Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PROGRAM SZKOLENIA
„PRAWO REJESTROWE I REJESTR ZASTAWÓW. PRAKTYCZNE STOSOWANIE I PROBLEMY
ORZECZNICZE”
w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru
apelacji krakowskiej i katowickiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dzień I – (8 x 45 minut)

I.

Domniemania rejestrowe i ich skutki dla obrotu prawnego
I.1. zasada jawności formalnej
I.2. zasada jawności materialnej
I.3. domniemania rejestrowe

II.

Postępowanie na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o KRS – przegląd orzecznictwa
II.. 1. Postępowanie na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o KRS a postępowanie na podstawie
art. 24 ust. 6 ustawy o KRS

III.

Zakres kognicji sądu rejestrowego – przegląd orzecznictwa

IV.

Postępowanie przymuszające po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2018
r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

V.

Podstawy wszczęcia i przebieg postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru
bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

VI.

Kurator ustanawiany na podstawie art. 42 Kodeksu cywilnego i art. 69 Kodeksu
postępowania cywilnego po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o
zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw – przesłanki
ustanowienia, zakres umocowania, zasady wynagradzania

VII.

Postępowanie rejestrowe w systemie teleinformatycznym
VII.1. Rejestracja spółek w systemie S24
VII.2. Konto – rezygnacja z rozporządzeń wykonawczych do S24
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VII.3. Nowe zasady składania sprawozdań finansowych
Dzień II – (8 x 45 minut)

VIII.

Zasady złożenia skutecznej rezygnacji przez członka zarządu – przegląd orzecznictwa

IX.

Nowe regulacje w zakresie obowiązku zgłaszania do sądu rejestrowego danych adresowych
i ich skutki

X.

Dział VI Kodeksu postępowania cywilnego – postępowanie rejestrowe - regulacje aktualne i
zmiany planowane od dnia 1 marca 2020 r.

XI.

Nowe regulacje w zakresie Działu IV KRS i Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

XII.

System integracji rejestrów – BRIS

XIII.

Zmiany porządkowe w ustawie o KRS i Kodeksie postępowania cywilnego

XIV.

Centralny Rejestr Elektronicznych Wypisów z Aktów Notarialnych (CREWAN)

XV.

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów

