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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH 
Kod 

 przedmiotu: Ap-W-02P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Mirosław Iwanowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Prawo spółek handlowych stanowi część prawa handlowego obejmującą zespół norm prawnych regulujących tworzenie, 
organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. W ramach tego 
przedmiotu omówione zostaną podstawowe instytucje Kodeksu spółek handlowych i Europejskiego prawa spółek. 
 

Cel kształcenia: 
Rozumienie różnych form organizacyjnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Ogólna znajomość instytucji prawa 
cywilnego i prawa gospodarczego 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Zna podstawową terminologię używaną w prawie 
handlowym i rozumie jej źródła 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium 
 

K_W25, K_W26 

W02 
Ma elementarną wiedzę o miejscu prawa handlowego w 
systemie prawa 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium  

K_W25, K_W26 

W03 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat przedsiębiorców 
występujących w obrocie 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium  

K_W25, K_W26 

W04 
Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 
gospodarczych i zachodzących między nimi relacji 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium  

K_W25, K_W26  

Umiejętności 

U01 
Analizuje stany faktyczne i potrafi dostosować do nich 
normy prawa handlowego 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium  

K_U28 

U02 
Wykorzystuje literaturę prawniczą, orzecznictwo sądowe 
dla rozwiązywania problemów związane ze sferą prawa 
handlowego 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium  

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
Jest przygotowany do samodzielnego funkcjonowania w 
strukturach odpowiedzialnych za organizację spółek 
prawa handlowego 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium  

K_K02, K_K04, K_K05, 
K_K07 

K02 
Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą 
wiedzę i umiejętności 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium  

K_K04, K_K06, K_K05, 
K_K07 

K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji aktywność na K_K03, K_K04, K_K05, 
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ustalonego przez siebie lub innych zadania zajęciach, 
kolokwium  

K_K07 

 

Treści kształcenia: 
Wykład: 
˗ Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy 
˗ Ogólna charakterystyka spółek handlowych 
˗ Umowa spółki- akt założycielski 
˗ Wkłady i udziały w spółkach 
˗ Rejestr przedsiębiorców, firma, prokura 
˗ Spółka jawna 
˗ Spółka partnerska 
˗ Spółka komandytowa 
˗ Spółka komandytowo- akcyjna 
˗ Łączenie podział i przekształcanie spółek 
˗ Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
˗ Spółka akcyjna 
˗ Zmiany kapitału akcyjnego 
˗ Przekształcenia spółek 
˗ Europejskie prawo spółek 
Ćwiczenia: 
˗ Swoboda działalności gospodarczej 
˗ Spółki osobowe i kapitałowe 
˗ Umowa spółki osobowej 
˗ Wkłady pieniężne i niepieniężne w spółkach 
˗ Krajowy Rejestr Sądowy 
˗ Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej 
˗ Partnerzy spółki partnerskiej 
˗ Komandytariusze i komplementariusze 
˗ Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej 
˗ Przekształcenie spółek osobowych 
˗ Odpowiedzialność wspólników i spółki z o. o. 
˗ Akcje i obrót akcjami 
˗ Podwyższenie kapitału akcyjnego 
˗ Łączenie spółek kapitałowych 
˗ Spółka europejska 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa gospodarczego prywatnego. Prowadzący wybiera 
metody stosowne do omawianych zagadnień 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i oceny z ćwiczeń (40%) 
 
Literatura: 
˗ T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005; 
˗ J. Kufel, W. Siuda,  Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Poznań 2005; 
˗ Polskie prawo handlowe, red. J. Ciszewski, Warszawa 2009. 
 

