SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

WYBRANE ZAGADNIENIA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
egzekucja, środki zaskarżenia, europejskie postępowanie nakazowe,
europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
18 maja 2018

Wrocław

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie postępowania zabezpieczającego i
egzekucyjnego z uwzględnieniem zmian w kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone 8
września 2016 r. (ustawa z 15.07.2015 r. – Dz.U. poz. 1311 z 2015 r.) oraz przedstawienie nowych
instrumentów służących zabezpieczeniu roszczeń w europejskim postępowaniu cywilnym (europejski
nakaz zabezpieczenia).
Adresaci szkolenia
• pracownicy departamentów prawnych
• pracownicy departamentów operacyjnych
• pracownicy departamentów obsługi klientów
• pracownicy departamentów windykacyjnych
Ekspert prowadzący
dr Zbigniew Woźniak - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz adiunkt na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 1.04.2012 r. do 30.09.2013 r. delegowany do
Departamentu Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie brał udział w pracach zespołu
przygotowującego przepisy objęte ustawą z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. W 2009 i 2014 r. był powołany do zespołu problemowego
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym rozdziałów w
komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu postępowania cywilnego, elektronizacji
postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności. Prowadzi wykłady dla
sędziów, radców prawnych i adwokatów.
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

2. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
Nowe zasady wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Egzekucja świadczeń
wyrażonych w walutach obcych.

09:00 – 10:30

Przerwa kawowa

10:30 – 10:40

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

10:40 – 12:10

Przerwa kawowa

12:10 – 12:20

Nowe regulacje dotyczące egzekucji z nieruchomości, rzeczy ruchomych,
wierzytelności, wierzytelności z rachunku bankowego oraz podziału sum uzyskanych z
egzekucji

12:20 – 13:50
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Przerwa obiadowa
Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym z art. 1144(3) – 1144(13)
k.p.c. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 655/2014 z dnia
15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na
rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia
wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych
1.
2.
3.
4.
5.

13:50 – 14:30
14:30 – 16:00

Przedmiot i zakres zastosowania
Procedura uzyskania nakazu
Uznawanie, wykonalność i wykonywania nakazu zabezpieczenia
Środki odwoławcze
Regulacja dostosowawcza w Kodeksie postępowania cywilnego.

3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną do dnia 04.05.2018(najlepiej fax na nr 22 350 6994 lub 22 825 9479 albo zeskanowane
na e-mail na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu.
Opłaty
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi:
- 550 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków
publicznych
- 550 zł/os. + 23% VAT = 676,50 zł – w pozostałych przypadkach
Miejsce szkolenia
Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu. Dokładna lokalizacja zostanie podana zgłoszonym
uczestnikom na około 10 dni przed terminem szkolenia.
Pozostałe informacje
W wypadku zgłoszenia większej liczby osób niż planowana liczba miejsc na kursie (do 20), IKKU
powiadomi osoby niezakwalifikowane na szkolenie oraz dokona zwrotu wpłat. W przypadku
zgłoszenia mniejszej liczby uczestników szkolenia niż 10 może być ono odwołane (z powiadomieniem
zainteresowanych i zwrotem dokonanych przedpłat).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 04.05.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 14.05.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Osoby zgłoszone na szkolenie otrzymają (na nr fax lub adres e-mail wskazany w formularzu
skierowania) potwierdzenie uczestnictwa (na ok. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć) – pod warunkiem
dokonania w terminie formalności zgłoszeniowych i wpłaty należnej kwoty za udział w szkoleniu.
Sprawy organizacyjne
Albert Kusztal - tel. 22 825 9479, kom. 694 460 150, e-mail: akusztal@ikku.pl
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