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Postępowanie cywilne– Ćwiczenia 

Prawo - IV rok – studia stacjonarne (rok akad. 2022/23, sem. zimowy) 
 

I. Tematy zajęć: 
 
1. Przesłanki procesowe. Droga sądowa. Jurysdykcja krajowa. Immunitet. Kaucja 

aktoryczna. Zapis na sąd polubowny. 
2. Sąd. Skład sądu. Referendarze sądowi. Właściwość sądu. Wartość przedmiotu sporu. 

Wyłączenie sędziego. 
3. Podmiotowe kwalifikacje strony. Zdolność sądowa. Zdolność procesowa. Zdolność 

postulacyjna. Legitymacja procesowa. Skutki niedochowania wymogów dotyczących 
podmiotowych kwalifikacji strony. Podmioty na prawach strony. Prokurator. 

4. Współuczestnictwo. Interwencja główna. Interwencja uboczna. 
5. Warunki formalne i konstrukcyjne pism procesowych. Wszczęcie postępowania. Pozew. 
6. Kumulacja roszczeń. Rozdrobnienie roszczeń. Zmiana powództwa. Cofnięcie 

powództwa. 
7. Obrona pozwanego. 
8. Organizacja postępowania i przygotowanie rozprawy. 
9. Rozprawa. Zawieszenie postępowania cywilnego. Zabezpieczenie dowodu. Rozprawa 

odmiejscowiona i przeprowadzenie dowodu na odległość. Protokół elektroniczny i 
transkrypcja. 

10. Postępowanie dowodowe.  
 

II. Obecność na zajęciach 
 
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.  
(zob. Regulamin Studiów oraz Zarządzenie nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii UWr z dnia 27 lipca 2017 r.) 
„W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach 
prowadzący zajęcia zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia trzeciej 
nieobecności, dostarczyć do dziekanatu w formie pisemnej listę tych osób wraz z numerami 
albumu, z wyjątkiem studentów, którzy uzyskali zgodę na eksternistyczne zaliczanie niektórych 
zajęć, zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. […] 
Po uzyskaniu informacji, Dziekan może skreślić studenta z listy studentów.” 
 
Nieobecność na zajęciach (zarówno nieusprawiedliwiona jak i usprawiedliwiona) powoduje 
utratę możliwości zdobycia punktów przypadających na dane zajęcia (za kartkówkę oraz 
aktywność) – co w konsekwencji prowadzi do uzyskania niższej oceny. 
 
Wcześniejsze uzyskanie zaliczenia, nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach.    
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III. Warunki zaliczenia 
 
Na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy: kartkówki, pisma procesowe, 
aktywność. 
 
1. Kartkówki  
W czasie semestru przeprowadzonych będzie 13 kartkówek mające skłonić studentów do 
regularnej nauki.  

- Czas trwania kartkówki to 10 min. Kartkówka obywać się będą na początku zajęć. 
- W związku z powyższym proszę o niespóźnianie się na zajęcia. Student, który spóźni 

się na zajęcia będzie miał mniej czasu na napisania kartkówki.  
- Kartkówka składać się będzie z 5 pytać testowych (po 1 punkcie za pytanie) oraz 

jednego krótkiego pytania opisowego (za 5 punktów).  
- Kartkówki będą obejmować materiał przerobiony na ćwiczeniach i wykładach do dnia 

kartkówki.  
- W czasie kartkówek nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych (podręcznika, 

notatek, aktów prawnych itd.) 
- Za każdą kartkówkę student może otrzymać od 0 pkt. do 10 pkt. 
- Maksymalna ilość punktów za kartkówki to 100 pkt. (3 kartkówki z najniższymi 

wynikami nie będą brane pod uwagę). Do zaliczenia semestru wymagane jest 
uzyskanie min. 50 pkt z kartkówek.  

 
2. Pisma procesowe: 
W ramach zajęć student sporządzać będzie następujące pisma procesowe: 

- pozew – 30 pkt.  
- odpowiedź na pozew – 10 pkt. 
- wniosek o wyłączenie sędziego – 10 pkt.   

W sumie za wszystkie pisma procesowe student może zdobyć 50 pkt.  
 
3. Aktywność: 
Aktywność studenta na zajęciach będzie punktowana, student może otrzymać za aktywność 
max. 50 punktów. Punkty za aktywność będą przyznawane za udział w dyskusji i 
rozwiązywanie kazusów.    
 
4. Ocena z zajęć:  
Suma punktów możliwych do zdobycia: 200 punktów (100 pkt – kartkówki,150 pkt – 
pisma procesowe, 50 pkt – aktywność). 
Oceny zostaną wystawione zgodnie z poniższą skalą ocen. 
 
Skala ocen: 
2.0 – poniżej 50 % [0 – 100) pkt.  
3.0 – od 50% - [100 – 120) pkt. (w tym min. 50 pkt z kartkówek) 
3.5 – od 60% - [120 – 140) pkt. 
4.0 – od 70% - [140 – 160) pkt. 
4.5 – od 80% - [160 – 180) pkt.  
5.0 – 90% - [180 – 200] pkt.  
 
Student, który zgodnie z powyższymi wymogami nie uzyskał oceny pozytywnej ma prawo 
poprawy oceny na konsultacjach. W tym przypadku student może uzyskać co najwyżej 
ocenę dostateczną (3,0). Poprawa oceny odbędzie się w formie pisemnej (test + pytania 
otwarte).  
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Student niezadowolony z uzyskanej oceny (pozytywnej, tj. od 3,0 w górę), ma prawo do 
poprawy oceny, co najwyżej o jeden stopień w górę, na konsultacjach. Poprawa odbędzie 
się w formie ustnej.  
 
6. Wcześniejsze zaliczenie zajęć 
Student może uzyskać zaliczenie przez odpowiedz ustną na konsultacjach. Zakres materiału 
na wcześniejsze zaliczenie ustne obejmuje całą materie wykładową i ćwiczeniową.  
Uzyskanie zaliczenia nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach (zob. Zarządzenie nr 18/2017 
Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 27 lipca 2017 r.). 
 
 

IV. Literatura przedmiotu 
 
Podstawowym źródłem wiedzy jest ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460). Student obowiązany jest posiadać aktualne wersje 
Kodeksu postępowania cywilnego na każdych zajęciach (forma papierowa lub elektroniczna).  
 
Akty prawne 

1. Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1805) (Planowane zmiany: druk sejmowy 2650); 

 
 

Przykładowa literatura podstawowa: 
1. I. Gil (red.), Postępowanie cywilne w teorii i judykaturze, Warszawa 2020. 
2. W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 

2020 
3. E. Marszałkowska-Krześ (red.), MERITUM Postępowanie cywilne. Tom I. 

Postepowanie rozpoznawcze i zabezpieczające, Warszawa 2021. 
4. E. Marszałkowska-Krześ (red.), MERITUM Postępowanie cywilne. Tom II. 

Postępowanie egzekucyjne, arbitrażowe i międzynarodowe, Warszawa 2021 
Nie zaleca się korzystania z literatury wydanej przed listopadem 2019 r. z uwagi na dużą 
nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.  
 
Przykładowa literatura uzupełniająca: 

1. H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach 
cywilnych, Warszawa 2020 

2. H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2021 
3. Ł. Błaszczak, Dowody w postępowaniu cywilnym. System Postępowania Cywilnego. 

Tom 2, Warszawa 2021 
4. Ł. Błaszczak, Dowody w postępowaniu cywilnym. System Postępowania Cywilnego. 

Tom 2, Warszawa 2021 
 
Orzecznictwo: 
Będzie podawane na bieżąco na każdych zajęciach.  