Źródła prawa: 
˗ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE CYWILNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-W-03P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) - 30 -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E)  18   5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Magdalena Kowalczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy postępowania cywilnego i stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z 
określeniem miejsca jakie ma procedura cywilna do prawa cywilnego oraz stosunku do innych gałęzi prawa. Zadaniem 
ważnym do zrealizowania jest wyjaśnienie pojęć sprawa cywilna, postępowanie cywilne. Poza tym student ma znać 
postępowanie sądowe i pozasądowe. W ramach postępowania sądowego student ma rozróżnić postępowanie 
rozpoznawcze, egzekucyjne i pomocnicze. Postępowanie rozpoznawcze dzielimy natomiast na postępowania procesowe i 
pozaprocesowe. 
 

Cel kształcenia: 
Opanowanie zasad i nabycie umiejętności z zakresu postępowania cywilnego; rozumienie pojęć; umiejętność poruszania się 
w sferze wzajemnych relacji między prawem procedury cywilnej a prawem cywilnym; rozróżnianie czynności procesowych; 
umiejętność korzystania ze środków zaskarżenia; rozeznanie w postępowaniu dowodowym i przeprowadzaniu dowodów;  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość prawa cywilnego i 
prawoznawstwa 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę na temat podstawowych regulacji prawa 
cywilnego i procedury cywilnej 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, egzamin 

K_W25 

W02 
zna zasady naczelne wymiaru sprawiedliwości i 
postępowania cywilnego 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, egzamin 

K_W25 

W03 
rozróżnia podmioty postępowania cywilnego aktywność na zajęciach, 

sprawdziany, egzamin 
K_W25 

W04 
ma wiedzę na temat prowadzenia postępowania w I 
instancji 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, egzamin 

K_W25 

W05 
rozróżnia postępowanie procesowe i 
pozaprocesowe 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, egzamin 

K_W25 

W06 
zna czynności procesowe aktywność na zajęciach, 

sprawdziany, egzamin 
K_W25 

W07 
ma wiedzę na temat międzynarodowego i 
europejskiego prawa postępowania cywilnego 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, egzamin 

K_W25 

Umiejętności 

U01 
posługuje się normami i regułami prawnymi z 
zakresu postępowanie cywilnego 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, egzamin 

K_U28 

U02 
umie poprawnie stosować przepisy ustawy kodeks 
postępowania cywilnego 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, egzamin 

K_U28 
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U03 

potrafi reagować na zauważone zagrożenia złego 
stosowania przepisów prawa postępowania 
cywilnego i umie opisać oraz zaprezentować 
problemy 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, 
egzamin 

K_U28 

U04 
wie do kogo i jak można złożyć odwołanie i 
zażalenie 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany egzamin 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do występowania do sądów 
powszechnych z pozwem 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, egzamin 

K_K01, K_K02, 
K_K05 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, egzamin 

K_K01, K_K05, 
K_K06 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych 
zadania 

aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, egzamin 

K_K01, K_K03, 
K_K05 

 

Treści kształcenia: 
 
Wykłady: 
˗ Wprowadzenie. Podanie literatury i zakresu. Przedstawienie wymagań dotyczących zaliczenia ćwiczeń i zdania 

egzaminu. 
˗ Rodzaje postępowania cywilnego. Stosowanie norm prawa procesowego w miejscu i czasie. Źródła prawa 

postępowania cywilnego. 
˗ Zasady naczelne wymiaru sprawiedliwości. 
˗ Podmioty postępowania cywilnego. 
˗ Zdolność sądowa i zdolność procesowa. 
˗ Przedmiot postępowania cywilnego. Powództwo. 
˗ Czynności procesowe (pisma procesowe, doręczenia, koszty, terminy). 
˗ Postępowanie w I instancji. Wszczęcie postępowania. Zawieszenie i umorzenie postępowania. Obrona pozwanego. 
˗ Postępowania odrębne. 
˗ Orzeczenia sądowe. Zagadnienia ogólne. 
˗ Środki zaskarżenia. Wprowadzenie i charakterystyka. 
˗ Sądownictwo polubowne.  
˗ Postępowanie zabezpieczające 
˗ Postępowanie egzekucyjne. 
˗ Międzynarodowe i europejskie prawo postępowania cywilnego. 

