
Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze

_________________________________________________________________________
Zielona Góra, dnia 19 lipca 2021 r.

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze serdecznie zaprasza na szkolenie nt.

„Odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych po zmianach Kodeksu postępowania
cywilnego. Doręczenia elektroniczne. Wybrane zagadnienia procesowe.”

Wykładowca: Tomasz Biskup, SSO we Wrocławiu

Termin i miejsce szkolenia: 
10 - 12   września 202  1   r., Hotel INTERFERIE MEDICAL SPA w Świnoujściu, ul. Uzdrowiskowa 15  

Z udział w szkoleniu radcowie prawni otrzymają 10 pkt szkoleniowych.

Uczestnicy – członkowie  OIRP w Zielonej  Górze  pokrywają  jedynie  część kosztów związanych z noclegiem
i wyżywieniem, w kwocie 590,00 zł. Pozostałe koszty szkolenia, w ramach dofinansowania, pokrywa Rada Izby.
Uczestnicy nie będący członkami OIRP w Zielonej Górze pokrywają koszty w pełnej wysokości, tj. 770,00 zł
Ich  udział  zależy  od  wolnych  miejsc.  Pierwszeństwo  mają  członkowie  OIRP w Zielonej  Górze.  Udział  osób
niebędących  członkami  OIRP  w  Zielonej  Górze  zostanie  potwierdzony  po  upływie  terminu  do  zgłoszenia
członków Izby.

Zainteresowanych  uczestnictwem  w  szkoleniu  prosimy  o  pisemne  zgłoszenie
(wyłącznie na załączonym druku – wystarczy skan przesłany e-mailem) w biurze Izby wraz z jednoczesnym
wniesieniem opłaty, w terminie  do d  nia 20 sier  pnia 202  1   r. (na rachunek   bankowy: ING BANK ŚLĄSKI 92 1050  
1911 1000 0022 5758 2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).
Zgłoszeń w innej formie lub nie opłaconych nie przyjmujemy.

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

UWAGA:  Na  podstawie  decyzji  Rady  Okręgowej  Izby  Radców  Prawnych  w  Zielonej  Górze  (Uchwała
Nr  248/X/2017  z  dnia  4  lipca  2017  r.)  członkowi  Okręgowej  Izby  Radców  Prawnych  w  Zielonej  Górze
zalegającemu z opłatą składek członkowskich za miesiąc poprzedzający  wydarzenie dofinansowywane przez
Okręgową  Izbę  Radców Prawnych  w Zielonej  Górze  nie  przysługuje  dofinansowanie  przewidziane  dla  tego
wydarzenia.  Proszę  zatem  o  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  konieczność  terminowego  opłacania  składek
członkowskich.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. 
O UDZIALE W SZKOLENIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA WRAZ Z DOKONANĄ OPŁATĄ.

Członek Prezydium Rady

Grażyna Kamerduła
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze

K A R T A  Z G Ł O S Z E N I O W A

Na  szkolenie:  „Odrębne  postępowanie  w  sprawach  gospodarczych  po  zmianach  Kodeksu
postępowania  cywilnego.  Doręczenia  elektroniczne.  Wybrane  zagadnienia
procesowe.”

Termin i miejsce szkolenia: 10 - 12 września 2021 r., 
      Hotel INTERFERIE MEDICAL SPA w Świnoujściu, ul. Uzdrowiskowa 15

Imię i nazwisko i nr wpisu na listę radców prawnych: ...............................................................................  

Kontakt w w/w sprawie, tel., e-mail…….....................................................................................................
Zał. kopia wniesienia opłaty w kwocie 590,00 zł / 770,00 zł
UWAGA:
Rezygnacja  z  udziału  w  szkoleniu  /potwierdzona  na  piśmie/  możliwa  jest  najpóźniej
do 21 sierpnia 2021 r.  Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej  przyczynę,  powoduje powstanie
zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.
UWAGA:
OIRP w Zielonej Górze wystawia rachunki TYLKO na pisemne żądanie złożone na niniejszej karcie
zgłoszeniowej.
PROSZĘ O WYSTAWIENIE RACHUNKU: dane do rachunku ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

podpis …………………………………….

