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Konferencja 
„Czynności prawne oraz postępowanie dowodowe 

w sprawach cywilnych.  
Postępowanie dowodowe oraz zwyczajne i 

nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach 
karnych”  

Zgodnie z Uchwałą nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej 
z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym 

adwokatów z późniejszymi zmianami  
uczestnicy konferencji uzyskają 14 punktów 

Termin: 

29 listopada – 2 grudnia 2018 r. (od czwartku do niedzieli - 4 dni) w Zakopanem 

Miejsce: 

Hotel „Crocus****”  
ul. Chałubińskiego 40, 34-500 Zakopane (www.hotelcrocus.pl) 

 
Nowoczesny i elegancki Hotel Crocus powstał w jednym z najpiękniejszych miejsc Polski, w pięknej, 

malowniczej scenerii Tatrzańskiego Parku Narodowego, w samym sercu Tatr. 
Odbiorcy: 

Konferencja  skierowane jest do: adwokatów i aplikantów adwokackich 

Prowadzący: 
Dr Dariusz Kala – sędzia Sądu Najwyższego,  Katedra Postępowania Karnego UMK w Toruniu; 
wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; prowadzący wykłady i szkolenia  dla sędziów, 
prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów powyższych grup zawodowych; 
egzaminator z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego w ramach egzaminów adwokackich 
i radcowskich; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, postępowania 
karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, 
teorii i filozofii prawa, relacji mediów i wymiaru sprawiedliwości, kultury języka polskiego w praktyce 
prawniczej. 
Jacek Grela – sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury; prowadzący wykłady dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych grup 
zawodowych; wieloletni egzaminator z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego podczas 
egzaminów sędziowskich i korporacyjnych; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i 
procesowego.  
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PROGRAM SZKOLENIA:  
„Czynności prawne oraz postępowanie dowodowe 

w sprawach cywilnych.  
Postępowanie dowodowe oraz zwyczajne i 

nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach 
karnych.”  

18-21.11.2018 r.- Hotel „Crocus****” w Zakopanem 

29.11.2018r. (czwartek) 
DZIEŃ PIERWSZY 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 16.00 w Hotelu „Crocus****” 

 

30.11.2018r. (piątek) 
DZIEŃ DRUGI 

 

07.00-09.00 Śniadanie (13.00-14.00 Obiad) 

09.00 Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia  

09.00-15.30 Prowadzenie SSA Jacek Grela: 

Problematyka czynności prawnych oraz postępowania dowodowego w świetle regulacji 
ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1311): 
 

I. Wstępna charakterystyka zmian prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o 
zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw. 

II. Naczelne zasady procesu cywilnego. 
III. Zasada koncentracji materiału dowodowego (art. 6 k.p.c.). 
IV. Środki i instrumenty prawne zmierzające do koncentracji materiału dowodowego oraz środki 

dyscyplinujące do realizacji zasady koncentracji materiału dowodowego     i sankcje za 
naruszenie tej zasady. 

V. Postępowanie dowodowe – charakterystyka.  
1. materiał dowodowy; 
2. typologia środków dowodowych; 
3. prawo do dowodu; 
4. dowód uzyskany nielegalnie, wykorzystanie instytucji przewidzianych w art. 233 § 2 k.p.c. i 

242 k.p.c.; 
5. ciężar dowodu (art. 3 i 232 k.p.c. oraz art. 6 k.c.); 
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6. zasada swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.);  
7. reguły dowodowe: domniemania prawne, domniemania faktyczne, dowód prima facie 

(hipotezy konkurencyjne), fakty powszechnie znane, notoryjne, znane sądowi z urzędu, 
zasady doświadczenia, przyznanie faktów, fakty, co do których strona nie wypowiedziała 
się, prawomocny wyrok skazujący, uprawdopodobnienie, wykorzystanie akt innej sprawy, 
zasądzenie odpowiedniej sumy; 

8. środki dowodowe, ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z dokumentu.  
VI. Zdarzenia cywilnoprawne, czynności prawne, oświadczenie woli – wstępna charakterystyka. 

VII. Przykłady oświadczeń niebędących oświadczeniami woli. 
VIII. Forma czynności prawnych, w tym formy elektroniczne i forma dokumentowa.  

IX. Materialnoprawne skutki wadliwości czynności prawnych ze względu na niedochowanie 
odpowiedniej formy tych czynności.  

X. Forma czynności prawnych oraz skutki jej niedochowania w sferze postępowania dowodowego.  
Od 15.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne  

od 15:30–19:00 Czas wolny. Dla zainteresowanych paintball (dla osób, które potwierdziły udział na 
kartach zgłoszeń) 

od 19:30 Uroczysta kolacja bankietowa z udziałem kapeli góralskiej, czas przy kolacji umili oprawa 
muzyczna DJ. 

 

01.12.2018r. (sobota) 
DZIEŃ TRZECI 

7.00 – 9.00 Śniadanie (13.00-14.00 Obiad) 

9.00 - 15.00 Prowadzenie SSN Dariusz Kala: 

Postępowanie dowodowe przed sądem pierwszej i drugiej instancji w sprawach karnych: 
 

I. Udowodnienie i uprawdopodobnienie. 
II. Domniemania faktyczne, prawne, notoryjność.  

III. Ciężar dowodu i skutki jego naruszenia.  
IV. Dowody prywatne i ich wykorzystanie w procesie karnym. 
V. Zakazy dowodowe w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki dowodów uzyskanych w wyniku czynu zabronionego (art. 168a 
k.p.k.) oraz dowodów pochodzących z podsłuchu operacyjnego i procesowego (art. 168 b 
k.p.k.).  

VI. Oddalenie wniosku dowodowego (art. 170 k.p.k.; art. 201 k.p.k.; art. 452 § 2 k.p.k.).  
 

Od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne  

 
15:30–19:00 Czas wolny. Dla zainteresowanych przejazd furmankami i pieczenie kiełbasek (dla osób, 
które potwierdziły udział na kartach zgłoszeń) 

od 19:30 Kolacja w karczmie regionalnej w Zakopanem 
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02.12.2018r. (niedziela) 
DZIEŃ CZWARTY 

 

7.00– 9.00 Śniadanie (wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00 i złożenie bagaży w bagażowni 
hotelu) 

9.00-13.30 Prowadzenie SSN Dariusz Kala: 

Zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach karnych – zagadnienia wybrane: 
 

I. Względne i bezwzględne podstawy odwoławcze oraz reguły formułowania zarzutów i wniosków 
odwoławczych; problem konstruowania zarzutów apelacyjnych w trybach konsensualnych. 

II. Granice rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy; orzekanie poza granicami zaskarżenia i 
podniesionych zarzutów (art. 433 k.p.k.; art. 436, 439, 440 i 455 k.p.k.).  

III. Zakaz reformationis in peius i reguły ne peius (art. 434, art. 443 i art. 454 k.p.k.). 
IV. Ograniczenia dopuszczalności kasatoryjnego orzekania przez sąd odwoławczy (art.  437 par. 2 

zd. 2 k.p.k.). 
V. Podstawy kasacyjne oraz reguły formułowania zarzutów kasacyjnych.  

 
Od 13.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne  

13.30 Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia 

Od 13.30 Obiad 

 

 

 

 

 

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI 1900 zł + VAT od osoby. Cena obejmuje: 
- autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, opiekę logistyczną organizatora na miejscu,  

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców 
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem - 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2- osobowe, pokoje 1 osobowe 

dodatkowo płatne) 3 obiady, 2 kolacje, w tym jedna uroczysta, serwis kawowy 
- wycieczkę pieszą z przewodnikiem  

DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. PARKING BEZPŁATNY. 
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......................................................... dnia 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
NAZWA FORMY DOSKONALENIA: „Czynności prawne oraz postępowanie dowodowe w 
sprawach cywilnych. Postępowanie dowodowe oraz zwyczajne i nadzwyczajne środki 
zaskarżenia w sprawach karnych”. 
TERMIN I MIEJSCE: 29.11-02.12.2018 r. – Hotel „Crocus****”, ul. Chałubińskiego 40, 34-
500 Zakopane (www.hotelcrocus.pl)   
 
 

L.p. Imię i nazwisko  
(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami) 

Funkcja 

   

   

 

Przejazd furmankami i pieczenie kiełbasek     TAK/ NIE* - * niewłaściwe skreślić 
Paintball                                                                   TAK/ NIE* - * niewłaściwe skreślić 
 
ADRES E-MAIL: _______________________________________________TELEFON KONTAKTOWY______________________________________ 

 FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ: 
 
NABYWCA: _______________________________________      ADRES: __________________________________________   NIP: ______________ 

 
ODBIORCA: ______________________________________      ADRES: _____________________________________________    NIP: _____________ 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BTHouse Business Training House z siedzibą: Aleja 29 Listopada 39A,  
31-425 Kraków, w celu przesyłania treści marketingowych na adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda 
może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: agnieszka.dudek@bthouse.pl spod adresu, którego 
zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. 

 
Pieczęć i Podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej 

 _____________________________ 
 

 
CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI 1900 zł + VAT od osoby. Cena obejmuje: 
- autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, opiekę logistyczną organizatora na miejscu,  

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców 
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem - 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2- osobowe, pokoje 1 osobowe 

dodatkowo płatne) 3 obiady, 2 kolacje, w tym jedna uroczysta, serwis kawowy 
- wycieczkę pieszą z przewodnikiem  

DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. PARKING BEZPŁATNY. 
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem: tel./fax: (12) 636-92-85 lub fax.: (12) 626-94-40 do dnia 08.11.2018r.  

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu i akceptacją regulaminu szkoleń 
dostępnego na stronie ww.sps.org.pl 

Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Należność za udział w szkoleniu należy przesłać do dnia 22.11.2018r. na konto: 
BTHouse Business Training House 

BGŻ BNP Paribas Bank Polska S. A. II O/ Kraków, nr rachunku 26 1600 1198 0002 0023 2122 3001 
 

Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (faksem) po terminie 08.11.2018r. instytucja 
lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, - niezależnie od powodów rezygnacji 
a w przypadku rezygnacji po terminie 12.11.2018r. instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi - 100% 

kosztów kwoty szkolenia, niezależnie od powodów rezygnacji  


