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NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

§Formułowanie pism procesowych i wniosków dowodowych – WARSZTAT 

§Zastosowanie w praktyce "nowej" procedury cywilnej

§Ujednolicenie procedury gospodarczej – kluczowy aspekt zmian KPC

§Przedsiębiorca sam w sądzie – o czym powinien pamiętać ?

§Nowa struktura procesu cywilnego – nowa organizacja pracy sędziego

§Przepisy prekluzyjne

§Wyjątki dotyczące postępowań będących w toku 

§Panel dyskusyjny – wspólny dialog

Zastosowanie w praktyce nowych przepisów 

PATRON 
MEDIALNY

CZEŚĆ 
teoretyczna 

vs. 
CZĘŚĆ 

warsztatowa

Swoją opinią na temat zmian w KPC podzielą się eksperci, praktycy oraz byli sędziowie z Kancelarii: 

SALANS, Chałas i Wspólnicy, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy. 



9:00   Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa i 
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17:15 Zakończenie I dnia warsztatów17:15 Zakończenie I dnia warsztatów

Poniedziałek,  16 Kwietnia

§ FMCG

§ IT

§ Farmaceutycznej

§ Energetycznej 

§ Telekomunikacyjnej

§ Medialnej

§ Chemicznej

§ Nieruchomości

§ Kancelarii Prawnych

Na Warsztatach spotkacie Państwo 
przedstawicieli branż:

Dział Sponsoringu:
 

Kamila Galon
Sponsorship Manager

phone: 22 412 50 62  |  fax: 22 412 50 61
mobile: 795 345 809

e-mail: kamila.galon@bmspolska.pl

9:00   Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa i 
przywitanie

9:30   Przedsiębiorca sam w sądzie. O czym powinien 
pamiętać po nowelizacji przepisów postępowania 
cywilnego?
§ Profesjonalizm przedsiębiorcy w obrocie i przed 

sądem. Czy słuszny?
§ Ogólne zasady rządzące postępowaniem cywilnym (w 

tym w świetle nowelizacji KPC)
§ Nowa struktura procesu cywilnego (tryby postępowań 

po nowelizacji KPC)
§ Pozew/odpowiedź na pozew
§ Rozprawa i dalszy tok sprawy
Magdalena Amerek - Chałas i Wspólnicy 

11:00 Przerwa kawowa

11:15 Nowa organizacja pracy sędziego po zmianie KPC
§ E-protokół i nagrywanie rozpraw – uwagi praktyczne 

dla pełnomocników
§ Doręczanie pism sadowych i stosowanie nowych 

technologii w systemie korespondencji sądowej
§ Organizacja procesu sądowego:

§ plan procesu
§ wymiana pism procesowych
§ wysłuchanie stron na posiedzeniu niejawnym

Dariusz Skuza - Sołtysinski Kawecki & Szlezak

Nowa formuła koncentracji materiału dowodowego 
w procesie w świetle zmian KPC
§ Przepisy prekluzyjne – ocena przesłanek 

pozwalających oddalić wnioski dowodowe

§ Uprawnienia sądu do koncentracji materiału 
dowodowego

§ Aktywność Sądu działającego z urzędu
§ Czy Sąd może ujawnić swój pogląd w toku 

postępowania dowodowego?
Dariusz Skuza - Sołtysinski Kawecki & Szlezak

13:15   Lunch 

14:15  „Przed, Po i „Pomiędzy” - Skutki nowelizacji dla 
postępowań w toku
§ Zasada stosowania przepisów do postępowań 

wszczętych po dniu jej wejścia w życie
§ Pojęcie „wszczęcia postępowania”
§ Wyjątki dotyczące postępowań w toku

§ przepisy stosowane od dnia wejścia w życie ustawy 
do postępowań w toku

§ zaskarżanie orzeczeń sądu pierwszej instancji po 
dniu wejścia w życie ustawy (nowy art. 369 par. 3)

§ zaskarżanie orzeczeń sądów II instancji po dniu 
wejścia w życie ustawy art. (nowe brzmienie 394[1]  
i  394[2])

Tobiasz Szychowski, Anna Gwiazda – Kochański Zięba 
Rąpała i Partnerzy

15: 45Przerwa kawowa

16:00 Panel dyskusyjny -  wspólny dialog i próba 
wypracowania jednolitej praktyki w stosowaniu 
nowych przepisów KPC

17:15 Zakończenie I dnia warsztatów

§ Zarząd

§ Dział Prawny

§ Prawników zewnętrznych

Reprezentowanych przez:

Moderator warsztatów:
Dariusz Skuza, Sołtysinski Kawecki & Szlezak



10:00 Zastosowanie w praktyce "nowej" procedury cywilnej 

16:30 Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów 

Połowa roku 2012 przyniesie znaczące zmiany dla postępowań prowadzenia procesów w sprawach gospodarczych i innych 
cywilnych. Co będzie można uznać za przełomowe w uchwalonych sprawach procesowych oraz zwrócimy uwagę na 
przez Sejm zmianach w kodeksie postępowania cywilnego? Zmiany niebezpieczeństwa i szanse wiążące się z nową procedurą. 
w prekluzji dowodowej ? Likwidacja procedury gospodarczej ? A może Spotykanie będzie okazją dla Państwa do zaoszczędzenia 
uproszczenia i zaostrzenia zasad egzekucji ? pieniędzy i czasu przeznaczonych na samodzielne poszukiwanie 
Wychodząc naprzeciw wszystkim tym pytaniom  oraz potrzebom, odpowiedzi.  
stworzyliśmy praktyczne spotkanie w gronie ekspertów oraz byłych 
sędziów.  Warsztaty są skierowane do szefów działów prawnych oraz 
prawników, którzy zajmują się prowadzeniem sporów sądowych. Na Do zobaczenia na spotkaniu!
podstawie case study przedstawimy praktyczne wskazówki co do Aleksandra Adamczyk

