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1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 

▪pojęcie postępowania cywilnego  
▪pojęcie sprawy cywilnej 

             ▪źródła prawa procesowego cywilnego 
 ▪prawo procesowe cywilne – normy procesowe 

▪rodzaje postępowania cywilnego – proces, post. nieprocesowe, zabezpieczające, egzekucyjne 
۩: J. Jodłowski, Z. Resich i in. , Postępowanie…, r. 1, 2, 5, 9  
 
 

2. DROGA SĄDOWA W SPRAWACH CYWILNYCH 
▪przesłanki procesowe – pojęcie, rodzaje 
▪pojecie drogi sądowej  
▪sprawa cywilna a droga sądowa 
▪dopuszczalność/niedopuszczalność drogi sądowej – rodzaje, badanie, skutki 

۩:  a) J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 8, 11; 
     b) postanowienie SN z 21.05.2002 r. (III CK 53/02), opub.. OSNC nr 2/2003, poz. 31; 
     c) postanowienie SN z 19.12.2003 r. (III CK 319/03) opub.: OSNC nr 2/2005, poz. 31.   

KAZUS nr 1 – Droga sądowa  
 
 

3. MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE – ZAGADNIENIA WYBRANE 
▪źródła MPC 
▪jurysdykcja krajowa – pojęcie, rodzaje, podstawy jurysdykcji 
▪immunitet sądowy i egzekucyjny 
▪międzynarodowa pomoc prawna  
▪uznawanie i wykonanie orzeczeń zagranicznych  

۩: a) J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 71-74; 
 KAZUS nr 2 – Jurysdykcja krajowa; KAZUS nr 59 – Uznanie orzeczenia zagranicznego 
  
 

4. PODMIOTY POSTĘPOWANIA – SĄD (cz. 1)  
      ▪organizacja sądów powszechnych, Sąd Najwyższy    

▪właściwość sądu – pojęcie, rodzaje 
▪właściwość umowna i delegacyjna 
▪właściwość rzeczowa sądu  

۩: a) J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 20 §1, 21 §1-2; 22 §1-2, 24; 
b) Konstytucja RP (art. 173-187);  
ustawa z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070  (art. 1-20);             
ustawa z  23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym, Dz. U. z 2002 r. Nr 240 poz. 2052 ze zm. (art. 1-20; art. 57-65).  

       KAZUS nr 4 – Ustrój sądów powszechnych  
 
 

5. PODMIOTY POSTĘPOWANIA – SĄD (cz. 2)  
▪wartość przedmiotu sporu – obliczanie, badanie 

      ▪właściwość miejscowa – rodzaje, podstawy  
▪badanie właściwości, skutki niewłaściwości  

۩:  J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 22 §3; 23, 21 §3. 
KAZUS nr 5 – Właściwość sądu; KAZUS nr 8 – Wartość przedmiotu sporu  

 

 
6. PODMIOTY POSTĘPOWANIA – SĄD (cz. 3); STRONY, UCZESTNICY (cz. 1)  

 ▪skład sądu, referendarze sądowi 
 ▪wyłączenie sędziego – iudex suspectus, iudex inhabilis 
 ▪pojęcie strony (uczestnika) postępowania 
 ▪zdolność sądowa – pojęcie 
 ▪badanie zdolności sądowej, skutki braku zdolności sądowej 

۩: J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 20 § 2-3; 25-27; 
KAZUS nr 5 – skład sądu; KAZUS nr 7 – Wyłączenie sędziego; KAZUS nr 10 – Zdolność sądowa 
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7. PODMIOTY POSTĘPOWANIA – STRONY, UCZESTNICY (cz. 2)  
▪zdolność procesowa – pojęcie, badanie, skutki braku zdolności procesowej 

             ▪zdolność postulacyjna  
             ▪przedstawicielstwo ustawowe 

▪udział prokuratora, organizacji pozarządowych i innych podmiotów w postępowaniu cywilnym 

۩: J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 29, 34  (s. 214-220; 256-267 ) 
      KAZUS nr 9 – Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym; KAZUS nr 11 – Zdolność procesowa 

 
8.  PODMIOTY POSTĘPOWANIA – STRONY, UCZESTNICY (cz. 3)  

             ▪legitymacja procesowa –  definicja, sposoby ujęcia  
             ▪następstwo procesowe – pojecie, rodzaje, skutki  
۩: a) J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 28, 31; 
    b) W. Broniewicz, Postępowanie…, § 56   
       KAZUS nr 12 – Legitymacja procesowa; KAZUS nr 15 – Następstwo procesowe 
  
 

