
SYLABUS (wersja pełna) 
Nazwa programu studiów: 

 

Nazwa przedmiotu:  

Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych 

Nazwa kierunku: prawo 

 

Forma studiów: 

Jednolite studia 
magisterskie, studia 
niestacjonarne 
 

Profil studiów: 

Ogólnoakademicki 

Specjalność:  

Status przedmiotu: fakultatywny Język przedmiotu: polski 
 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia 
ECTS  w tym         

e-learning 

5 10 
wykład 

15  Zaliczenie na 
ocenę 

 

RAZEM 15   2 

Koordynator przedmiotu: 
 

dr Karolina Ziemianin 

Prowadzący zajęcia: 
 

dr Karolina Ziemianin 

Cele przedmiotu: 
 

Podstawowym celem nauczania jest zapoznanie studenta z organami egzekucji sądowej 
oraz z samą procedurą egzekucji w sprawach cywilnych, jej etapami oraz formami 
egzekwowania świadczenia. 

Wymagania wstępne:  
 

Student powinien znać podstawy prawa cywilnego materialnego oraz mieć podstawową 
wiedzę dotyczącą pojęć z zakresu prawoznawstwa, a także podstawy wiedzy z zakresu 
postępowania cywilnego. 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Kategoria L.p. Opis efektu 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

wiedza 

1. Student wymienia i opisuje wszystkie podmioty sądowego 
postępowania egzekucyjnego. 

K_W05 

2. Student charakteryzuje zadania i kompetencje organów 
egzekucyjnych. 

K_W07 

3. Student charakteryzuje różne rodzaje egzekucji oraz sposoby 
przystępowania do niej. 

K_W11 

4. Student wymienia i opisuje kolejne etapy postępowania 
egzekucyjnego. 

K_W08 

5. Student zna skutki bezskuteczności egzekucji. K_W10 

umiejętności 

6. Student sporządza wnioski i inne dokumenty przydatne w 
postępowaniu egzekucyjnym. 

K_U10 

7. Student rozwiązuje problemy opisane w prostych stanach 
faktycznych. 

K_U11 

8. Student przygotowuje proste środki zaskarżenia w postępowaniu 
egzekucyjnym. 

K_U19 

kompetencje społeczne 

9. Student dyskutuje na temat problemów zawartych w stanach 
faktycznych. 

K_K01 

10. Student dąży do skonstruowania najbardziej efektywnych 
rozwiązań powierzonych problemów. 

K_K04 

11. Student czuje odpowiedzialność wynikającą z konsekwencji 
procesowych nieprawidłowych czynności w postępowaniu 
egzekucyjnym. 

K_K06 



TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć: wykład 

L.p. Treści semestr 
liczba 
godzin 

1. Organy egzekucyjne i ich właściwość. 10 1 

2. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności. 10 2 

3. Wszczęcie egzekucji, czynności egzekucyjne. 10 2 

4. Zawieszenie i umorzenie postępowania. Skutki bezskuteczności egzekucji. 10 1 

5. Ograniczenia egzekucji. 10 1 

6. Powództwa przeciwegzekucyjne. 10 2 

7. Egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, wierzytelności i 
innych praw. 

10 
2 

8. Egzekucja z nieruchomości. 10 2 

9. Wyjawienie majątku. 10 1 

10. Podział sumy uzyskanej z egzekucji. 10 1 

 
Metody kształcenia: 

 

Wykład z elementami dyskusji 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się  

 Nr efektu uczenia 
się z sylabusa 

 
Sprawdzian 1-11 

 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę̨. Sprawdzian w formie testu (pytania: otwarte, zamknięte, oparte na 
krótkich stanach faktycznych - wg wyboru prowadzącego), za który student może maksymalnie 
otrzymać́ 10 pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 
10 pkt - ocena 5,0; 
9 pkt - ocena 4,5;  
8 pkt - ocena 4,0; 
7 pkt - ocena 3,5; 
5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0. 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  

Semestr Przedmiot / forma  Rodzaj zaliczenia 
Metoda 

obliczania oceny 
Waga do średniej 

10 Egzekucja sądowa w 
sprawach cywilnych 

Zaliczenie na 
ocenę 

Ocena z 
zaliczenia 

stanowi ocenę z 
przedmiotu 

1,0 

Literatura podstawowa Flaga-Gieruszyńska K. (2020): Postępowanie cywilne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, C.H. 
Beck, Warszawa 

 Marciniak A. (2019): Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Wolters 
Kluwer 

Literatura 
uzupełniająca 

Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K. (2020): Postępowanie cywilne. Kompendium, C.H. Beck, 
Warszawa 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

  
Liczba godzin 

 

Zajęcia dydaktyczne 15 

Udział w egzaminie/zaliczeniu 1 

Przygotowanie się do zajęć 9 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / 
itp. 

- 

Przygotowanie się do egzaminu 
/ zaliczenia 

10 



Łączny nakład pracy studenta w 
godz.  

50 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


