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Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego materialnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego oraz prawa 

pracy. Nadto konieczna jest znajomość reguł wykładni. Bezwzględna jest także znajomość podstawowych reguł dotyczących hierarchii aktów 

prawnych, w tym w szczególności miejsca w tej hierarchii umów międzynarodowych. 

Cele przedmiotu:   

1. uzyskanie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu realizacji norm prawa materialnego cywilnego, rodzinnego, czy prawa 
pracy, zarówno w postępowaniu przedsądowym, lecz w szczególności realizacji norm w postępowaniu rozpoznawczym toczącym się 
przed sądem powszechnym, jak i w postępowaniu mającym na celu przymusowe wykonanie orzeczenia sądowego (postępowanie 
egzekucyjne). 

2. Student powinien uzyskać umiejętności analizowania podstawowych pojęć procesowych, umiejętności korzystania z przysługujących 

instrumentów zapewniających realizację roszczeń. 

 Metody dydaktyczne:  

Do osiągnięcia założonych wyżej celów nauczania służyć będzie w szczególności metoda oparta na praktycznej działalności studentów i metoda 

nauczania praktycznego. Przedmiotowa materia przedstawiana jest bowiem studentom przede wszystkim w formie rozwiązywania i omawiania 

stanów faktycznych. Studenci nadto sporządzają samodzielnie wzory pism procesowych. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  

1. Pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania cywilnego;  
2. Przesłanki procesowe; 
3. Źródła prawa procesowego cywilnego;  
4. Zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym - dopuszczalność drogi sądowej i stosunek do innych postępowań przed 

organami państwa; 
5. Zasady naczelne postępowania cywilnego w praktyce;  
6. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie tematyki wykładu; 
7. Przygotowanie pozwu w procesie cywilnym oraz wniosku w postępowaniu nieprocesowym; 
8. Problematyka formularzy procesowych; 
9. Przygotowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych; 
10. Praktyczne aspekty czynności procesowych; 
11. Czynności procesowe w postępowaniach odrębnych; 
12. Środki zaskarżenia w praktyce; 
13. Czynności procesowe w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. 

Forma i warunki zaliczenia:  Zaliczenie bez oceny 
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