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Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym śniadaniu doradczym z cyklu spotkań tematycznych 
organizowanych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, partnerskie firmy i kancelarie doradcze. 

Śniadanie doradcze „Spory po nowemu” 
19 września 2019 r. (czwartek), godz. 10:00-12:00 

 

1) Ważne ogólne wskazówki dotyczące nowelizacji: 
a. od kiedy obowiązują nowe zasady, 
b. co z toczącymi się już procesami, 

 
2) Wymogi formalne pism procesowych wnoszonych przez kwalifikowanych (zawodowych) 

pełnomocników i konsekwencje niespełnienia tych wymagań: 
a. nowe zasady formułowania pism, 
b. skutki niezachowania wymogów formalnych pisma, 
c. nowe zasady doręczeń pozwu (powód jako organizator doręczenia) oraz pism pomiędzy 

pełnomocnikami, 
 

3) Nowe zasady organizacji postępowania procesowego: 
a. zmiany w zakresie właściwości (szczególnie istotne zmiany dla instytucji finansowych), 
b. nowe zasady składania pism przygotowawczych – w tym, po raz pierwszy w historii polskiej 

procedury cywilnej, możliwość zobowiązania fachowego pełnomocnika do wskazania podstaw 
prawnych żądań i wniosków, 

c. posiedzenie przygotowawcze, 
d. plan rozprawy – potencjalne pułapki dla pełnomocnika procesowego, 
e. wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym,  
f. nowe zasady dotyczące zgłaszania zarzutu potrącenia oraz powództwa wzajemnego, 
g. nowy kształt zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. (wskazówki dla pełnomocników), 

 
4) Zmiany zasad rządzących postępowaniem dowodowym: 

a. odmienne uregulowanie dowodu z zeznań świadków (w tym zeznania na piśmie), 
b. zmiany w zakresie opinii biegłego, 

 
5) Orzeczenia – zmiany w zakresie: 

a. ogłaszania i uzasadniania wyroków (w tym opłata za uzasadnienie), 
b. uzasadniania postanowień (większa aktywność pełnomocników i stron konieczna), 

 
6) Zmiany w zakresie środków zaskarżenia: 

a. nowy system kontroli formalnej środków zaskarżenia – przez sąd drugiej instancji, 
b. odmienny kształt zarzutów apelacyjnych, 
c. możliwość rozpoznania apelacji na posiedzeniu niejawnym, 
d. nowe zasady zażaleń – coraz więcej zażaleń do innego składu tego samego sądu, 

 
7) Nowe postępowanie w sprawach gospodarczych: 

a. rozszerzenie katalogu spraw gospodarczych, 
b. nowe obowiązki formalne w zakresie pism wnoszonych przez przedsiębiorców, 
c. prekluzja dowodowa – łącznie z 2-tygodniowym terminem na nowe twierdzenia i dowody, 
d. ograniczenia co do rozszerzenia i modyfikacji powództwa, niedopuszczalność pozwu 

wzajemnego, 
e. umowa dowodowa – umowa o wyłączenie określonych dowodów w sprawie z określonego 

stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy, 
f. ograniczenia co do dowodu z zeznań świadków, 
g. wyrok sądu pierwszej instancji jako tytuł zabezpieczenia, 
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8) Nadużycie prawa procesowego: 
a. zmiana zasad rozpatrywania wniosków o wyłączenie sędziego, 
b. nowe reguły rozpatrywania wniosków o pełnomocnika z urzędu, 
c. pozew oczywiście bezzasadny, 
d. apelacja oczywiście bezzasadna, 
e. wnioski o sprostowanie/wykładnię wyroku – złożone dla zwłoki, 
f. zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki, 
g. sankcje za nadużycie prawa procesowego, 

 
9) Odmowa nadania klauzuli wykonalności – ryzyko na etapie egzekucji, 

 
10) Zmiany w zakresie opłat sądowych: 

a. podwyżki szeregu opłat w sprawach istotnych dla przedsiębiorców, 
b. zwiększona maksymalna kwota opłaty stosunkowej (200.000 zł), 
c. nowe wysokości opłat w postępowaniu nakazowym oraz od wniosku o zawezwanie do próby 

ugodowej (1/5 opłaty stosunkowej),  
d. radykalna zmiana wysokości opłaty od wniosku o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przed 

wszczęciem postępowania (1/4 opłaty stosunkowej). 

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności CEO, CFO, członków zarządu, szefów i 

pracowników działów prawnych, pracowników obsługujących podmioty w ww. zakresie. 

Zgłoszenie udziału: 

- Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail 
prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie 
zostaje potwierdzane odrębnym mailem.  

- Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje kolejność 
otrzymywanych zgłoszeń.  

- Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820 

Zapraszamy do naszej siedziby: Polski Związek Pracodawców Budownictwa 

Ul. Kaliska 23, lok U4, 02-316 Warszawa 

Notki biograficzne: 
 

 

Adwokat Przemysław Wierzbicki 

Ma ponad 15-letnie doświadczenie procesowe obejmujące przede wszystkim 
spory cywilne, administracyjne oraz karne. Doradza w zakresie zamówień 
publicznych, upadłości i restrukturyzacji oraz prawa konkurencji. 

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk. Członek 
Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Praktyków 
Restrukturyzacyjnych w Polsce, INSOL Europe oraz International Bar 
Association. Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i 
Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 
latach 2004-2007 arbiter z listy przewodniczących przy Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych. Jest autorem licznych artykułów prasowych i 
opracowań.  Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim. 
Wykształcenie: 
Szkoła Główna Handlowa, Finanse i Bankowość 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 
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