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Zapraszamy na szkolenie 

"Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.  

Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego, 

wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1469)" 

 

Warszawa, 11 marca 2020 r. 

 

 

Program szkolenia: 

1. Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy 

2. Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art. 25 k.p.c.) 

3. Właściwość miejscowa sądu (art. 34 - 451) 

4. Podstawy wyłączenia sędziego 

5. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym  

6. Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach 

7. Doręczenia elektroniczne 

8. Ustne uzasadnienie orzeczenia 

9. Przesłanki wydania wyroku zaocznego 

10. Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego (art. 1911 k.p.c.) 

11. Zwiększony formalizm postępowania (np. art. 1301a, 2a, 1861, 2031, 2055) 

12. Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia 

13. Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym  

(art. 2051 - 2058 k.p.c.) 

14. Plan rozprawy 

15. Postępowanie między instancyjne 

16. Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych 

17. Ograniczenie dowodu ze świadków 

18. Prekluzja dowodowa 

19. Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń 

20. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu 
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21. Zawarcie umowy dowodowej 

22. Inne postępowania odrębne 

23. Koszty 

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia SN dr Helena Ciepła 

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji 

naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy                        

o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, 

Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem 

Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa 

prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla 

praktyków.  

 

Informacje organizacyjne: 

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 11 marca 2020 r., w godzinach 9.00 - 16.00. 

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem. 
 

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.  

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz 

pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. 

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, 

serwis kawowy oraz lunch.   

Płatność:  

• dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem 

szkolenia, 

• dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.  

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz 

informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-

prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 9 marca 2020  r.  

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl 
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