www.szkolenia.wolterskluwer.pl

Szkolenie online:
Zmiany w zakresie kosztów sądowych w związku z reformą postępowania cywilnego

Terminy i miejsce:

Program
1. Cele projektowanej nowelizacji.
2. Zmiany dotyczące zasad ogólnych, w tym m.in.:
●

●
●

wprowadzenie obowiązkowej opłaty od pisma zawierającego oświadczenie
o rozszerzeniu powództwa.
wprowadzenie obowiązkowej opłaty od wniosku o uzasadnienie orzeczenia.
opłata od pozwu oczywiście bezzasadnego.

1. Stawki opłat sądowych:
●
●
●

nowe rodzaje i wysokość opłat w sprawach majątkowych.
opłaty w postępowaniu nakazowym.
opłaty od wniosków o zawezwanie do próby ugodowej.

1. Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań
rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o
stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
2. Opłaty od wniosków o zabezpieczenie roszczenia.
3. Uproszczenie podsystemu opłat kancelaryjnych.
4. Ograniczenie zwrotów opłat sądowych.
5. Opłaty w sprawach gospodarczych.
6. Opłaty w sprawach o ochronę własności intelektualnej.
7. Ujednolicenie opłat w postępowaniach przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.
8. Poszerzenie podstawy zwolnienia osoby fizycznej od kosztów sądowych oraz nowe zasady zwalniania spółek
handlowych od kosztów sądowych.
9. Przyznawanie należności.
10. Przepisy przejściowe.
11. Uwagi końcowe.

Prelegenci
Łukasz Warszawski
Senior Associate w zespole Doradztwa Korporacyjnego w Kancelarii Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria
Prawnicza Sp. k.
Radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz prawie procesowym.
Zajmuje się obsługą prawną transakcji fuzji i przejęć oraz bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów krajowych, jak i
zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów korporacyjnych. W ramach swojej wieloletniej praktyki doradzał
w projektach transakcyjnych oraz koordynował obsługę prawną projektów w zakresie nabywania i zbywania

przedsiębiorstw, ich składników, jak również udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, łączenia spółek i ich
przekształcania. Zajmował się również przygotowywaniem oraz negocjowaniem warunków biznesowych dużych umów
handlowych oraz zabezpieczeniem ich wykonania. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców m.in. z
sektora IT, e-commerce, a także klientów z branży deweloperskiej, czy motoryzacyjnej. Z sukcesem samodzielnie prowadził
postępowania sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych. Reprezentował również podmioty gospodarcze w
postępowaniach egzekucyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Informacje o cenie i terminach
Cena szkolenia:
49,00 zł / os netto 60,27 zł / os brutto
Termin i miejsce:
Wkrótce nowe terminy
Czas trwania:
1h

Zgłoszenia
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek magdalena.karasek@wolterskluwer.com