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:

9:30   Rejestracja, poranna kawa i przywitanie 

CZĘŚĆ I – omówienie istotnych zagadnień procesowych

10:00 Zastosowanie w praktyce "nowej" procedury cywilnej 

- case study w oparciu o nowelizację k.p.c. z 16 
września 2011 roku 
Patrick Radzimierski, SALANS

11:00 Przerwa kawowa

CZEŚĆ II – omówienie hipotetycznego stanu faktycznego i 
zadań uczestników 

11:15 Zastosowanie w praktyce "nowej" procedury cywilnej 
- case study w oparciu o nowelizację k.p.c. z 16 
września 2011 roku 
Patrick Radzimierski, SALANS

Wtorek , 17 Kwietnia

12:15 Przerwa kawowa

13:00 Formułowanie pism procesowych i wniosków 
dowodowych według nowych zasad WARSZTAT
Patrick Radzimierski, SALANS

14:00 Lunch

15:00 Formułowanie pism procesowych i wniosków 
dowodowych według nowych zasad  WARSZTAT
Patrick Radzimierski, SALANS

16:30 Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów 



Patrick Radzimierski, Radca Prawny - Kancelaria SALANS 
Patrick Radzimierski jest radcą prawnym od 2007 roku. W latach 2000-2007 piastował urząd sędziego w sądach łódzkich. Ukończył Uniwersytet 
Łódzki, studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz liczne kursy specjalistyczne, 
między innymi, z europejskiego prawa konkurencji na University of Oxford. Kieruje Zespołem Postępowań Sądowych w kancelarii Salans w 
Polsce.  Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Jako były sędzia i przewodniczący wydziału cywilnego, legitymuje się 
wyjątkowym doświadczeniem w zakresie postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi. Dysponuje również szeroką wiedzą praktyczną 
w zakresie prawa zobowiązań, prawa korporacyjnego, rzeczowego, ubezpieczeniowego i wielu innych. Doradza zespołowi postępowań 
sądowych, w szczególności w prestiżowych sprawach międzynarodowych.

Dariusz Skuza, Radca prawny, Partner - Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Dariusz Skuza specjalizuje się w procesach z zakresu prawa handlowego, cywilnego, prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska, 
kierując praktyką Kancelarii w tych dziedzinach. W kancelarii SK&S pracuje od 1993 roku, a od 1996 roku jest partnerem w firmie. Uzyskał stopień 
magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1983 roku, a następnie odbył aplikację sędziowską w latach 
1983-1985. W latach 1985-93 był sędzią w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, z czego przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję Przewodniczącego 
Wydziału Cywilnego tego sądu. Przez kilka lat pracy w sądzie prowadził wykłady dla aplikantów sądowych. 

Magdalena Amerek, Adwokat, Koordynator German Desk – Chałas i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego i ich organów. 
Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz polskich i niemieckich inwestorów na każdym etapie ich działalności. 
Przygotowywała liczne projekty i opinie dotyczące umów cywilnoprawnych i kontraktów z kontrahentami. Brała udział w procesach zmian 
kapitałowych, przekształceniach oraz likwidacji dużych podmiotów działających m.in. w branży deweloperskiej i budowlanej. Reprezentuje 
podmioty w postępowaniach sądowych, cywilnych i gospodarczych, w tym rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Autorka licznych 
publikacji, m.in. dla niemieckich przedsiębiorców działających w Polsce, poświęconych prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych oraz 
spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy 
Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Gwiazda, Radca Prawny, Partner – Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy
Anna kieruje Departamentem Prawa Pracy oraz doradza w ramach Praktyki Prawa Korporacyjnego oraz Fuzji i Przejęć. Specjalizuje się w zakresie 
prawa pracy, prawa korporacyjnego i cywilnego. Anna Gwiazda specjalizuje się w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, uczestniczy 
w negocjacjach prowadzonych z pracownikami lub ich przedstawicielami i reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych, 
dotyczących sporów związanych m.in. z zakończeniem stosunku pracy, mobbingiem i systemami premiowania. Opracowuje dokumenty 
wewnątrzkorporacyjne dotyczące zatrudnienia, w tym wszelkiego rodzaju regulaminy i dokumenty związane z polityką wewnętrzną, doradza w 
zakresie kontraktów menedżerskich, a także tworzenia systemów wynagrodzeń i premiowania. Anna brała udział także w wielu projektach 
restrukturyzacyjnych, obejmujących m. in. zwolnienia grupowe, optymalizację kosztów zatrudnienia, przejęcia przedsiębiorstw, w tym grupy 
pracowników.  Posiada szerokie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej w ramach prawa korporacyjnego oraz cywilnego. Uczestniczyła w 
wielu projektach obejmujących przejęcia i łączenia przedsiębiorstw. Brała udział w poprzedzających transakcje analizach prawnych oraz 
negocjacjach i przygotowaniu dokumentów transakcyjnych.

Tobiasz Szychowski, Adwokat, Partner – Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy
Lider Praktyki Sporów Sądowych oraz członek Praktyki Prawa Nieruchomości. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, zarówno 
cywilnych, jak i karnych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, spory sądowe o ochronę dóbr osobistych oraz spory z 
organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Specjalizuje się w sprawach sądowych dotyczących mediów. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
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