
 
 
 

Seminarium Fundacji Adwokatury Polskiej w Wildze 29  listopada – 1 grudnia 2013  

 

 „Podsumowanie projektów zmian oraz wchodz ących w życie przepisów 
prawnych 2013 ”  

 
Prowadzący: adw. Agnieszka Fedor, sędzia Zbigniew Kapiński, sędzia Małgorzata Manowska 

 
PROGRAM 

 
Dzień I, Najciekawsze problemy i orzecznictwo z zakresu prawa pracy (2 godz.)  
Prowadz ący: adw. Agnieszka Fedor 
 

1.     Restrukturyzacja zatrudnienia 

a.     Przejście zakładu pracy do nowego pracodawcy 

b.    Outsourcing 

c.     Zatrudnianie pracowników tymczasowych 

d.    Zwolnienia grupowe i czym je zastąpić 

2.     Nowe trendy w roszczeniach pracowniczych 

a.     mobbing 

b.    dyskryminacja 

c.     nadgodziny 

3.     Krótki przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy 2011-2013 

 
Dzień II, Kodeks post ępowania karnego (6 godz.) 
Prowadz ący: s ędzia Zbigniew Kapi ński 

I. Zakres, istota oraz wpływ zmian w K.P.K. dokonanych w 2013 roku oraz wynikających z ustawy z dnia 30 
sierpnia o zmianie ustawy – k.p.k. oraz niektórych innych ustaw na: 

1. Sposób prowadzenia postępowania przed Sądem I instancji:  
a/ w zakresie postępowania dowodowego i roli poszczególnych stron tego postępowania, 
b/ nowego sposobu przeprowadzania dowodów przed Sądem i istotne przesunięcie ciężaru dowodu i 

obowiązku wykazania winy oskarżonego na oskarżyciela wynikający z brzmienia art. 167§1 i 2 k.p.k., 
c/ sposób procedowania Sądu I instancji wynikający z nowego brzmienia przepisów dotyczących czynności 

procesowych przeprowadzonych przez Sąd oraz strony postępowania (np. art. 389§1 k.p.k., art. 391§1 
k.p.k., art. 394§2 k.p.k.), 

 
2. Postępowanie odwoławcze: 
a/ ograniczony zakres możliwości stawiania zarzutu nieprzeprowadzenia przez Sąd określonego dowodu (art. 

427§4 k.p.k.), 
b/ zakres instancyjnej kontroli Sądu odwoławczego wynikający z brzmienia art. 433§1 k.p.k., 
c/ zakres zaskarżenia wyroku wynikający z nowego brzmienia art. 447 k.p.k. oraz ograniczenia dla strony z 

inicjatywy której wszczęto postępowanie dotyczące możliwości podnoszenia określonych zarzutów, 
d/ zakres postępowania dowodowego prowadzonego przez Sąd odwoławczy wynikający ze zmiany treści art. 

452 k.p.k.  
 

Dzień III, Post ępowanie cywilne po nowelizacji przepisów, ze szczeg ólnym uwzgl ędnieniem koncentracji 
materiału procesowego i środków zaskar żania - uwagi praktyczne 
Prowadz ący: s ędzia Małgorzata Manowska 
 



 
 
 
Dzień I. piątek 29 listopada 2013 
 
Godz. 16.30 – 17.30 przyjazd i rejestracja w hotelu  
Godz. 17.30 wykład (2 godziny) 

Dzień II. sobota 30 listopada 2013 r.  
Godz. 10.00 - 17.00  wykłady ( 6 godzin)Godz. 13.00 - 14.00 przerwa na obiad 
Godz. 18.00 - uroczysta kolacja 
Godz. 20.00 - impreza andrzejkowa 

Dzień III.  niedziela  1 grudnia 2013 r. 
Godz. 10.00 – 14.00   wykład ( 4 godziny) 

 * Doba hotelowa zaczyna się o 14.00, w razie możliwości pokoje będą oddawane do dyspozycji Uczestników 
szkolenia wcześniej, a kończy się o 11.00 


