
 

Procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej 8 października 2019 r. Warszawa 

PROCESY O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ 
Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM (art. 10 U.K.W.H.) 

 

TERMIN SZKOLENIA:  8 października 2019 r. 10:00-15:00 

 

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 

(naprzeciwko Dworca Centralnego) 

 

CENA:    385 zł netto (przy zgłoszeniu 2 i więcej uczestników rabat: 15 zł/os.) 

Koszt szkolenia zamkniętego w Instytucji już od 130 zł za uczestnika. 

 

PROWADZĄCY: 

Adwokat prowadząca indywidualną kancelarię w Warszawie. Zajmuje się prawem cywilnym, w tym 

zwłaszcza prawem rzeczowym obejmującym tematykę nieruchomości, a także prawem 

administracyjnym i sądowo-administracyjnym. W tych dwóch zakresach prowadzi od ponad 

dwudziestu lat praktykę adwokacką, reprezentując klientów w procedurach sądowych, 

administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Jest również autorką kilkudziesięciu publikacji 

fachowych – artykułów oraz książek. Od wielu lat prowadzi wykłady dla różnych grup zawodowych, 

w przystępnej formie doskonalące umiejętności słuchaczy w wyżej wymienionych dziedzinach. 

 

CELE SZKOLENIA: 

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności rozróżniania, które sytuacje 

charakteryzujące się sprzecznością pomiędzy stanem figurującym w księdze wieczystej a 

rzeczywistym stanem własności, wieczystego użytkowania bądź ograniczonych praw rzeczowych – 

powinny zostać rozwiązane w drodze złożenia powództwa określonego przepisem art. 10 ustawy o 

księgach wieczystych i hipotece, jaka jest realna korzyść z wygranego procesu, jakie są jego koszty 

– oraz w jakich sytuacjach prawnych możliwe jest posłużenie się innymi środkami dla osiągnięcia 

zgodności zapisów wieczystoksięgowych ze stanem rzeczywistym. 

 

ADRESACI: 

Adresatem zajęć są pracownicy/współpracownicy działów prawnych oraz działów zajmujących się 

porządkowaniem stanów prawnych nieruchomości. Szkolenie może być przydatne dla działów 

geodezji. 

 

PROGRAM: 

• Istota roszczenia z art. 10 ukwh, 

• Art. 10 ukwh a inne możliwości usuwania na drodze sądowej niezgodności treści księgi 

wieczystej ze stanem prawnym, 

• Kiedy wnosić powództwo o ustalenie z art. 189 kpc a kiedy - powództwo z art. 10 u.k.w.h. 

• Przebieg procesu wytoczonego z art. 10 u.k.w.h, 

• Legitymacja czynna i bierna w procesie, ciężar dowodu, 

• Zakres związania sądu treścią żądania pozwu w sprawach z art. 10 ukwh, 

• Art. 10 u.k.w.h. a wpis ustalonego stanu do księgi wieczystej. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

Adres: ….............................................................................................................. 

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca: ............................................................................................................ 

Adres: ………………………………………………………………………............… 

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać faxem na 

numer: 22 350 77 47 
lub 85 87 42 196 

lub mailem na adres: 
biuro@owal.edu.pl 

 
Opiekun szkolenia: 

Wojciech Mioduszewski 
577 244 311 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział adres e-mail Telefon kontaktowy 

    

    

    

    

    

 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na 3 dni przed szkoleniem prosimy  
o kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 

 
 
 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 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 2015 r., poz. 736). 

 
___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 385 zł netto  

Koszt dla 2 lub więcej uczestników z tej samej jednostki: 370 zł / os.  
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch. 

Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 
 

W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 
         


