Załącznik do uchwały nr 61/2015 Rady Programowej KSSiP z dnia 3 lipca 2015 r.

L.p.

TEMAT SZKOLENIA

ADRESACI SZKOLENIA

LICZBA UCZESTNIKÓW

MIEJSCE

1.

Zmiany w prawie karnym wykonawczym wprowadzone
nowelizacją kkw z dniem 1 lipca 2015 roku.

sędziowie i referendarze

11 edycji, szkolenie 7 godz. dla grupy 55
osób

w apelacjach

2.

Zmiany w prawie karnym wykonawczym wprowadzone
nowelizacją kkw z dniem 1 lipca 2015 roku.

prokuratorzy

11 edycji, szkolenie 7 godz. dla grupy 55
osób

w apelacjach

3.

Dobra osobiste a media społecznościowe i Internet.

sędziowie cywiliści (SO i SA)

2 edycje po 55 osób, każda edycja po 16
godz.

Dębe

4.

Ustawy "wywłaszczeniowe" a odpowiedzialność
odszkodowawcza.

sędziowie cywiliści (SO i SA)

2 edycje po 55 osób, każda edycja po 16
godz.

Dębe

5.

Omówienie nowelizacji ustawy o KRS.

referendarze i sędziowie wydziałów
rejestrowych

11 edycji po 30 osób, każda edycja po 8
godz.

w apelacjach

6.

Ochrona własności i roszczenia uzupełniające.

sędziowie cywiliści (SR) i asystenci

11 edycji po 50 osób, każda edycja po 8
godz.

w apelacjach

7.

Prawo restrukturyzacyjne.

sędziowie wydziałów
upadłościowych

2 edycje po 75 osób, każda edycja po 16
godz.

Dębe

Prawo przewozowe i konwencja o umowie
międzynarodowego przewozu drogowego towarów z
19.05.1956 r. (CMR) Konwencja CMR a przepisy prawa
8.
polskiego, zawarcie i wykonanie umowy przewozu,
odpowiedzialność przewoźnika, wysokość
odszkodowania.

sędziowie gospodarczy (SR i SO)

2 edycje po 55 osób, każda edycja po 16
godz.

Dębe

Metodyka postępowania w sprawach dotyczących
zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych,
spółdzielni i stowarzyszeń.

sędziowie cywiliści (SO i SA)

2 edycje po 55 osób oraz dodatkowo 11
miejsc dla prokuratorów, po jednym z każdej
apelacji, każda edycja po 16 godz.

Dębe

Służba cywilna i zagraniczna.

sędziowie i asystenci Sądu
Okręgowego
w Warszawie oraz sądów
rejonowych z okręgu Sądu
Okręgowego w Warszawie (pion
pracy

liczba uczestników 50

Warszawa

11.

Wpływ postępowania upadłościowego na
postępowanie cywilne.

sędziowie i asystenci Sądu
Okręgowego
w Warszawie oraz sądów
rejonowych z okręgu Sądu
Okręgowego w Warszawie (pion
pracy

liczba uczestników 50

Warszawa

12.

Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i
postępowania cywilnego.

sędziowie orzekający w sprawach
cywilnych, referendarze i asystenci
sędziów

liczba uczestników 100, w tym 11 miejsc dla
prokuratorów, po jednym z każdej apelacji

13.

Studia podyplomowe z zakresu prawa rodzinnego z
elementami psychologii.

sędziowie orzekający w sprawach
rodzinnych, referendarze
i asystenci sędziów

liczba uczestników 100, w tym 11 miejsc dla
prokuratorów, po jednym z każdej apelacji

9.

10.

