REFORMA
POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO-ASPEKTY
PRAKTYCZNE
WARSZTATY

Warszawa
22 października 2019

Przedmiotem niniejszego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie
zmian i nowych rozwiązań wprowadzonych przez Kodeksu Postępowania
Cywilnego. Będzie mieć charakter wykładowo-warsztatowy, dzięki czemu
uczestnicy będą mieć możliwość dogłębnego zrozumienia interesujących ich
rozwiązań.
Spotkanie poprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu-Grzegorz
Karaś.
Szkolenie adresowane jest między innymi dla prawników, adwokatów
i radców prawnych, jak również dla wszystkich osób, które wykorzystują
przepisy KPC w codziennej pracy.

PROGRAM
09.30-10.00

Rejestracja, poranna kawa

10.00-11.30

I BLOK TEMATYCZNY

Golden Solutions
tel: +48 22 122 82 45
email: info@goldensolutions.com.pl

Geneza, zakres i cel zmian postępowania cywilnego

●● Nowelizacja Kodeksu Postepowania Cywilnego i innych ustaw – przepisy intertemporalne
●● Zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 r.(zmiany w zakresie kosztów sądowych, umorzenia
postepowań zawieszonych, postepowanie mediacyjne, postępowanie klauzulowe, postępowanie
egzekucyjne).
●● Zmiany w zakresie właściwości miejscowej i rzeczowej sądów.
●● Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
●● Nowe zasady doręczania pozwu.
●● Pouczenia stron w postępowaniu.
●● Informacja Sądu o przewidywanym rozstrzygnięciu.
●● Obligatoryjność odpowiedzi na pozew.

11.30-12.00

przerwa kawowa

12.00-13.30

II BLOK TEMATYCZNY
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Przesłanki wydania wyroku zaocznego
Nowy etap postępowania - postępowanie przygotowawcze.
Postępowanie zabezpieczające.
Pozew wzajemny i zarzut potrącenia.
Zmiany w postępowaniu dowodowym.
Prekluzja dowodowa.
Wzajemne doręczanie pism przez pełnomocników w toku procesu.
Postanowienia wpadkowe wydawane w toku procesu.
Nowe zasady ogłaszania i uzasadniania orzeczeń.

13.30-14.15

przerwa kawowa

14.15-15.45

III BLOK TEMATYCZNY

●● Wniosek o uzasadnienie orzeczenia.
●● Postępowanie apelacyjne (wniesienie apelacji, zrzuty apelacyjne, rozpoznanie apelacji przez sąd
odwoławczy).
●● Postępowanie zażaleniowe (zmiana koncepcji dewolutywności zażaleń, zakres zażaleń
rozpoznawanych przez sąd wyższej instancji, rozpoznanie zażalenia przez sąd)
●● Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego (pozew pozorny, pozew oczywiście bezzasadny,
szereg zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie, szereg wniosków o wyłączenie sędziego,
szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku).
●● Postępowanie w sprawach gospodarczych (pojęcie sprawy gospodarczej, postępowanie
gospodarcze, rozpoznanie sprawy gospodarczych z pominięciem przepisów o postępowaniu
gospodarczym, prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym, zgłaszanie nowych żądań,
zakaz powództwa wzajemnego w postępowaniu gospodarczym, umowa dowodowa, skutki
zaniechania próby mediacyjnej).
●● Zmiany w postępowaniu uproszczonym.
●● Zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
●● Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

15.45

Zakończenie warsztatów

PROWADZĄCY

Golden Solutions
tel: +48 22 122 82 45
email: info@goldensolutions.com.pl

Grzegorz Karaś -Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych
technologii. Ceniony wykładowca i propagator wiedzy z zakresu prawa cywilnego
i prawa nowych technologii. Autor i współautor wielu komentarzy i publikacji
naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa europejskiego, bezpieczeństwa
informacji i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora
Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych
w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

