Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE
Prawne aspekty i wyzwania w zakresie organizacji przetargów na
zbycie nieruchomości publicznych oraz realizacji trybu przetargowego
z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość
Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego w sprawie trybu przeprowadzania
przetargów i rokowań w stanie epidemii w kontekście przepisów szczególnych
wprowadzających ograniczenia i obostrzenia administracyjne

03.02.2021 r.
PROGRAM SZKOLENIA:
I. Zasady ogólne zbywania nieruchomości publicznych oraz ich stosowanie w kontekście
ograniczeń związanych ze stanem epidemii
1. Obowiązek przeprowadzenia przetargu przy istnieniu przesłanki do zbycia bezprzetargowego. Zasady
prawidłowego działania właściciela w przypadku ustalenia, że więcej niż jeden podmiot jest uprawniony
do nabycia nieruchomości bez przetargu.
2. Sprzedaż bez przetargu, a przetarg ograniczony. W jakich sytuacjach przetarg ograniczony będzie
realizował zasadę równego dostępu do nieruchomości dla osób posiadających to samo uprawnienie.
3. Przetarg ustny a przetarg pisemny. Omówienie szczególnych regulacji dotyczących przygotowania,
organizacji i przeprowadzania przetargów pisemnych, z uwzględnieniem informowania o wyniku
postępowania oraz protokołowania przebiegu takiego przetargu.
II. Zapewnienie wymogu jawności
przetargowym i bezprzetargowym

przy

gospodarowaniu

nieruchomościami

w

trybie

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu i w trybie bezprzetargowym,
omówienie praktycznej problematyki publikacji wykazu, zmiany treści wykazu, określania ceny
nieruchomości oraz wyznaczania terminu na realizację prawa pierwszeństwa.
2. Ogłoszenie o przetargu po 6 października 2020 r. tj. po zmianach w rozporządzeniu wykonawczym w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości – omówienie
zmian w przepisach oraz podsumowanie aktualnie wymaganego sposobu ogłaszania przetargów.
III. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu oraz rokowań po zmianach
rozporządzenia wykonawczego obowiązujących od 6 października 2020r.
1. Omówienie aktualnej praktyki stosowania nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego do ugn w
zakresie ogłaszania przetargów po 6 października 2020 r.;
2. Ustalanie ceny wywoławczej w przetargach i rokowaniach w świetle przepisów ugn oraz wypowiedzi
RIO. Wymóg uwzględnienia w cenie podatku VAT, a zasady obliczania minimalnej wysokości wadium
oraz postąpienia w przetargu;
3. Art. 39 ugn – praktyczne zastosowanie przepisu w zestawieniu z obowiązkiem publikacji wykazu oraz
ewentualnymi zmianami w zakresie wyceny nieruchomości;
4. Zakres danych identyfikujących uczestników przetargu – jakie dane może zbierać organizator
przetargu, i kiedy wymagając określonych informacji o uczestniku organizator przekroczy swoje
uprawnienia;

IV. Prowadzenie przetargu ustnego i pisemnego w stanie zagrożenia epidemią i w stanie
epidemii
1. Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego obowiązująca od 6 października 2020 r. - szczególne
regulacje prawne, które mogą być zastosowane do przeprowadzenia i zamknięcia przetargu ustnego w
kontekście ograniczeń i obostrzeń administracyjnych obowiązujących w związku ze stanem epidemii;
2. Tryb zawiadomienia nabywcy wyłonionego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego;
3. Protokół z przetargu ustnego realizowanego w trybie zdalnym, a protokół z przetargu pisemnego – nowe
zasady podpisywania protokołu.
V. Prowadzenie trybu bezprzetargowego w stanie zagrożenia epidemią i w stanie epidemii
1. Sposób i tryb prowadzenia rokowań w trybie bezprzetargowym w kontekście ograniczeń i obostrzeń
administracyjnych obowiązujących w związku ze stanem epidemii – dostępne możliwości i wymogi
prawne;
2. Protokół z rokowań bezprzetargowych prowadzonych w trybie zdalnym wymogi prawne oraz możliwości
działania stron na odległość.
VI. Problematyka stosowania przepisów RODO w toku postępowań realizowanych w trybie
przetargu i trybie bezprzetargowym w trybie stacjonarnym, jak i na odległość
1. Cel przetwarzania danych osobowych przez podmiot zbywający – omówienie przepisów RODO oraz
motywów rozporządzenia precyzujących zakres celów przetwarzania i wystąpień UODO w tym zakresie;
2. Podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych uczestnika przetargu i rokowań, a następnie
nabywcy wyłonionego w wyniku przetargu lub rokowań bezprzetargowych. Zestawienie zgody podmiotu
danych oraz celu wynikającego z przepisu prawa i celu niezbędności do zawarcia i wykonania umowy;
3. Obowiązki informacyjne zbywającego - organizatora przetargu lub rokowań bezprzetargowych jako
administratora danych osobowych i sposoby ich wykonania zgodnie z RODO w dokumentacji procedury
zbycia nieruchomości.

Korzyści
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej ostatnich zmian przepisów w obszarze
bezprzetargowego i przetargowego trybu zbycia nieruchomości publicznych, a w szczególności omówienie
nowelizacji dokonanej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2020r. poz. 1698).
Drugim kluczowym celem szkolenia będzie omówienie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem
postępowań przetargowych oraz bezprzetargowych w formule nie wymagającej bezpośredniego kontaktu
stron.
Po trzecie, szkolenie ma na celu wskazanie i omówienie zagadnień budzących wątpliwości w praktyce
zbywania nieruchomości publicznych, wraz z próbą znalezienia takiego sposobu działania organów, by
ich czynności były realizowane na podstawie i w granicach prawa.

Adresaci

Osoba do kontaktu

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu
terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów
miast zajmujących się zbywaniem nieruchomości, którzy chcą
zaktualizować lub usystematyzować swoją praktyczną wiedzę w zakresie
prowadzenia postępowań przetargowych na zbywanie nieruchomości.

Agnieszka Skwarzyńska
Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Wykładowca
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki
nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich
na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor
wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych
aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Termin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

3 lutego 2021 r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają
Państwo link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść w link,
dokonać prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie dołączyć do
wirtualnego pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko zapoznać się z tematem
prezentowanym przez trenera, ale także zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi
uczestnikami szkolenia.

Cena
250 netto zł / os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70%
ze środków publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w
wersji elektronicznej
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl, faxem na nr 81 745 06 00 lub poprzez
formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 29 stycznia 2021 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE
Prawne aspekty w zakresie organizacji przetargów na zbycie nieruchomości

03.02.2021 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych *.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu poczty
e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

