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KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE”
SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI

02.06.20r. – grupa A
26.05.20r. – grupa B
02.06.20r. – grupa C

Temat
 „Praktyczne problemy związane z obowiązkami procesowymi zawodowego pełnomocnika w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego”

Zagadnienia
	Obowiązki sądu i stron w zakresie koncentracji materiału procesowego i zapewnienia szybkości postępowania;
	System dyskrecjonalnej władzy sędziego oraz system prekluzji dowodowej,

	instytucja pisma przygotowawczego,

pojęcie „spóźnionych” twierdzeń i dowodów,
zgłaszanie zarzutów merytorycznych w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego,
dyskrecjonalna władza sędziego w postępowaniu nieprocesowym;
	Utrata prawa powoływania się na uchybienia procesowe sądu - art. 162 k.p.c.;
	Rozwiązywanie kazusów dotyczących problematyki stanowiącej przedmiot ćwiczeń.
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Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 75);
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 265);
	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (t. j. Dz. U. 2019, poz. 68);
	Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 755).
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Kazus

Gmina Poczesna wystąpiła przeciwko Annie Nowak i Janowi Nowakowi, których Reprezentujesz jako radca prawny z pozwem o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego obejmującego działkę X. W toku sprawy, na pierwszym terminie rozprawy Złożyłeś/aś wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Tomasza Nowaka. Wniosek ten nie został rozpoznany przez sąd, ani na pierwszym, ani na drugim, ani wreszcie na trzecim terminie rozprawy, po którym nastąpiło zamknięcie rozprawy. Czy Będziesz mógł/mogła powołać się na powyższe uchybienie w apelacji?

