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I. PROGRAM ZAJĘĆ/ HARMONOGRAM  

Tematyka zajęć zgodna z harmonogramem przedmiotu zawartym w USOS: 

 

ĆWICZENIA 

I.  

Przesłanki procesowe. 

Droga sądowa. 

Jurysdykcja krajowa.  

Immunitet.  

Kaucja aktoryczna. 

Zapis na sąd polubowny. 

II. 

Sąd.  

Referendarze sądowi.  

Skład sądu.  

III.  

Wyłączenie sędziego.  

Właściwość sądu.  

Wartość przedmiotu sporu. 

IV. 

Wszczęcie postępowania. 

Pozew. 

Przygotowanie pozwu na podstawie kazusu. 

V. 
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Interwencja główna i uboczna. 

Współuczestnictwo procesowe. 

Przypozwanie. 

VI.  

Kumulacja roszczeń.  

Rozdrobnienie roszczeń.  

Zmiana powództwa.  

Cofnięcie powództwa. 

VII. 

Obrona pozwanego 

VIII. 

Terminy. Doręczenia. 

Zawieszenie postępowania. 

IX.  

Kolokwium. 

X. 

Pomoc prawna z urzędu. 

Koszty postępowania. 

 

II. OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH  
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (zob. Regulamin Studiów i Zarządzenie nr 18/2017 Dziekana 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 27 lipca 2017 r.). 

Dopuszcza się 1 nieobecność w semestrze zimowym niewymagającą usprawiedliwienia i odrobienia.  

Każdą kolejną nieobecność Student zobowiązany jest nadrobić w terminie 14 dni od ustania przyczyny 

nieobecności na wyznaczonych przez Prowadzącego konsultacjach (konsultacje wskazane na stronie 

wydziałowej prowadzącego). Odrobienie nieobecności polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania z 

zakresu tematycznego, jaki został przerobiony na zajęciach, w których Student nie uczestniczył (tj. był 

nieobecny). Niezaliczenie (nieodrobienie) nieobecności w wyżej wskazanym terminie skutkować 

będzie każdorazowo obniżeniem oceny z kolokwium o 2 punkty.  

W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach 

Prowadzący zobowiązany jest w terminie 5 dni liczonych 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 obowiązującym na Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

 



III. WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU 

 

A) kolokwium 

forma: test jednokrotnego wyboru (4 warianty odpowiedzi) 

Ilość pytań testowych: 40 

W celu uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium należy osiągnąć pułap punktowy w wysokości nie 

niższej niż 21 punktów. Zakres kolokwium jest tożsamy z zakresem zajęć nr I-VIII (punkt pierwszy 

sylabusa). Student, który nie uzyskał oceny pozytywnej z kolokwium zobligowany jest do jego poprawy 

poprzez przystąpienie do ponownego testu w terminie ustalonym z Prowadzącym, nie później jednak 

niż do zakończenia semestru. Student ma prawo do jednokrotnej poprawy kolokwium, z którego 

otrzymał ocenę pozytywną. W takim przypadku Prowadzący bierze pod uwagę ocenę późniejszą. 

 

 

 

SKALA OCEN- DOT. SEMESTRU ZIMOWEGO 

Ilość uzyskanych punktów Ocena z sem. letniego 

Do 20 2 

21-24 3 

25-28 3,5 

29-32 4 

33-36 4,5 

37-40 5 

 

 

IV. AKTYWNOŚĆ 

Za aktywność na zajęciach Student może otrzymać „+”. 4 „+” skutkować będą przyznaniem 

bonifikatowego 1 pkt. Przyznanie punktu wiązać się będzie z powiększeniem ilości punktów zebranych 

w semestrze zimowym przez Studenta bez zwiększania równocześnie max. liczby punktów możliwych 

do uzyskania- mianownika- tj. 
1

0
. Student może uzyskać max. 2 punkty bonifikatowe w trakcie semestru 

(tj. Student może otrzymać max. 8 „+”). 

 

 

V. LITERATURA PRZEDMIOTU 

Podstawowym źródłem wiedzy jest Kodeks postępowania cywilnego. Student zobowiązany jest 

przynosić aktualne wydanie KPC na każde zajęcia. 

1) I. Gil (red.), Postępowanie cywilne w teorii i judykaturze, Warszawa 2020, 

1) M. Rzewuski (red.), Postępowanie Cywilne, Warszawa 2019, 



2) A. Zieliński, K. Flaga- Gieruszyńska, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2020, 

6) I. Gil (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2017(częściowo nieaktualny).  

 

VI. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

1) Meritum. Postępowanie cywilne, red. I. Gil, E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2021 

2) Komentarze do k.p.c. (SIP LEX, SIP LEGALIS) 

3) Postępowanie cywilne w kazusach i testach, red. I. Gil, Warszawa 2021. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

Student może uzyskać wcześniejsze zaliczenie przedmiotu poprzez wcześniejsze przystąpienie do 

kolokwium na konsultacjach po uprzednim ustaleniu z Prowadzącym. Forma wcześniejszego zaliczenia 

będzie zależna od formy egzaminu. Zakres materiału na wcześniejsze zaliczenie obejmuje zakres 

tematyczny planowany w semestrze zimowym. Uzyskanie wcześniejszego zaliczenia nie zwalnia  

z uczestnictwa w zajęciach (Zarządzenie nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

UWr z dnia 27 lipca 2017 r.). 


