. Podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzą udziały w spółce kapitałowej
5/. Małżonek jako wspólnik w spółce osobowej i spółce cywilnej. Przynależność praw
wynikających z udziału małżonka w spółce osobowej i spółce cywilnej
6/. Podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzą udziały w spółce osobowej i spółce
cywilnej
7/. Rozliczenie nakładów i wydatków z poszczególnych mas majątkowych
8/. Rozstrzygnięcie o innych roszczeniach między małżonkami, powstałych w okresie po ustaniu
wspólności a przed podziałem majątku wspólnego

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/.R. Słabuszewski, Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków,
Warszawa 2015
2/. A. Stępień Sporek ,Działalność gospodarcza z udziałem małżonków, Warszawa 2009
3/. M Łączkowska, Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju
wspólności ustawowej , Warszawa 2006
4/. E. Skowrońska Bocian, Rozliczenia małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich,
Warszawa 2013
5/.G. Jędrejek , Spółka cywilna miedzy małżonkami – Warszawa 2003
6/. P.Pogonowski, G. Jędrejek, Działalność gospodarcza małżonków, Warszawa 2002
7/. Z. Kuniewicz , K. Malinowska Woźniak (red.) , Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i
handlowych, Warszawa 2016
Literatura uzupełniająca:
1/. M. Balwicka- Szczyrba (red.) , Zarząd majątkiem wspólnym, Warszawa 2016
2/. J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe.Komentarz, Warszawa 2008
3/.K. Gołębiowski – Zarząd majątkiem wspólnym małżonków – Warszawa 2012
4/. M. Stępień , Przedsiębiorstwo jako składnik majątków małżonków, Monitor Prawniczy 2007, nr 7
5/. K.Świderski, W kwestii przedsiębiorstwa w kodeksie cywilnym ( art.551 ), Rejent 1999, nr 1
6/. J.P. Naworski, Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w polskim prawie prywatnym, Przegląd Prawa
Handlowego , 2015, nr 8 i nr 10
7/. S. Gurgul, Prowadzenie, dzierżawa i sprzedaż w upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa
obejmującego koncesje, licencje i zezwolenia (w rozumieniu art. 551 pkt 5 k.c.), Monitor Prawniczy
2013, nr 1
8/.M. Klepacka, Spółka cywilna między małżonkami w świetle ustawowego ustroju majątkowego –
zagadnienia wybrane, Monitor Prawniczy 2007, nr 21

Szczegółowy harmonogram szkolenia:

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

Temat
Działalność gospodarcza małżonków pozostających w ustroju wspólności
ustawowej

11:30-11:45

Przerwa kawowa

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

Przedsiębiorstwo jako składnik majątku osobistego i majątku wspólnego.
Podział majątku wspólnego , w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo

13:15-14:00

Przerwa obiadowa

14:00-15:30

Małżonek jako wspólnik w spółce kapitałowej. Przynależność praw
wynikających z udziału małżonka w spółce kapitałowej

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

Przerwa kawowa

15:45-17:15

Podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzą udziały w spółce
kapitałowej.

(2*45 minut)*

* 1 godzina lekcyjna=45 minut

Dzień II
Bloki
godzinowe
9:00-10.30
(2*45 minut)*
10:30-10:45
10:45-12:15
(2*45 minut)*

Temat
Małżonek
jako wspólnik w spółce osobowej i spółce cywilnej.
Przynależność praw wynikających z udziału małżonka w spółce osobowej i
spółce cywilnej.
Przerwa kawowa

Podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzą udziały w spółce
osobowej i i spółce cywilnej.

12:15-12:45
12:45-14:15
(2*45 minut)*

Przerwa obiadowa

Rozliczenie nakładów i wydatków z poszczególnych mas majątkowych-

14:15-14:30

Przerwa kawowa

14:30-16:00

Rozstrzygnięcie o innych roszczeniach między małżonkami, powstałych w
okresie po ustaniu wspólności a przed podziałem majątku wspólnego

(1*45 minut)*

* 1 godzina =45 minut

Opracował:

Sędzia Sądu Najwyższego Agnieszka Piotrowska

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

