
Zielona Góra, dnia 17 września 2019 roku

Szanowni Państwo

Kancelaria  Radcy  Prawnego  Marek  Myśliwiec  we  współpracy  z  Polskim  Towarzystwem
Profesjologicznym  w  Zielonej  Górze  oraz  Uniwersytetem  Zielonogórskim  Katedrą  Prawa
Cywilnego Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego serdecznie zaprasza
na szkolenie nt „Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego w świetle ustawy z dnia
4 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) - wybrane zagadnienia”

Termin i miejsce szkolenia: 23.10.2019 r. Hotel Qubus w Zielonej Górze, ul. Ceglana 14A.

Wykładowca: dr Magdalena Skibińska.

Uczestnicy: Radcy prawni i Adwokaci (pierwszeństwo mają członkowie OIRP w Zielonej Górze
oraz ORA w Zielonej Górze).

Cena: 150 zł
(obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne,materiały piśmiennicze – notatnik, długopis,
imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu).

Uwaga! ograniczona ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o pisemne zgłoszenie (wyłącznie na załączonym
druku) na adres email:  akademiaprawa24@gmail.com, wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty
w terminie do dnia 09.10.2019 r. na rachunek: 69 1020 5402 0000 0902 0081 8609.
Zgłoszeń w innej formie lub nie opłaconych nie przyjmujemy.

Uwaga! Udział  w szkoleniu umożliwia zdobycie 6 punktów szkoleniowych wymaganych przez
OIRP i ORA.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszenia wraz z dokonaną opłatą.
Organizator  zastrzega  prawo  odwołania  szkolenia  w  wypadku  braku  dostatecznej  liczby
uczestników.

Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram pobytu na szkoleniu na odwrocie. 
Serdecznie zapraszamy!

rpr Marek Myśliwiec
Członek Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego w Zielonej Górze

mailto:akademiaprawa24@gmail.com


Miejscowość i data _______________________

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Na szkolenie: „Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca
2019 r.  o  zmianie  ustawy — Kodeks  postępowania  cywilnego oraz  niektórych innych ustaw,
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1469).- wybrane zagadnienia”

Termin i miejsce szkolenia: 23.10.2019 r. Hotel Qubus w Zielonej Górze, ul. Ceglana 14A.

Imię  i  nazwisko  _________________________________________oraz  numer  wpisu  na  listę
radców prawnych/adwokatów* _________________.
Zał. kopia wniesienia opłaty.

Rezygnacja z  udziału w szkoleniu (potwierdzona najpóźniej  do dnia 14.10.2019 r.).  Rezygnacja
późniejsza  bez  względu  na  jej  przyczynę,  powoduje  powstanie  zobowiązania  pokrycia  pełnych
kosztów udziału.

Organizator  wystawia  Fakturę  VAT  wyłącznie  na  pisemne  żądanie  złożone  na  nn.  Karcie
zgłoszeniowej.

Proszę o wystawienie Faktury VAT zgodnie z powołanymi danymi: __________________________
_______________________________________________________________________________
 

Imię i nazwisko oraz podpis: ________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA - OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

1. Administrator danych:
Administratorem  czyli  podmiotem  decydującym,  o  tym  jak  będą  wykorzystywane  Twoje  dane
osobowe jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Myśliwiec z/s w Zielonej Górze ul. Bohaterów
Westerplatte 11/lok. 308-309, 65-034 Zielona Góra. Możesz się z nami skontaktować:
– telefonicznie: 691 617 279 ,
– mailowo: akademiaprawa24@gmail.com.

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
Twoje  dane  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  szkolenia.  Podstawę
przetwarzania danych stanowi zawarcie umowy jaką jest rejestracja na szkolenie. 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.

4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem:
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj.  prawo dostępu do
danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do sprzeciwu.



5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Imię i nazwisko oraz podpis: ________________________________

Program szkolenia:

I. Cel nowelizacji i najważniejsze założenia zmian przepisów kodeksu postępowania cywilnego –
wprowadzenie.
II.  Podwyższenie  wymogów  formalnych  dotyczących  pism  składanych  przez  profesjonalnych
pełnomocników w tym: zwrot  pisma dotkniętego brakami formalnymi,  -  możliwość wezwania
pełnomocnika  do  wskazania  podstawy  prawnej  żądania/zarzutu,  -  odrzucenie  nieopłaconego
środka zaskarżenia.
III.  Instytucja oddalenia oczywiście  bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym (art.
191(1) k.p.c. i dalsze etapy tego postępowania (możliwie uproszczonego oddalenia apelacji, brak
skargi kasacyjnej).
IV. Instytucja posiedzenia przygotowawczego i jej skutki dla stron procesu, zmiany w zakresie
dyskrecjonalnej władzy sądu, co do gromadzenia materiału dowodowego, charakter i  funkcja
dokumentu w postaci planu rozprawy.
V. Zmiany w zakresie postępowania dowodowego w tym m.in.: -możliwość składania zeznań przez
świadków  na  piśmie,  -zeznania  świadka  -  eksperta,  -uznanie  za  dopuszczone  dowodów
z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.
VI.  Instytucja  nadużycia  prawa  procesowego:  -  przykłady  nadużycia  prawa,  -  sankcje  za
nadużycie prawa, - skutki nadużycia prawa.

Harmonogram szkolenia:

15.30 – 16.00 – rejestracja uczestników. 
16.00 - 17.30 – szkolenie, część I.
17.30 - 18.00 – przerwa kawowa.
18.00 - 19.30 – szkolenie część II.
19.30 – 20.00 – zakończenie szkolenia.

dr Magdalena Skibińska, 
doktor  nauk  prawnych;  adiunkt  w  Katedrze  Prawa  Cywilnego,  Postępowania  Cywilnego  oraz
Komparatystyki  Prawa  Prywatnego  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu
Zielonogórskiego;  ukończyła  aplikację  sędziowską;  autorka  kilkudziesięciu  publikacji  z  zakresu
postępowania  cywilnego,  w  szczególności  alternatywnych  metod  rozwiązywania  sporów
i postępowania dowodowego.

radca prawny Marek Myśliwiec,
prowadzący  indywidualną  praktykę  kancelarii  radcy  prawnego,  wykładowca  akademicki,  autor
kilkunastu  prac  naukowych  z  dziedziny  rozwoju  zawodowego  pracowników,  podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, członek Zarządu
Głównego  Polskiego  Towarzystwa  Profesjologicznego  w  Zielonej  Górze,  członek  komitetu
organizacyjnego  oraz  współorganizator  międzynarodowych  konferencji  „PROFERG:  Praca  –
Zawód - Rynek Pracy” odbywających się w Zielonej Górze oraz Koninie.


