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Przedmiotem seminarium specjalizacyjnego (proseminarium) jest szeroko rozumiane cywilne
prawo sądowe - począwszy od procesu cywilnego, przez postępowanie nieprocesowe, aż do
postępowania egzekucyjnego. Student poznaje prawo cywilne procesowe w całościowy sposób z
uwzględnieniem jego praktycznej roli. Analizowane są wybrane, aktualne zagadnienia przydatne
nie tylko na egzaminie, lecz przede wszystkim z perspektywy przygotowania do wykonywania
klasycznych zawodów prawniczych - adwokata, radcy prawnego, sędziego, czy komornika
sądowego.
Seminarium to nie jest wykład, to nie referaty, to dyskusja i tzw. burza mózgów. Zajęcia
odbywają się w formie rozmowy, wymiany poglądów i moderowanej dyskusji wokół
poszczególnych zagadnień prawa procesowego. Chętne osoby mogą zostać "gospodarzami"
wybranego tematu i prowadzić dyskusję wokół interesujących ich zagadnień.
Szerzej zob. opis seminarium w USOS-ie
www.zembrzuski.eu
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Proponowane zagadnienia do dyskusji

 Prawo procesowe w świetle zasad postępowania
 Prawda materialna a prawda formalna w procesie cywilnym
 Formalizm postępowania – zaleta czy mankament?
 Droga sądowa – dostęp do ochrony sądowej
 Sądownictwo a powoływanie sędziów – perspektywa ETPCz
 Sędziowie pokoju – anachronizm czy ratunek dla wymiaru sprawiedliwości
 Skład sądu – między monokratycznością a kolegialnością
 Właściwość sądu – doświadczenia i perspektywy
 Wyłączenie sędziego – perspektywa orzecznictwa TK
 Atrybuty strony procesu – legitymacja procesowa
 Współuczestnictwo procesowe – wokół wielopodmiotowości
 Strona a osoba trzecia – postępowanie grupowe
 Interwencja uboczna a skutek interwencyjny
 Pełnomocnik i pełnomocnictwo procesowe – prawo prywatne a publiczne
 Przymus adwokacko-radcowski a zdolność postulacyjna strony
 Zwrot czy odrzucenie – wokół problematyki pozwu i powództwa
 Rodzaje powództw – ustalenie, ukształtowanie czy sprostowanie
 Żądanie ewentualne vs żądanie zgłoszone na pierwszym miejscu
 Powództwo oczywiście bezzasadne a prawo do rzetelnego procesu
 Ustność czy pisemność postępowania – dominacja czy zmierzch
 Posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy a efektywność postępowania
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 Koncentracja materiału procesowego – między prekluzją a dyskrecjonalną władzą
 Nadużycie prawa procesowego – standardy a sankcje
 Rozprawa a zapobieganie nielojalności procesowej – zastrzeżenia do protokołu
 Jawność postępowania sądowego – zasada czy wyjątek
 Rozprawa – symulacja rozprawy w procesie cywilnym
 Doręczenia – pośrednie, bezpośrednie czy komornicze
 Koszty sądowe – case study
 Obrona pozwanego – zarzut potrącenia
 Ugoda sądowa a postępowanie pojednawcze
 Mediacja – rozwiązywanie konfliktu czy sposobu podejścia do konfliktu
 Postępowanie dowodowe – dowody sprzeczne z prawem
 Środki dowodowe – świadek a dowód z zeznań na piśmie
 Postępowanie dowodowe – umowa dowodowa
 Nieważność postępowania a nieistnienie orzeczenia
 Orzekanie - wyrok wstępny
 Samodzielność jurysdykcyjna sądu – pełna czy ograniczona?
 Ogłaszanie i uzasadnianie wyroków – tradycja a postęp
 Moc wiążąca a powaga rzeczy osądzonej
 Pokrzywdzenie a interes prawny na tle zaskarżania orzeczeń
 Apelacja – rola i kognicja sądu odwoławczego
 Zażalenie – dewolutywne czy poziome
 Skarga kasacyjna – Sąd Najwyższy w systemie zaskarżania
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 Ustalenia faktów i ocena dowodów jako podstawy skargi kasacyjnej
 Skarga nadzwyczajna a komplementarność środków zaskarżenia
 Postępowanie w sprawach gospodarczych – przedsiębiorca a proces
 Postępowanie w sprawach własności intelektualnej – wezwanie do udzielenia informacji
 Sąd rejestrowy a ważność uchwał podmiotów korporacyjnych
 Dziecko w postępowaniu cywilnym – k.r.o. a k.p.c.
 Arbitraż i arbiter – zalety i mankamenty postępowania przed sądem polubownym
 Postępowanie zabezpieczające – efektywność i trwałość hipoteki przymusowej
 Rozgraniczenie postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego
 Kognicja sądu w postępowaniu klauzulowym
 Nadzór judykacyjny w postępowaniu egzekucyjnym – skarga na czynności komornika a
zarządzenia z urzędu
 Egzekucja z ruchomości – zajęcie a sprzedaż rzeczy
 Koszty egzekucji sądowej
 Powództwa przeciwegzekucyjne – rola zarzutów
 Wymiar sprawiedliwości w czasach COVID-19 – trwałość czy tymczasowość
 Postmodernizm a kodeks postępowania cywilnego

