
Nowelizacja kodeksu postępowania 
cywilnego - aspekty praktyczne.

Śniadanie 
biznesowe DZP

Termin: 5 marca 2020 r. godz. 9:30 - 11:30  

Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 p.

RSVP: do 2 marca, E: paulina.pawlowska@dzp.pl

Spotkanie skierowanie jest do prawników. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia. 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział jednej osoby z każdej firmy.
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Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego 
– aspekty praktyczne

Program spotkania

Spotkanie dotyczy najważniejszych zmian procedury cywilnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469). 

Nowelizacja miała na celu wprowadzenie kompleksowej reformy postępowania cywilnego poprzez jego 

usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie. W trakcie spotkania omówimy wybrane zmiany z perspektywy 

procesualisty – praktyka.

AGENDA
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9:30 – 9:45 Rejestracja uczestników 

9:45 – 11:30 Dyskusja:

• Przygotowanie sprawy do rozpoznania: pisma przygotowawcze i plan rozprawy

• Postępowanie dowodowe: ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i 
dowodów; czynności stron i sądu

• Postępowanie w sprawach gospodarczych

• Dotychczasowe doświadczenia z nowymi przepisami



Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego 
– aspekty praktyczne

Prelegenci

Łukasz Wojdalski

Partner

Beata Cieszyńska

Senior Associate

Kamil Pociecha

Senior Associate

Łukasz specjalizuje się w prowadzeniu 
sporów sądowych, zarówno przed 
sądami powszechnymi, Sądem 
Najwyższym, jak i sądami 
polubownymi. Istotną część jego 
spraw stanowią spory o wysokim 
stopniu skomplikowania, dotyczące w 
szczególności: inwestycji 
budowlanych o znacznej wartości 
oraz nienależytego wykonywania 
umów  inwestycyjnych, umów o 
świadczenie usług i najmu. 

E: lukasz.wojdalski@dzp.pl

Beata specjalizuje się w doradztwie w 
zakresie inwestycji 
infrastrukturalnych oraz 
przygotowywaniu umów na realizację 
tych inwestycji. Świadczy usługi 
obejmujące prowadzenie sporów 
pomiędzy uczestnikami procesu 
inwestycyjnego zarówno na rzecz 
podmiotów z sektora publicznego, jak 
i prywatnego. Bierze udział w 
opracowywaniu strategii transakcji 
handlowych oraz badaniach dd.

E: beata.cieszynska@dzp.pl

Kamil specjalizuje się w doradztwie 
prawnym na wszystkich etapach 
realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych (strukturyzacja, 
przygotowanie dokumentacji, claim
management, rozlicznie i spory), ze 
szczególnym uwzględnieniem umów 
w procesie inwestycyjnym (w tym 
warunków kontraktowych FIDIC), 
projektów PPP i projektów typu 
koncesyjnego. 

E: kamil.pociecha@dzp.pl
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