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Konsultacje (p. 108B):  
 
- konsultacje odbywają się zgodnie z ogłoszeniem na stronie 
wydziałowej.  
 

 
Postępowanie cywilne – Ćwiczenia 

Prawo- IV rok – studia wieczorowe – semestr zimowy (2022/2023) 
 

I. Harmonogram i tematy zajęć  
Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem z systemu USOSweb.  
Tematy zajęć obejmować będą następujące zagadnienia:  
 
 
1. Przesłanki procesowe. Droga sądowa. Jurysdykcja krajowa. Immunitet. 
Kaucja aktoryczna. Zapis na sąd polubowny. Kazusy.  
(7.10.2022 r.) 
 
 
2. Sąd. Skład sądu. Referendarze sądowi. Właściwość sądu. Wartość 
przedmiotu sporu. Wyłączenie sędziego. Kazusy.  
(14.10.2022 r.) 
 
 
3. Podmiotowe kwalifikacje strony. Zdolność sądowa. Zdolność procesowa. 
Zdolność postulacyjna. Legitymacja procesowa. Skutki niedochowania 
wymogów dotyczących podmiotowych kwalifikacji strony. Interwencja 
główna. Interwencja uboczna. Podmioty na prawach strony. Prokurator.  
(21.10.2022 r.) 
 
 
4. Warunki formalne i konstrukcyjne pism procesowych. Wszczęcie 
postępowania. Pozew. Przygotowanie pozwu na podstawie kazusu. 
(28.10.2022 r.) 



 

 

 
5. Kumulacja roszczeń. Rozdrobnienie roszczeń. Zmiana powództwa. Cofnięcie 
powództwa. Kazusy.  
(4.11.2022 r.) 
 
6. Obrona pozwanego. Kazusy.  
(10.11.2022 r.) 
 
7. Zawieszenie postępowania cywilnego. Zabezpieczenie dowodu. Kazusy. 
(18.11.2022 r.) 
 
8. Rozprawa odmiejscowiona i przeprowadzenie dowodu na odległość. 
Protokół elektroniczny i transkrypcja  
(25.11.2022 r.) 
 
9. Kolokwium  
(2.12.2022 r.) 
 
10. Poprawa Kolokwium  
(9.12.2022 r.) 
 
 
*Na zajęciach przewiduje się napisanie co najmniej 1 pisma 
procesowego.  
 
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.  
Dziekanat potwierdza prowadzącemu zajęcia kopię listy zgłoszonych 
studentów, o których mowa w ust. 1. Po uzyskaniu informacji, Dziekan 
może skreślić studenta z listy studentów.  



 

 

 
III. Warunki zaliczenia  
 
1. Pisma procesowe  
Studenci sporządzą na zajęciach pisma procesowe.  
Prowadzący zastrzega sobie możliwość zadania pytań dotyczących  
sporządzonego pisma procesowego, w celu sprawdzenia czy pismo zostało 
sporządzone samodzielnie przez studenta. W trakcie sporządzania pism 
procesowych wolno korzystać z orzecznictwa, komentarzy, Kodeksu 
postępowania cywilnego, itp.  
 
2. Ocena z zajęć  
W celu zaliczenia przedmiotu studenci zobligowani są sporządzenia 
samodzielnie poszczególnych pism procesowych (pisma na zaliczenie 
przedmiotu).  
 
Ponadto na przedostatnich zajęciach odbędzie się kolokwium, które składać 
się będzie z 20 pytań jednokrotnego wyboru (4 warianty odpowiedzi) po 1 pkt 
za każdą poprawną odpowiedź  
- Test – 20 pytań jednokrotnego wyboru, po 1 pkt za każdą poprawną 
odpowiedź (w celu uzyskania pozytywnej oceny należy uzyskać 
minimum 11 pkt),  
* Kolokwium zakresem będzie obejmowało tematykę ćwiczeń i 
wykładów z pierwszego semestru.  
* Kolokwium przeprowadzone zostanie stacjonarnie lub za pomocą 
narzędzi MS Office 365 - zależnie od wymogów związanych z epidemią 
COVID-19 aktualnych na datę kolokwium.  
3. Aktywność:  
Za aktywność na zajęciach student może otrzymać „+”. Uzyskanie przez 
studenta pięciu „+” będzie skutkowało podwyższeniem oceny o 0,5 stopnia 
(maksymalnie można w ten sposób podwyższyć sobie ocenę o 0,5 stopnia).  
Oceny zostaną wystawione zgodnie z poniższą skalą ocen:  
Skala ocen:  
> 11 pkt – ndst (2,0)  
11 pkt – 13 pkt – dst (3,0)  
14 pkt – 15 pkt – dst+ (3,5)  
16 pkt – 17 pkt – db (4,0)  
18 pkt –19 pkt – db+ (4,5)  
20 pkt – bdb (5,0)  



 

 

 
Student, który zgodnie z powyższymi wymogami nie uzyskał oceny 
pozytywnej ma prawo poprawy oceny na ostatnich zajęciach.  
 
Poprawa oceny odbędzie się w tej samej formie co kolokwium.  
Student niezadowolony z uzyskanej oceny (pozytywnej, tj. od 3,0 w górę), ma 
prawo do poprawy oceny również na ostatnich zajęciach.  
IV. Literatura przedmiotu  
*Podstawowym źródłem wiedzy jest Kodeks postępowania cywilnego. Student 
obowiązany jest posiadać aktualne wydanie k.p.c. na każdych zajęciach (forma 
papierowa lub elektroniczna).  
Przykładowa literatura:  

- Postępowanie cywilne w teorii i judykaturze, pod red. Izabelli Gil, 2020,  

- Meritum. Postępowanie cywilne. Tom I, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, 

Warszawa 2021;  

- Meritum. Postępowanie cywilne. Tom II, pod red. Izabelli Gil, Warszawa 2021;  

- Postępowanie cywilne w zarysie, W. Broniewicz, I. Kunicki, A. Marciniak, 

Warszawa 2020;  

- Postępowanie cywilne, M. Rzewuski, 2020;  

- Postępowanie cywilne, J. Jodłowski, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Z. Resich, 
K. Weitz, Warszawa 2016.  
 
Literatura uzupełniająca:  
- wszelkiego rodzaju komentarze do KPC.  
 

Ze względu na bardzo dużą ilość dokonywanych nowelizacji Kodeksu 

postępowania cywilnego zalecam korzystanie z najnowszych pozycji. 