Do każdego tematu seminarzyści otrzymują materiały do lektury – artykuły, opracowania, orzeczenia Sądu Najwyższego –
opublikowane na łamach czasopism, opracowań monograficznych i ksiąg jubileuszowych:


Przegląd Sądowy



Polski Proces Cywilny



Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny



Orzecznictwo Sądów Polskich
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Europejski Przegląd Sądowy



Studia Iuridica



Palestra



Radca Prawny Zeszyty Naukowe



Gazeta Sądowa Warszawska



Monitor Prawniczy



Monitor Prawa Handlowego



Przegląd Prawa Handlowego



Dyskurs Prawniczy i Administracyjny



Glosa



Temidium



Prokuratura i Prawo



Prawo Spółek



ADR Arbitraż i Mediacja



Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji

***



E. Waśkowski, System Procesu Cywilnego. Wstęp teoretyczny, Wilno 1932



Prawo prywatne czasu przemian, księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu,
red. A. Nowicka, 2005



Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, red. H. Dolecki,
K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009



Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a kodeks postępowania Cywilnego, red. T. Ereciński, K. Weitz, Warszawa 2010



Aurea Praxis. Aurea Theoria, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom 1, J. Gudowski, K. Weitz
(red.), Warszawa 2011



Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, red. K. FlagaGieruszyńska, G. Jędrejek, Warszawa 2014



Sine ira et studio. Księga Jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, K. Weitz,
P. Grzegorczyk, Warszawa 2016



Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz,
J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2018
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Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska,
S. Cieślak, Warszawa 2018



Z zagadnień prawa procesowego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, red. P. Rylski, K.
Weitz, T. Zembrzuski, Studia Iuridca 2018 nr 75



Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej, red. A. Góra-Błaszczykowska, K. FlagaGieruszyńska, I. Gil, Sopot 2018



Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., red. S. Cieślak, Łódź 2020



Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, red. J. Jagieła, Warszawa 2020



Wykonywanie zobowiązań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, red. K. Bilewska, W.
Kocot, D. Krekora-Zając, Warszawa 2020



Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym, red. W. Głodowski, Poznań 2020



Dostęp do ochrony prawnej w sądowy postępowaniu cywilnym, red. K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar,
E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2021



Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian, red. M. Dziurda, T. Zembrzuski, Warszawa
2021



Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje, postulaty, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2021



Tajemnica adwokacko-radcowska i notarialna oraz inne środki ochrony zaufania w postępowaniu cywilnym, red. S.
Cieślak, Warszawa 2022



Księga jubileuszowa Profesora Wojciecha Katnera, Warszawa 2022 (w druku)
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