
Program 24-26.11.2016 r. Hotel na Ptasiej Wyspie w Mikołajkach***** 

CZWARTEK 24.11.2016 r. 

od godz. 14.00 Zakwaterowanie 

16.00-17.30 wykład/ ćwiczenia:  Dochodzenie należności przed sądami w Niemczech i Rosji.-Advokat Mikhail A. 

Kartashov, Dr Jur (Uni Sankt Petersburg), Kanzlei Dr Kartashov (Berlin) 

 
17.30-17.45 przerwa kawowa  

 

17.45-19.15 wykład/ ćwiczenia cd. Dochodzenie należności przed sądami w Niemczech i Rosji.-Advokat Mikhail A. 
Kartashov, Dr Jur (Uni Sankt Petersburg), Kanzlei Dr Kartashov (Berlin) 
 

20.30 uroczysta kolacja z DJ  

 

PIĄTEK 25.11.2016 

10.00-12.00  wykład: Postępowanie klauzulowe. Specyfikacja tytułów egzekucyjnych. Nadanie klauzuli 

wykonalności na następców i przeciwko następcom prawnym oraz małżonkowi dłużnika (problematy klauzuli 
wykonalności z ograniczeniem odpowiedzialności do przedsiębiorstwa). Klauzula na tytuł z prawem powstrzymania, 
spełnienia świadczenia wzajemnego – zagadnienia praktyczne. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. 
Środki dowodowe w k.p.c. ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego - SSO Agnieszka Żegarska 
 
12.00-12.30 przerwa kawowa  
 
12.30-14.30 c.d. wykładu - Postępowanie klauzulowe. Specyfikacja tytułów egzekucyjnych. Nadanie klauzuli 

wykonalności na następców i przeciwko następcom prawnym oraz małżonkowi dłużnika (problematy klauzuli 
wykonalności z ograniczeniem odpowiedzialności do przedsiębiorstwa). Klauzula na tytuł z prawem powstrzymania, 
spełnienia świadczenia wzajemnego – zagadnienia praktyczne. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. 
Środki dowodowe w k.p.c. ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego - SSO Agnieszka Żegarska 

 
14.30-16.00 obiad  
 
 
16.00-18.00  c.d. wykładu - Postępowanie klauzulowe. Specyfikacja tytułów egzekucyjnych. Nadanie klauzuli 

wykonalności na następców i przeciwko następcom prawnym oraz małżonkowi dłużnika (problematy klauzuli 
wykonalności z ograniczeniem odpowiedzialności do przedsiębiorstwa). Klauzula na tytuł z prawem powstrzymania, 
spełnienia świadczenia wzajemnego – zagadnienia praktyczne. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. 
Środki dowodowe w k.p.c. ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego - SSO Agnieszka Żegarska 
 

 

18.00-21.00 kolacja  

 

  



SOBOTA 26.11.2016  

9.30-11.00 wykład: Techniki walki ze stresem, szkolenie z asertywności, techniki rozmów z różnymi typami klientów; 

techniki rozmów z klientem agresywnym lub ogólnie osobą agresywną – psycholog mgr. Jacek Doliński 

11.00-11.30 przerwa kawowa (wykwaterowanie do godz.12.00)   

11.30-13.00 wykład c.d. Techniki walki ze stresem, szkolenie z asertywności, techniki rozmów z różnymi typami 

klientów; techniki rozmów z klientem agresywnym lub ogólnie osobą agresywną – psycholog mgr. Jacek Doliński 
 
 

Fundacja IUS zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie z przyczyn niezależnych od organizatora. 

 

 