 
Ćwiczenia: 
˗ Wiadomości wstępne. Pojęcia postępowania cywilnego i sprawy cywilnej. Prawo procesowe cywilne.  
˗ Przesłanki procesowe (dodatnie, ujemne i bezwzględne oraz względne).  
˗ Zasady naczelne postępowania cywilnego. 
˗ Właściwość ustawowa (miejscowa, rzeczowa, funkcyjna), umowna, delegacyjna. Właściwość rzeczowa, przemienna, 

wyłączna. 
˗ Współuczestnictwo. Interwencja. Pełnomocnictwo. 
˗ Sprawdzenie wiadomości. Sporządzanie pozwu. 
˗ Czynności procesowe. Posiedzenia sądowe. Skład sądu. Wyłączenie sędziego. 
˗ Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa. 
˗ Postępowanie dowodowe i środki dowodowe. 
˗ Orzeczenia sądowe. Wyroki, postanowienia, zarządzenia. 
˗ Sprawdzenie wiadomości.  
˗ Praktyczne informacje o zażaleniu, apelacji i skardze kasacyjnej. 
˗ Sądownictwo polubowne. 
˗ Postępowania zabezpieczające i egzekucyjne w praktyce. 
˗ Kolokwium końcowe. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu postępowania cywilnego. W zależności od omawianego 

zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. Na 
ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe (rozwiązywanie kazusów i pytań testowych, sporządzanie pozwu). 
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Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) wystawionego na 
podstawie aktywności i średniej ocen z trzech sprawdzianów. 

 
Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Andrzej Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2010; 
2. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, redakcja Andrzej Jakubecki, Warszawa 2008; 
3. Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, J. Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz, Postępowania cywilne, Warszawa 
2009;  
4. Krzysztof Knoppek, Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010; 
5. Kinga Flaga-Gruszyńska, Postępowanie cywilne. Pytania. Kazusy, Tablice, Warszawa 2010. 
 

Literatura uzupełniająca: 
1. Mariusz Stepaniuk, Postępowanie cywilne. Testy, pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 

2009; 
 
Źródła prawa: 

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze 
zm.); 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 121). 
 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
POSTĘPOWANIE  

SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-W-04P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Ewa Szewczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z postępowaniem sądowoadministracyjnym.  
 
Cel kształcenia: 
Celem nauczania w ramach przedmiotu „Postępowanie sądowoadministracyjne” jest przekazanie studentom pogłębionej 
wiedzy na temat postępowania sądowoadministracyjnego i  jego specyfiki. Przede wszystkim zaś wykład dotyczy weryfikacji 
decyzji administracyjnej przed wojewódzkim sądem administracyjnym. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość zagadnień z 
zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna pojęcia związane z procedurą sądowo 
administracyjną 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_W25 

W02 
ma wiedzę o zasadach obowiązujących w tym 
postępowaniu 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_W25 

W03 
 wie o procedurach weryfikacji decyzji 
administracyjnej oraz  możliwości wzruszenia 
orzeczenia sądu I instancji 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_W25 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność sporządzenia skargi do sądu 
administracyjnego 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_U28 

U02 
potrafi określić podstawy skargi kasacyjnej aktywność na zajęciach, 

praca kontrolna 
K_U28 

U03 
potrafi na podstawie akt sprawy  podjąć właściwe 
rozstrzygnięcie sądowoadministracyjne 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_K02 