 
3. PODMIOTY POSTĘPOWANIA – STRONY, UCZESTNICY (cz. 4) 

▪współuczestnictwo procesowe – pojecie  
▪rodzaje współuczestnictwa i ich wzajemne związki 
▪stosunki między współuczestnikami 
▪współuczestnictwo konkurencyjne 
▪ postępowanie grupowe 

 ۩: J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 30, 67; 
     ustawa z dnia 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz. U. Nr 7, poz. 44   
        KAZUS nr 11 – Współuczestnictwo procesowe; KAZUS nr 14 – Postępowanie grupowe  
 
 

9. PODMIOTY POSTĘPOWANIA – STRONY, UCZESTNICY (cz. 5) 
▪interwencja główna  
▪interwencja uboczna – pojęcie, rodzaje  
▪przypozwanie 

 ۩: J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 32; 
  KAZUS nr 16 – Interwencja uboczna i przypozwanie 
 
 

10. PODMIOTY POSTĘPOWANIA – STRONY, UCZESTNICY (cz. 6) 
▪pełnomocnictwo procesowe – pojecie rodzaje zakres  
▪zastępstwo procesowe Skarbu Państwa – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa  

 ۩: a) J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 33; 
     b) ustawa z 8.07.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1313 (art. 1-18)  
      KAZUS nr 17 – Pełnomocnictwo procesowe; KAZUS nr 18 – Reprezentacja Skarbu Państwa 
 
 
 

11. KOSZTY POSTĘPOWANIA; POMOC PRAWNA Z URZĘDU 
▪koszty postępowania – funkcja, rodzaje  
▪koszty sądowe – rodzaje, zwolnienie od kosztów sądowych 
▪pomoc prawna z urzędu 

۩:   a) J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 42; 
b) ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. Nr 167 poz. 1398,  
    (art. 1-21, art. 94-118).  
KAZUS nr 21 – Koszty sądowe; KAZUS nr 22 – Zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika 
przez sąd 

 
 

12. CZYNNOŚCI PROCESOWE (cz. 1) 
▪ pojęcie czynności procesowej – podział, cechy szczególne   
▪ pisma procesowe – wymagania formalne, skutki braków 

 ۩:  a) J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 37; 38; 
KAZUS nr 23 – Braki formalne pozwu 
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13. CZYNNOŚCI PROCESOWE (cz. 2)  
▪doręczenia – pojęcie, rodzaje, miejsce i czas doręczenia 
▪terminy – pojęcie rodzaje, uchybienie i przywrócenie terminu 

 ۩:   J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 39; 41 (s. 289-294; 296-300)  
      KAZUS nr 20 – Doręczenia;  KAZUS nr 16 – Przywrócenie terminu 

 
 

14. POWÓDZTWO; WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 
▪powództwo – pojęcie prawa do powództwa;  
▪wszczęcie postępowania  
▪rodzaje powództw – o zasądzenie świadczenia, o ustalenie, o ukształtowanie 
▪ wytoczenie powództwa, skutki wytoczenia powództwa i skutki doręczenia pozwu  
 

۩:   J. Jodłowski, Z. Resich i in. , Postępowanie…, r. 35-36, 43; 
        KAZUS nr 25 – powództwo o ustalenie; KAZUS nr 27 – Przedmiotowa zmiana powództwa 
 

15. OBRONA POZWANEGO; UGODA 
▪pojęcie obrony pozwanego 
▪uznanie pozwu 
▪zaprzeczenie i zarzuty pozwanego  
▪powództwo wzajemne 
▪ugoda – pojęcie, charakter prawny, skutek ugody 
 

۩:  J. Jodłowski, Z. Resich i in. , Postępowanie…, r. 45, 46 § 3; 
      KAZUS nr 23 – Powództwo wzajemne; KAZUS nr 28 – Ugoda sądowa 
  
 

---------------------------------------------------------- 2 semestr ------------------------------------------------------------------ 
 
 

16. ZAWIESZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWANIA; MEDIACJA i POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE 
      ▪zawieszenie postępowania  – pojęcie, rodzaje, skutki zawieszenia   

▪umorzenie postępowanie – przyczyny, skutek  
▪mediacja – pojęcie, umowa o mediację, przebieg postępowania mediacyjnego  
▪postępowanie pojednawcze – rodzaje, przebieg 
 

۩: J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 44, 46 § 1 i § 2 
       KAZUS nr 26 – Cofnięcie pozwu; KAZUS nr 29 – Zawieszenie i umorzenie postępowania; 
       KAZUS nr 24 – Mediacja  
 

