Warsztaty
dla Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów
PROCEDURA CYWILNA W REMONCIE - CZYLI KIERUNKI
MODERNIZACJI PROCEDURY CYWILNEJ W ŚWIETLE
NOWELIZACJI 2016.
Nidzica, 14-15 kwietnia 2016 r.
W związku z nowelizacja Kodeku postępowania cywilnego i wejściu w 2016 r. nowych
przepisów prawnych regulujących procedurę cywilną, mając na uwadze konieczność podnoszenia
kwalifikacji zawodowych rzeczników w celu rzetelnego wypełniania ustawowych zadań oraz
odpowiedzialności jaka wiąże się z udziałem rzecznika w postępowaniu sądowym, Stowarzyszenie
Rzeczników Konsumentów zaprasza do udziału w dwudniowych warsztatach dla Powiatowych
(Miejskich) Rzeczników Konsumentów, które odbędzie się w dnia 14-15 kwietnia 2016 r. w Niedzicy.
Warsztaty poprowadzi mecenas Mariusz Trela były sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym
w Toruniu.

Warsztaty prowadzi:

Pan Mariusz Trela
Od 1 lutego 2011 r. adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady
Adwokackiej w Toruniu, prowadzący samodzielną kancelarię
adwokacką – Urnicz Kancelaria Adwokacka Mariusz Trela.
Mediator Centrum Mediacji Św. Rity Fundacji Dobra w
Toruniu (Dyrektor Centrum) oraz Stowarzyszenia Mediatorów
Gospodarczych w Warszawie.
Specjalizacja: prawo gospodarcze, negocjacje gospodarcze,
prawo wekslowe, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo
małżeńskie (cywilne i kanoniczne), windykacja – w tym
egzekucja sądowa i administracyjna; mediacje w sprawach
cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.

Program warsztatów:
1. Analiza sprawności postępowania cywilnego w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego.
2. Kierunki zmian procedury cywilnej od ostatniej „dużej” noweli w 2014 r., ze szczególnym
uwzględnieniem zmian w 2016 r.
-Postępowanie polubowne przed wniesieniem powództwa,
-System teleinformatyczny: wnoszenie pism procesowych, doręczenia itp.
-Skutki niezachowania odpowiedniej formy (pisemnej, dokumentowej, elektronicznej)
przewidzianej dla celów dowodowych.
3. Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów w postępowaniu przed sądem cywilnym w
świetle nowelizacji wchodzących w życie w 2016 r.
4. Aktywność Powiatowego / Miejskiego Rzecznika Konsumentów w procesie cywilnym
(symulacja rozprawy cywilnej z aktywnym udziałem Rzeczników Konsumentów w rolach

procesowych)
5. Omówienie istotnych etapów procesu cywilnego z udziałem Rzecznika Konsumentów w
oparciu o symulację rozprawy wraz z analizą aspektów materialnego prawa cywilnego
(rękojmia i gwarancja).

Plan warsztatów:
I dzień 14 kwietnia 2016 r.
900-1000- rejestracja
1000-1130 -wykład
1130-1145 -przerwa
1145-1315 -wykład
1330-1430- obiad
1430-1600 - wykład
1600-1615 -przerwa
1615-1745 –wykład

II dzień 15 kwietnia 2016 r.
900-1030- wykład
1030-1045 -przerwa
1045-1215 -wykład
1215-1230 -przerwa
1230-1400- wykład
1400-1500 - obiad
1500-1600 –wyjazd