K02 
 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_K06 

K03 
będzie potrafił  odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji ustalonego przez siebie lub 
innych zadania 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_K03 
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Treści kształcenia: 
˗ Sądowa kontrola administracji jej geneza i funkcje 
˗ Ewolucja sądowej kontroli administracji                                         
˗ Przedmiot i zasady postępowania sądowoadministracyjnego 
˗ Zakres działania sądów administracyjnych 
˗ Podmioty postępowania sądowo administracyjnego 
˗ Czynności postępowania 
˗ Postępowanie przed sądem I Instancji 
˗ Szczególne tryby postępowania 
˗ Orzeczenia sądowe 
˗ Postępowanie odwoławcze 
˗ Wznowienie postępowania 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego. W zależności od 

omawianego zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody. Dominuje forma polegająca na przygotowywaniu 
przez studentów (najczęściej w grupach) referatów obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu sądowej kontroli 
administracji, które następnie są przez nich prezentowane w formie ustnej. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę 
 
 
Literatura: 
˗ Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi , W. Chróścielewski, J. P. Tarno,  

Warszawa 2009; 
˗ J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2006; 
˗ B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE  

 
Kod 

 przedmiotu: Ap-W-05P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Ewa Szewczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym w 
administracji.  

 
Cel kształcenia: 
Celem nauczania w ramach przedmiotu „Postępowanie egzekucyjne” jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na 

temat postępowania egzekucyjnego i  jego specyfiki. Przede wszystkim zaś wykład dotyczy egzekucji obowiązków 

wynikających z decyzji administracyjnej i  środków prawnych, jakimi w tym postępowaniu dysponuje wierzyciel i 

zobowiązany. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość zagadnień z 

zakresu prawa administracyjnego 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w 
administracji 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_W25 

W02 
posiada wiedzę o organach i zasadach 
prowadzenia egzekucji 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_W25 

W03 
ma wiedzę o instytucjach postępowania 
egzekucyjnego w administracji 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 

K_W25 

Umiejętności 

U01 
rozumie siatkę pojęciową postępowania 
egzekucyjnego w administracji 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_U28 

U02 

posiada umiejętność stosowania przepisów prawa 
egzekucyjnego w administracji, wykorzystuje 
orzecznictwo, literaturę z zakresu dogmatyki 
egzekucji w administracji oraz informacje 
zgromadzone w bazach danych do analizy 
konkretnych zjawisk  ze sfery egzekucji w 
administracji 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_K06 
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K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych 
zadania. 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium 

K_K03 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 
˗ Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
˗ Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego.  
˗ Środki egzekucyjne. 
˗ Tok postępowania egzekucyjnego. 
˗ Zbieg egzekucji. 
˗ Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. 
˗ Postępowanie zabezpieczające. 
 
Ćwiczenia: Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie casusów opartych na konkretnych stanach faktycznych i prawnych z 
wybranych orzeczeń sądów administracyjnych. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia (niektóre specjalizacje nie obejmują ćwiczeń) dotyczą wybranych problemów z zakresu 

postępowania egzekucyjnego. W zależności od omawianego zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, 
przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. Na ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę 
 
Literatura: 
-     Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz. Z. Leoński, R. Hauser, A. Skoczylas, CH Beck 2008, 
 
˗ Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi ,W. Chróścielewski, J. P. Tarno,  

Warszawa 2009; 
˗ B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ 
Kod 

 przedmiotu: 
Ap-W-06P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Leszek Kania, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje pogłębioną wiedzę na temat struktury, zakresu zadań i wybranych aspektów działalności organów 
ochrony prawnej w RP, tj. sądów wszystkich typów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Straży 
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służb operacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych, korporacji prawniczych ( notariat, adwokatura, radcowie prawni ), Prokuratura, służby 
skarbowe podległe Ministrowi Finansów.    
 