17. ROZPRAWA 
▪rodzaje posiedzeń  
▪pojęcie rozprawy  

      ▪przygotowanie rozprawy; przebieg rozprawy; policja sesyjna 
  

۩:  J. Jodłowski, Z. Resich i in. , Postępowanie…, r. 40; 47; 
        KAZUS nr 21 i nr 22 – Przebieg rozprawy I i II  

 

18. DOWODY; POSTĘPOWANIE DOWODOWE  
 ▪materiał dowodowy a materiał procesowy 
 ▪pojęcie dowodu i jego przedmiot 
 ▪pozadowodowe sposoby ustalania faktów 
 ▪postępowanie dowodowe – zabezpieczenie dowodów, przebieg postępowania dowodowego 

 

۩: J. Jodłowski, Z. Resich i in. , Postępowanie…, r. 49-50; 
       KAZUS nr 30 – Postępowanie dowodowe I 
 

22.  ŚRODKI DOWODOWE 
▪rodzaje środków dowodowych  

             ▪dowód z dokumentów – rodzaje dokumentów, stosunek dowodu z dokumentu do innych dowodów 
             ▪dowód z zeznań świadków – pojęcie świadka, ograniczenia dowodowe 

▪dowód z opinii biegłych – przesłanki dopuszczenia, sposób przeprowadzania 
▪dowód z przesłuchania stron 
▪inne środki dowodowe 

 

۩: J. Jodłowski, Z. Resich i in. , Postępowanie…, r. 51 ; 
       KAZUS nr 31 i 31 – Postępowanie dowodowe II i III 
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23. ORZECZENIA SĄDOWE (cz. 1) 
▪rodzaje orzeczeń  
▪wyrok – pojęcie, rodzaje, zakres orzekania 
▪wyrok zaoczny 
▪nakaz zapłaty 
 

 ۩: J. Jodłowski, Z. Resich i in. , Postępowanie…, r. 52-56; 
KAZUS nr 37 – Wyrok zaoczny; KAZUS nr 38 – Wyrok wstępny, wyrok częściowy;  

 
 

24. ORZECZENIA SĄDOWE (cz. 2) 
▪postanowienia  
▪sprostowanie, uzupełnienie, wykładania orzeczeń 
▪prawomocność orzeczeń – pojęcie, zakres   
▪wykonalność i skuteczność orzeczeń 
 

 ۩:  J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 57-59; 
KAZUS nr  40 – Rektyfikacja orzeczeń; KAZUS 41 – Natychmiastowa wykonalność wyroków; KAZUS 
nr 41 – Powaga rzeczy osądzonej 
 

 
25. ŚRODKI ZASKARŻENIA (cz. 1) 

▪rodzaje środków zaskarżenia – dopuszczalność, przebieg postępowań 
▪apelacja – dopuszczalność, przebieg postępowania, rozstrzygnięcie  
 
 

 ۩:  J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 60-62; 
       KAZUS nr 43 – Apelacja – dopuszczalność i wymagania formalne; KAZUS nr 44 – Rozpoznanie 

apelacji; KAZUS nr 45 – Apelacja w postępowaniu uproszczonym; KAZUS nr 48 – Zażalenie 
 

26. KOLOKWIUM (10.05.2017 r.) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

27. ŚRODKI ZASKARŻENIA (cz. 2)  
▪zażalenie – dopuszczalność, przebieg postępowania, rozstrzygnięcie 
▪skarga na orzeczenie referendarza sądowego 
▪skarga kasacyjna – podstawy, przebieg postępowania, rozstrzygnięcie 
 

 ۩:   J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 62-64; 
KAZUS nr 46 – Skarga kasacyjna - dopuszczalność i przedsąd;  
 
28. ŚRODKI ZASKARŻENIA (cz. 2) 

▪skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – podstawy, rozstrzygnięcie 
▪wznowienie postępowania – podstawy, przebieg postępowania 
 

 ۩:   J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 65-66; 
KAZUS nr 47 – Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; KAZUS 
nr 49 – Wznowienie postępowania 
 

29. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – ZAGADNIENIA WYBRANE   
▪cele postępowania egzekucyjnego 
▪organy postępowania egzekucyjnego 
▪tytuł wykonawczy – pojęcie, powstanie 
▪powództwa przeciwegzekucyjne 

  ۩   J. Jodłowski, Z. Resich in. , Postępowanie…, r. 70 
      KAZUS nr 57 – Postępowanie klauzulowe; KAZUS nr 59 – Powództwo ekscydencyjne; KAZUS nr 60 –            

Egzekucja z nieruchomości; KAZUS nr 61- Egzekucja świadczeń niepieniężnych   
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