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O szkoleniu 

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o 

fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian 

dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą 

procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu 

7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. wchodzą w życie zmiany 

dotyczące kosztów sądowych. 

 

Cel szkolenia 

 

Szkolenie dotyczy wybranych zagadnień procesowych objętych nowelizacją ustawy procesowej. W 

ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany 

dotyczące pism procesowych, postępowania dowodowego i wyroków), jak i nowe rozwiązania 

(nadużycie uprawnień procesowych, posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, nowe 

postępowanie w sprawach gospodarczych z szeregiem odrębności).  

W trakcie szkolenia konieczne będzie uporządkowanie rozwiązań intertemporalnych dotyczących 

kwestii procesowych. 

 

https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/633-reforma-kpc-w-praktyce-zmiany-w-postepowaniu-cywilnym---kluczowe-zagadnienia-poznan?utm_source=mail-CCL&utm_medium=link-CCL&utm_campaign=Reforma-KPC-Poznan-03-2020
https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/633-reforma-kpc-w-praktyce-zmiany-w-postepowaniu-cywilnym---kluczowe-zagadnienia-poznan?utm_source=mail-CCL&utm_medium=link-CCL&utm_campaign=Reforma-KPC-Poznan-03-2020#cena


 
 

 

Na szkoleniu 
W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione:  

 nowe zasady ustalania właściwości sądu,  

 zmiany dotyczące pism procesowych,  

 nowelizacja przepisów dotyczących zawieszenia i umorzenia postępowania,  

 ograniczenie praktyki wnoszenia ciągu wniosków o wyłączenie sędziego,  

 zmiany w zakresie mediacji i posiedzenia pojednawczego, 

 zmiany przepisów dotyczących postępowania dowodowego,  

 zmiany w zakresie sporządzania uzasadnień wyroków,  

 nowelizacja przepisów dotyczących postępowania apelacyjnego i zażaleniowego;  

 zmiany w postępowaniu nakazowym, upominawczym, EPU,  

 nowelizacja przepisów o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, 

 zmiany dotyczące kosztów postępowania;  

jak i nowe rozwiązania wprowadzone do KPC: 

 przygotowanie rozprawy – posiedzenie przygotowawcze,  

 instytucja nadużycia prawa procesowego i finansowe sankcje niewłaściwych lub nierzetelnych 

zachowań stron,  

 nowe regulacje dotyczące zasad doręczania korespondencji sądowej,  

 instytucja oczywistej bezzasadności powództwa,  

 pouczenie o możliwym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, 

 odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. 
 

Cena 
 

Cena  800zł z VAT ( 650,41zł bez VAT) do 09.03.2020 r 

Cena  900zł z VAT ( 731,71 zł bez VAT) od 10.03.2020 r  

 

Rabaty: 

 Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz 

„Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu*  

 Klienci systemu Legalis - 15% rabatu*  

 Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*  

 Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*  

*Rabaty nie sumują się.  

Bonus 
 

 Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego" C.H.Beck. 

Rejestracja 
 

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy i prześlij go na adres konferencje@beck.pl 

lub Zarejestruj się online. 

 

Płatność ze środków publicznych -> Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z 

VAT 

 

Dowiedz się więcej 
 

Aleksandra Cichus | 81 461 33 70 | aleksandra.cichus@beck.pl 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18476-kodeks-postepowania-cywilnego
http://oferty.beck.pl/karta%20zg%C5%82oszeniowa%20na%20szkolenie%20REFORMA%20KPC%20w%20praktyce.%20Zmiany%20w%20post%C4%99powaniu%20cywilnym%20-%20kluczowe%20zagadnienia.%20Pozna%C5%84.pdf
https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/633-reforma-kpc-w-praktyce-zmiany-w-postepowaniu-cywilnym---kluczowe-zagadnienia-poznan?utm_source=mail-CCL&utm_medium=link-CCL&utm_campaign=Reforma-KPC-Poznan-03-2020
https://www.akademia.beck.pl/files/pages/regulaminy/oswiadczenie_vat_szkolenia.doc
https://www.akademia.beck.pl/files/pages/regulaminy/oswiadczenie_vat_szkolenia.doc
https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/633-reforma-kpc-w-praktyce-zmiany-w-postepowaniu-cywilnym---kluczowe-zagadnienia-poznan?utm_source=mail-CCL&utm_medium=link-CCL&utm_campaign=Reforma-KPC-Poznan-03-2020