Harmonogram pobytu w Hotelu:

piątek, 1  0   września 202  1   r.  
- od godz. 14.00 – zakwaterowanie w Hotelu;
-  godz.  20.00  –  02.00  –  uroczysta  kolacja  w  formie  bufetu  szwedzkiego  z  muzyką  mechaniczną

(w cenie 0,5 l. napoju bezalkoholowego na osobę. Pozostałe napoje płatne indywidualnie);

sobota, 1  1   września 202  1   r.  
- godz. 8.00 – 10.00 – śniadanie;
-  godz.  10.00  –  13.00  –  szkolenie  nt:  „Odrębne  postępowanie  w  sprawach  gospodarczych

po  zmianach  Kodeksu  postępowania  cywilnego.  Doręczenia  elektroniczne.  Wybrane
zagadnienia procesowe.” – Sala Konferencyjna;

- godz. 13.00 – 14.00 – obiad
-  godz.  14.00  –  16.00  -   szkolenie  nt:  „Odrębne  postępowanie  w  sprawach  gospodarczych

po  zmianach  Kodeksu  postępowania  cywilnego.  Doręczenia  elektroniczne.  Wybrane
zagadnienia procesowe.” – Sala Konferencyjna (ciąg dalszy);

- godz. 18.30 – 20.00 – kolacja w formie bufetu szwedzkiego;
- od godz. 20.00 – spotkania koleżeńskie w Browarze „Miedziowy 44”, w przyziemiu Hotelu;

niedziela,   12   września 202  1   r.  
- godz. 8.00 – 11.00 śniadanie 
- do godz. 11.00 – wykwaterowanie z Hotelu;
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze

PROGRAM SZKOLENIA:

Odrębne  postępowanie  w  sprawach  gospodarczych  po  zmianach  Kodeksu  postępowania
cywilnego. Doręczenia elektroniczne. Wybrane zagadnienia procesowe.

1. Pojęcie  sprawy  gospodarczej.  Właściwość  funkcjonalna  sądu  gospodarczego  (art.  4582  k.p.c.).
Właściwość  funkcjonalna  w  sprawach  dotyczących  wad  przedmiotu  umowy  deweloperskiej,
sprawach związanych  z  umowami  o  roboty  budowlane,  umowami  leasingu,  ze  stosunku  spółki,
przeciwko  członkom  organów  spółek  oraz  przeciwko  osobom  ponoszącym  solidarną
odpowiedzialność z przedsiębiorcą. Sprawy z zakresu własności intelektualnej.

2.  Szczególne  wymagania  formalne  pozwu  i  odpowiedzi  na  pozew  w  postępowaniu  w  sprawach
gospodarczych. Wzajemne doręczanie pism procesowych przez pełnomocników.

3. Skutki zaniechania próby mediacyjnej w postępowaniu w sprawach gospodarczych.
4. Prekluzja w postępowaniu w sprawach gospodarczych. 
5.  Niedopuszczalność  zmian  podmiotowych  i  przedmiotowych  w  postępowaniu  w  sprawach

gospodarczych. Niedopuszczalność powództwa wzajemnego. Zgłaszanie nowych żądań.
6. Zarzut potrącenia. 
7. Postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych.

a. umowy dowodowe;
b. dowód z dokumentu;
c. dowód z przesłuchania świadków;
d. dowód z przesłuchania stron;

ograniczenia dowodowe w postępowaniu w sprawach gospodarczych.
8.  Przesłanki  rozpoznania  sprawy  gospodarczej  z  pominięciem  przepisów  o  postępowaniu

w sprawach gospodarczych.
9. Przepisy intertemporalne.
10. Zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wynikające z przepisów ustawy z dnia 28 maja

2021  r.  o zmianie  ustawy  Kodeks  postępowania  cywilnego  oraz  niektórych  innych  ustaw
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1090). Nowe obowiązki procesowe pełnomocników. Doręczenia elektroniczne.
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