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POSTĘPOWANIE

CYWILNE
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1. Zajęcia organizacyjne
2. Postępowanie cywilne, Sprawa cywilna, Rodzaje i tryby postępowania cywilnego,
Postępowanie procesowe a postępowanie nieprocesowe, Postępowanie ogólne a postępowania
odrębne
3. Przebieg procesu od wytoczenia powództwa do przymusowego zaspokojenia,
Stadia postępowania – postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne; Pozew, elementy
rozprawy, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy [k. 23, 65]
4. Przedmiot procesu – roszczenie materialne, roszczenie procesowe; Pozew a powództwo,
Rodzaje powództw – o zasądzenie, o ustalenie, o ukształtowanie [k. 28, 29]
5. Postępowanie cywilne na tle postępowania karnego, Prejudycjalność wyroków [k. 3];
Przesłanki procesowe a przesłanki merytoryczne, Droga sądowa [k. 1]
6. Organizacja wymiaru sprawiedliwości [pusp, k. 4]; Skład sądu, referendarz sądowy;
Wyłączenie sędziego – z urzędu, na wniosek [k. 5, 7]
7. Właściwość sądu – funkcyjna, rzeczowa (wraz z wartością przedmiotu sporu), miejscowa
– ogólna, przemienna, wyłączna [k. 8]
8. Właściwość sądu (dokończenie) - umowna, delegacyjna; Badanie właściwości sądu [k. 6];
Strony postępowania, Atrybuty strony - Zdolność sądowa [k. 10]
9. Zdolność procesowa, Zdolność postulacyjna, Legitymacja procesowa [k. 11, 12]
10. Współuczestnictwo procesowe, materialne, formalne, jednolite, zwykłe, konieczne, dowolne;
Zmiany podmiotowe [k. 13, 15]
11. Postępowanie grupowe [uodrwpg, k. 14]; Prokurator w postępowaniu cywilnym, Organizacje
pozarządowe [k. 9]
12. Interwencja główna, Interwencja uboczna – samoistna i niesamoistna, Przypozwanie [k. 16]
13. Pełnomocnicy procesowi, Przymus adwokacko-radcowski, Pomoc prawna z urzędu,
Pełnomocnictwo procesowe – udzielenie, zakres umocowania, wygaśnięcie; Substytucja [k. 17]
14. Czynności procesowe, Doręczenia, doręczenie właściwe, zastępcze [k. 20]
15. Pisma procesowe (zajęcia multimedialne)
16. Terminy ustawowe, sądowe, umowne, instrukcyjne, Przywrócenie terminu [k. 19]; Posiedzenia
sądowe jawne a niejawne; Protokół elektroniczny i skrócony
17. Koszty postępowania cywilnego, Zwolnienie od kosztów sądowych, Zabezpieczenie kosztów
[uksc, k. 21, 22]
18. Wytoczenie powództwa, Doręczenie pozwu, Elementy rozprawy, Odroczenie [k. 24]
19. Przebieg postępowania rozpoznawczego. Nadużycie prawa procesowego i jego skutki
Postępowanie przygotowawcze; Koncentracja materiału procesowego – model prekluzji a
model dyskrecjonalnej władzy sędziego; Prekluzja w postępowaniu zwykłym a postępowanie
gospodarcze; [k. 25, 36]

20. Działania stron w toku postępowania - zmiana powództwa, cofnięcie powództwa, ugoda
sądowa, uznanie powództwa, bierność, zaprzeczenie, zarzuty, powództwo wzajemne [k. 26, 30,
31, 32, 33]
21. Postępowanie dowodowe (zagadnienia ogólne) – dowód, przedmiot dowodu,
uprawdopodobnienie, ciężar dowodu, ocena dowodów, zabezpieczenie dowodów [k. 35]
22. Postępowanie dowodowe (środki dowodowe) – dowód z dokumentu, zeznania świadków,
opinia biegłych, oględziny, przesłuchanie stron, inne środki dowodowe [k. 37]
23. Zawieszenie, Umorzenie postępowania [k. 34]; Czynności sądu o charakterze decyzyjnym,
zarządzenia, orzeczenia; Rodzaje wyroków, wyrok częściowy [k. 44]
24. Wyrok wstępny, końcowy, łączny, zaoczny, nakaz zapłaty, postanowienia, zasady orzekania,
budowa orzeczenia, orzekanie, rektyfikacja orzeczeń [k. 43, 45, 46, 48]
25. Prawomocność, moc wiążąca, powaga rzeczy osądzonej; Wykonalność i skuteczność
orzeczeń; Środki zaskarżenia; Apelacja [k. 47, 49, 50, 51, 52]
26. Zażalenie, Skarga na czynności referendarza sądowego, Skarga kasacyjna [k. 53, 55, 57]
27. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Skarga
o wznowienie postępowania, Skarga nadzwyczajna [uspp, k. 54, 56, 58]
28. Postępowania odrębne – nakazowe, upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze,
uproszczone [k. 38, 39, 40, 42]
29. Międzynarodowe postępowanie cywilne; Jurysdykcja krajowa; Uznawanie i stwierdzanie
wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych; Europejski Tytuł Egzekucyjny,
Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych [k. 2, 41, 59, 64] [wykład specjaliz.]
30. Postępowanie egzekucyjne [k. 66, 67, 68, 69, 70] [wykład specjaliz.]
31. Postępowanie nieprocesowe [k. 61, 62] [wykład specjaliz.]
32. Sądownictwo polubowne (arbitraż) [k. 60]
Oznaczenie kazusów z: P. Kucharski, R. Obrębski, D. Olczak, P. Rylski, K. Weitz (red.), T. Wojciechowski, T. Zembrzuski,
Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura, Warszawa 2012, wyd. 2, ss. 584.

Zajęcia. Zajęcia z postępowania cywilnego prowadzone są przy założeniu, że student zapoznał się wcześniej
z omawianym materiałem (lektura odpowiedniego rozdziału w podręczniku). Brak merytorycznej współpracy z grupą może
wiązać się z pominięciem danego tematu. Zajęcia trwają półtorej godziny (bez przerwy).
Kodeks. Wymagane jest posiadanie przy sobie własnego egzemplarza kodeksu postępowania cywilnego (w wersji
papierowej) i wskazanych w danym terminie ustaw pozakodeksowych. Brak ustawy może wiązać się z wyproszeniem
studenta z sali.
Obecność. Dopuszczalne jest maksymalnie 6 nieobecności w skali roku (oba semestry łącznie). Przekroczenie limitu
oznacza skreślenie studenta z listy bez możliwości uzyskania zaliczenia. Długotrwała nieobecność z przyczyn wyjątkowych
(np. poważna choroba) wymaga zaliczenia w formie ustnej całego materiału w uzgodnionym terminie.
Spóźnienia. W sytuacji, w której spóźnia się zbyt wiele osób na zajęcia, prowadzący może zabronić wchodzenia na salę.
Zaliczenie. Zaliczenie zajęć jest uzależnione od uczestnictwa w zajęciach (obecność) oraz zaliczenia dwóch prac
pisemnych – kolokwium w formie testu. Semestr zimowy kończy się tzw. małym kolokwium (przeprowadzane na początku
semestru letniego), którego zaliczenie uprawnia do uczestnictwa z II semestrze. Semestr letni kończy się tzw. dużym
kolokwium (przeprowadzane na ostatnich zajęciach semestru letniego), którego wynik jest oceną z przedmiotu. Do
uzyskanego wyniku doliczane są dodatkowe punkty z „niewykorzystanych” nieobecności.

