
Mediacje, Postępowanie pojednawcze po reformie KPC i
podstawy odstąpienia od kontraktu - Środki poprawy

skuteczności postępowania cywilnego (gospodarczego) w
dobie kryzysu i COVID-19.

23.07.2020
ZOOM

Polskie Towarzystwo Prawa i
Gospodarki Rynkowej

www.towarzystwo.org.pl

Tel 22 487 95 11 ; Tel kom 694 771 413

325 zł + VAT od osoby
295  zł + VAT od osoby, dla 2 osób
265  zł+ VAT od osoby, dla 3 osób



I. ŚRODKI POPRAWY SKUTECZNOŚCI
POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
(GOSPODARCZEGO) W DOBIE KRYZYSU I
COVID-19.

1. Wpływ COVID-19 na zmian ę procedowania w sprawach
cywilnych.
2. Rozprawy online po reformie kpc , w których strony, ich
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Sędzia : Leszek Ciulkin
Sędzia S ądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca
Krajowej Szkoły S ądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnie ń
dotycz ących spółek, elementów procedury cywilnej, upadło ści i restrukturyzacji.  Współautor
komentarza „Krajowy Rejestr S ądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i
roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego post ępowania upadło ściowego
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
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pełnomocnicy i świadkowie biorą udział pozostając w
swoich kancelariach, biurach lub miejscach zamieszkania.
3. Jak udowodni ć roszczenie. ?

Z samego wystawienia faktury nie wynika ,

że strony wskazane w dokumencie łączyła
umowa sprzeda ży. Gdy pozwany kwestionuje
zawarcie umowy, powód ma obowiązek wykaza ć
tę okoliczno ść  innymi dowodami.

II. MEDIACJE, POSTĘPOWANIE
POJEDNAWCZE PO REFORMIE KPC.

ś ą
5. Dopuszczalno ść  informowania stron o prawdopodobnym
wyniku sprawy w świetle zgłoszonych twierdzeń i
dowodów.

ę

postanowienie s ądu,
umowa.

8. Zasady wyboru mediatora.
9. Kwalifikacje i status mediatora.
10. Skutki wszcz ęcia mediacji.
11. Koszty mediacji.
12. Ranga ugody zawartej przed mediatorem.
13. Post ępowanie pojednawcze
14. Formułowanie ugód mediacyjnych

III. Wykonywanie umów.

Ró żnica w poj ęciach zwłoka i opóźnienie przy
wykonaniu umowy.
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17. Formułowanie klauzuli poufno ści, sankcji za ujawnienie
tajemnicy przedsi ębiorcy.

18. Wł ączanie do umów ogólnych warunków,
udost ępnianych jedynie na stronie www.

19. KARY UMOWNE - pułapki zwi ązane z karami
umownymi.
20. Manipulacje przy wyborze s ądu.

Dla kogo?

Zarz ąd
Prokurenci
Radcowie prawni
Wła ściciele
Rady nadzorcze
kadra managerska i
kierownicza
Negocjatorzy
Windykatorzy

PREZENTACJA
Dodatkowo

120 stron
prezentacji

punkty za szkolenie

ROŚNIE ZNACZENIE
MEDIACJI

ę
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Reforma Kpc z 2019 r. do mediacji
zach ęca - s ędzia na dowolnym
etapie postępowania mo że
pouczy ć strony o tym, w jakim
kierunku pójdzie rozstrzygni ęcie.
Rola mediatora jest coraz bardziej
istotna, dlatego te ż wymogi
stawiane mediatorom powinny by ć
coraz wy ższe

CO SIĘ ZMIENIA ?

W odniesieniu do mediacji
znowelizowana została min. -
podstawa prawna wydawania
postanowie ń o skierowaniu do
mediacji i postanowie ń o



22. Fałszywy pełnomocnik Odszkodowanie w ramach
ujemnego interesu umownego.

IV. Odstąpienie umowne.
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Odst ępne to pewna odmiana umownego prawa
odst ąpienia od umowy. Strony mogą si ę
umówi ć, że skorzysta ć z odst ąpienia od
umowy mo żna dopiero po zapłaceniu
oznaczonej sumy pieni ęż nej, tzw.
odst ępnego. Zapłata powinna nastąpi ć
dopiero w momencie skorzystania z prawa do

odst ąpienia. Odst ępne ma tak naprawdę
charakter odszkodowawczy. Jest to pewien

sposób na wyrównanie strat tej stronie,

która liczyła, że umowa dojdzie do skutku.
Kwot ę odst ępnego okre ślaj ą strony.

ą

Odst ąpienie od umowy skutkuje tym, że umow ę
uwa ża si ę za nie zawart ą. To co strony
sobie nawzajem świadczyły, ulega zwrotowi w
stanie niezmienionym. Chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu,
czyli w granicach normalnego użytkowania.
Za czas korzystania z rzeczy albo usługi

nale ży si ę stosowane wynagrodzenie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
CASE STUDY W TRAKCIE SZKOLENIA

zatwierdzeniu ugody mediacyjnej
na posiedzeniu niejawnym.

Odstąpienie od umowy.

ą
Jednostronne prawo

odstąpienia od umowy jest
przewidziane tylko w niektórych
przypadkach, m.in. w razie
niewykonania zobowi ązania przez
drug ą stron ę. Natomiast przy
zawarciu ka żdej umowy strony w
niej uczestnicz ące mog ą ustali ć
dodatkowe zastrze żenie umowne,
na mocy którego w ci ągu
oznaczonego terminu obie lub
jedna ze stron mog ą od umowy
odstąpi ć.
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