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<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">KLUB INTEGRACJI
RODZIN PRZY MGOPS PE�CZYCE SERDECZNIE ZAPRASZA</span></strong></p> <p
style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size:
medium;">DNIA 17 CZERWCA 2016 r.</span></span></strong></p> <p style="text-align:
center;"><strong><span style="font-size: medium;">NA BEZP�ATNE ZAJ�IA <span
style="color: #ff0000;">Z ADWOKATEM</span></span></strong></p> <p style="text-align:
center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;">Z ZAKRESU
PRAWA RODZINNEGO</span></span></strong></p>
<p><span style="font-size: 12.16px;
line-height: 1.3em;">Wykaz zagadnie�/span></p> <p>�</p> <p>Ma��e�two</p> <p>I.
Zawarcie ma��e�twa: (8.00-8.15)</p> <p>- odr�ienie ma��e�twa �wieckiego i
konkordatowego;</p> <p>- przes�anki dopuszczalno�ci zawarcia (tzw. przeszkody
ma��e�kie);</p> <p>II. Skutki zawarcia ma��e�twa (8.15- 8.30)</p> <p>1) skutki
niemaj�tkowe (osobiste); w tym podstawowe obowi�zki - wsp�nego po�ycia, wierno�ci,
pomocy, wsp�zia�ania dla dobra rodziny, nazwisko ma��onk�</p> <p>2) skutki
maj�tkowe:</p> <p>m.in. obowi�zek przyczyniania si�do zaspokajania potrzeb rodziny, tzw.
wzajemna reprezentacja ma��onk�, solidarna odpowiedzialno��za zobowi�zania
zaci�gni�e przez ka�dego z ma��onk� dla zaspokojenia zwyk�ych potrzeb rodziny, prawa
maj�tkowe przys�uguj�ce ma��onkom wsp�nie;</p> <p>III. Ustawowy ustr� maj�tkowy
(wsp�no��ustawowa): (8.30- 9.30)</p> <p>1) co wchodzi w sk�ad maj�tku wsp�nego
ma��onk� i a co w sk�ad maj�tk� osobistych ma��onk� ?;</p> <p>2)
odpowiedzialno��za zobowi�zania jednego z ma��onk�;</p> <p>3)
rozdzielno��maj�tkowa:</p> <p>- kiedy s� podstawy do orzeczenia rozdzielno�ci,</p>
<p>- jakie s� skutki orzeczenia rozdzielno�ci maj�tkowej</p> <p>- mo�liwo��orzeczenia
rozdzielno�ci z dat� wsteczn�- zwolnienie z odpowiedzialno�ci za zobowi�zania
ma��onka.</p> <p>�</p> <p>IV. Ustanie ma��e�twa: (9.30 ?10.00)</p> <p>1) zdarzenia
powoduj�ce ustanie ma��e�twa:</p> <p>- �mier�ma��onka, znaczenie uznania za
zmar�ego i stwierdzenia zgonu</p> <p>- rozw�</p> <p>�</p> <p>V. Rozw� (10.0011.00)</p> <p>1) przes�anki rozwodu</p> <p>2) o czym orzeka S�d w wyroku
rozwodowym</p> <p>3) skutki rozwodu</p> <p>- maj�tkowe (w tym obowi�zek
alimentacyjny po rozwodzie)</p> <p>- niemaj�tkowe (osobiste)</p> <p>4) Podzia� maj�tku
wsp�nego po rozwodzie</p> <p>- sposoby podzia�u maj�tku</p> <p>- zasada r�nych
udzia�� w maj�tku ma��e�kim i odst�stwa od tej zasady</p> <p>�</p> <p>VI. Separacja:
(11.00- 11.30)</p> <p>1) odr�ienie separacji faktycznej i separacji orzeczonej przez s�d</p>
<p>2) relacje mi�zy separacj� (orzeczon� przez s�d) a rozwodem</p> <p>3) przes�anki
orzeczenia separacji</p> <p>4) tre��orzeczenia o separacji</p> <p>5) skutki separacji</p>
<p>6) ustanie separacji, w tym zniesienie separacji przez s�d; skutki zniesienia</p> <p>�</p>
<p>VII. Pochodzenie dziecka: (11.30- 12.00)</p> <p>1) ustalenie ojcostwa:</p> <p>- przez
domniemanie pochodzenia od m� matki</p> <p>- przez uznanie ojcostwa</p> <p>- przez
orzeczenie s�du (s�dowe ustalenie ojcostwa)</p> <p>2) zaprzeczenie ojcostwa; ustalenie
bezskuteczno�ci uznania ojcostwa</p> <p>VIII. W�adza rodzicielska: (12.00- 12.30)</p>
<p>1) zasady wykonywania, w tym zarz�d maj�tkiem dziecka</p> <p>2) ingerencja s�du
opieku�zego, a w szczeg�no�ci:</p> <p>- pozbawienie w�adzy rodzicielskiej (przes�anki i
skutki)</p> <p>- zawieszenie w�adzy rodzicielskiej (przes�anki i skutki)</p> <p>ograniczenie w�adzy rodzicielskiej (przes�anki i skutki)</p> <p>- decydowanie o istotnych
sprawach dziecka przez S�d (zgoda na wydanie paszportu, wyjazd za granic� spos� leczenia
itp.)</p> <p>3) wzory wniosk� o ograniczenie w�adzy rodzicielskiej, pozbawienie w�adzy
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rodzicielskiej, zawieszenie w�adzy rodzicielskiej, o rozstrzygniecie o istotnych sprawach
dziecka</p> <p>�</p> <p>IX. Kontakty z dzieckiem (12.30- 13.00)</p> <p>1) S�dowe
okre�lenie sposobu kontaktowania si�z dzieckiem</p> <p>2) Wz� wniosku o ustalenie
kontakt�</p> <p>�</p> <p>X. Obowi�zek alimentacyjny: (13.00- 13.45)</p> <p>1)
poj�ie</p> <p>2) kr�g uprawnionych i zobowi�zanych</p> <p>3) przes�anki roszczenia
alimentacyjnego</p> <p>4) realizacja obowi�zku alimentacyjnego</p> <p>5) wyga�ni�ie
obowi�zku alimentacyjnego</p> <p>XI. Konkubinat ? aspekty prawne (13.45- 14.00)</p>
<p>XII. Om�ienie w�tpliwo�ci, przedstawienie przyk�ad� z praktyki, przygotowanie wzor�
pism z w/w zagadnie� (14.00 ? 15.00)</p> <p>�</p> <p>Informacje i zapisy u pracownika
socjalnego- koordynatora Klubu.</p>
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