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Konsultacje (p. 108B):  

- konsultacje odbywają się zgodnie z ogłoszeniem na stronie wydziałowej. 

 

Postępowanie cywilne – Ćwiczenia 

Prawo- IV rok – studia zaoczne – semestr letni (2021/2022) 

 

I. Harmonogram i tematy zajęć 

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem z systemu USOSweb. 

Tematy zajęć obejmować będą następujące zagadnienia: 

 

I.  (12.03.2022) 

Postępowania odrębne – zagadnienia ogólne. 

Postępowanie uproszczone. 

Postępowanie nakazowe. 

Postępowanie upominawcze. 

Elektroniczne postępowanie upominawcze. 

Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych. 

 

II. (12.03.2022) 

Postępowanie w sprawach małżeńskich. 

Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi. 

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania. 

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej. 

 

III. (9.04.2022) 11:30-13:00 sala 201B 

Zaskarżanie orzeczeń sądowych. 

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 
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Skarga o wznowienie postępowania. 

Skarga nadzwyczajna. 

 

IV. (10.04.2022) 18:45-20:15 sala 201B 

Przygotowanie środków zaskarżenia na podstawie kazusów. 

 

V. (7.05.2022) 09:45-11:15 sala 201B 

Postępowanie nieprocesowe – postępowanie w poszczególnych rodzajach spraw. 

Ubezwłasnowolnienie. 

Sprawy małżeńskie oraz inne sprawy rodzinne i opiekuńcze. 

 

VI. (21.05.2022) 09:45-11:15 sala 215A 

Postępowanie wieczystoksięgowe. 

Sprawy depozytowe. 

Postępowanie rejestrowe. 

Przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego na podstawie 

kazusu. 

 

VII. (29.05.2022) 09:45-11:15 sala 201B 

Postępowanie klauzulowe. 

Postępowanie egzekucyjne – zagadnienia wstępne. 

Podmioty postępowania egzekucyjnego. 

Warunki dopuszczalności postępowania egzekucyjnego. 

Przebieg postępowania egzekucyjnego. 

Powództwa przeciwegzekucyjne. 

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. 

Egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. 

Podział sumy uzyskanej z egzekucji. 

 

VIII. (12.06.2022) 08:00-09:30 sala 214A 

Przygotowanie wniosku egzekucyjnego na podstawie kazusu. 

 



 

IX. (12.06.2022) 09:45- 11:15 sala 214A 

Kolokwium 

 

X. (18.04.2022) 11:30-13:00 sala 201B 

Europejskie postępowanie cywilne. 

 

Międzynarodowe postępowanie cywilne. 

*Na zajęciach przewiduje się napisanie 3 pism procesowych. 

 

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. 2. 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 zagadnienia egzaminacyjne. 

* 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. 
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