Oferta szkolenia
WLR Training Group wlr.com.pl

Dziedziczenie przez gminy - prawo i praktyka
oraz planowane zmiany
3 czerwca 2022 r. - Online
Program:
1. Dziedziczenie
Otwarcie spadku
Kolejność dziedziczenia
Dziedziczenie testamentowe
Dziedziczenie ustawowe
Zdolność do dziedziczenia
Przyczyny niegodności dziedziczenia
Zrzeczenie się dziedziczenia
Odrzucenie spadku
Przyjęcie spadku wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza
2. Gmina jako spadkobierca przymusowy (konieczny)
Niedopuszczalność oświadczenia o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku wprost
Ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe
3. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
Uprawnieni do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
Wymogi formalne wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
Obowiązki spoczywające na wnioskodawcy
Ustalenie zainteresowanych i poszukiwanie spadkobierców
Kuratora dla osób, których miejsce pobytu nie jest znane
Kurator dla nieobecnego spadkobiercy
4. Ustalenie składu spadku
Masa spadkowa
Zawiadomienia banków o rachunkach zamkniętych lub uśpionych
Spis inwentarza
Wykaz inwentarza
5. Zabezpieczenie spadku
Środki zabezpieczenia spadku
Postępowanie w sprawie zabezpieczenia spadku
6. Spłata długów spadkowych
Ocena konieczności spłaty długów spadkowych
Kolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych
Wyliczanie kwot należnych wierzycielom spadkowym
7. Planowane zmiany prawa spadkowego
Ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych
Dostęp do danych w rejestrach i bazach publicznych
Odpowiedzialność za długi spadkowe wyłącznie ze spadku
8. Pytania i odpowiedzi

Prelegent:
Paweł Juszczyszyn
Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia
drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego
prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze
dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach
cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań,
odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale
przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej
zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców
prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Harmonogram:
8:45 - 09:00

Logowanie

09:00 - 10:30

Szkolenie

10:30 - 10:45

Przerwa

10:45 - 12:30

Szkolenie

12:30 - 13:00

Lunch

13:00 - 15:00

Szkolenie

15:00

Zakończenie szkolenia

KARTA ZGŁOSZENIA
Prosimy przesłać e-mailem: mw@wlr.com.pl lub faksem: 22 623 82 25

Dziedziczenie przez gminy - prawo i praktyka oraz planowane zmiany
3 czerwca 2022 r. - Online
Imiona oraz nazwiska uczestników:

Nazwa, adres NIP ﬁrmy:

Telefon uczestnika / osoby kontaktowej:
E-mail uczestnika / osoby kontaktowej:

q

Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika PDF
na adres e-mail:

q

Uwagi:

Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT
Cena uczestnictwa

q
q

650 zł + VAT

koszt udziału jednej osoby

550 zł + VAT

koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób
Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyﬁkat. l Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. l Wpłaty należy dokonać na konto podane na dokumencie
proforma lub fakturze VAT. l Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. l Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny
pracownik ﬁrmy. l Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. l Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności
podanym na fakturze proforma. l Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. l Nieodwołanie zgłoszenia
lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. l W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem
szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego. l W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie
będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. l Uczestnicy szkolenia wskazani
przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. l W przypadku ﬁnansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze
stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego.

Zgody marketingowe

q Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu administrowania nim przez zleceniodawcę w myśl rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

q Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.
Dz. U. Nr 144 poz. 1204 'o świadczeniu usług drogą elektroniczną'). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że
znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW

q
q

w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.)

w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług
oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późn. zm.)

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczątka
WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, tel.: (022) 623 82 23, fax: (022) 623 82 25

wlr.com.pl