Cele kształcenia: 
Rozumienie roli, znaczenia oraz konstytucyjnych i ustawowych kompetencji poszczególnych organów ochrony prawnej dla 
prawidłowego funkcjonowania państwa i wolności jednostki; rozumienie systemu ochrony prawnej opartego na przymusie 
państwowym i dobrowolnym zrzeczeniu się przez obywatela należnych mu uprawnień i wolności osobistych na rzecz 
zbiorowości; rozumienie znaczenia i potrzeby funkcjonowania każdego z organów ochrony prawnej, orientacja w kierowaniu 
wniosków oraz wszelkich pism do właściwych organów ochrony prawnej oraz ich sporządzanie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa i 

wiedzy o społeczeństwie 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 

efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

nabywa wiedzę o podstawowych organach ochrony 

prawnej w RP 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_W25 

W02 

nabywa wiedzę o funkcjonowaniu państwa i jego 

aparatu przymusu 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_W25 

W03 

nabywa wiedzę o zasadach konstytucyjnego 

ograniczenia praw i wolności obywatelskich dla 

dobra wspólnego 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_W25 

Umiejętności 

U01 

potrafi zwrócić się do właściwego organu o ochronę 

prawną 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_U28 
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U02 

potrafi prawidłowo zdiagnozować stan naruszenia 

prawa i potrzebę pomocy ze strony organów 

państwowych 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_U28 

U03 

potrafi w sposób samodzielny ocenić konsekwencje 

dla podmiotu naruszającego porządek prawny 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 

jest przygotowany do samodzielnej oceny stopnia 

naruszenia przepisów prawa 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_K03 

K02 

potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 

zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_K06 

K03 

potrafi optymalnie ocenić swój obowiązek żądania 

pomocy prawnej od właściwych organów 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_K03 

 

Treści kształcenia: 
˗ Organizacja i zadania sądów powszechnych w RP, 
˗ Organizacja i zadania organów Prokuratury w RP, 
˗ Organizacja i zadania Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, 
˗ Organizacja i funkcjonowanie adwokatury, 
˗ Organizacja i zadania Najwyższej Izby Kontroli, 
˗ Rzecznik Praw Obywatelskich w RP. 

 

Metody/techniki dydaktyczne: 

Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu na podstawie kolokwium i aktywności na zajęciach 

 

Literatura: 
 
Literatura podstawowa : 

-  M. Żmigrodzki, B. Szmulik, Ustrój organów ochrony prawnej, Lublin 2005, 

-  J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2013, 

Literatura uzupełniająca: 

-  A. Karwacki, Ustrój organów ochrony prawnej, Legionowo 2001. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
PRAWO RZECZOWE I KSIĄG 

WIECZYSTYCH 
Kod 

 przedmiotu: Ap-W-07P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Piotr Krawczak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot jest kontynuacją zagadnień poruszanych ogólnie w ramach wykładu „Prawo cywilne z umowami w administracji”. 
Stanowi on przegląd podstawowych regulacji prawnych odnoszących się do nieruchomości a także czynności prawnych  i  
innych sposobów nabywania praw majątkowych związanych z rzeczą. 
 
Cel kształcenia: 
Przyswojenie  wiadomości o regulacjach prawa cywilnego odnoszących się do czynności prawnych i praw majątkowych 
związanych z nieruchomościami. Student ma rozumieć rolę i znaczenie prawa rzeczowego w obrocie gospodarczym, znać 
podstawowe zasady i ewentualne ograniczenia swobody kontraktowej od strony przedmiotowej i podmiotowej. Celem jest 
także przygotowanie studenta do dokonywania czynności prawnych w zakresie prawa cywilnego, a zwłaszcza zawierania 
umów. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień oraz przepisów prawa cywilnego części ogólnej i prawa zobowiązań. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

zna akty normatywne  zawierające regulacje 
prawne dotyczące praw rzeczowych i 
ograniczonych praw rzeczowych oraz jakie jest ich 
miejsce w systemie prawa 

aktywność na zajęciach,  
kolokwium 

K_W25 

W02 
zna zasady nabywania i zbywania praw 
rzeczowych oraz ograniczonych praw rzeczowych, 
a także relacje zachodzące między nimi 

aktywność na zajęciach,  
kolokwium 

K_W25 

W03 
posiada wiedzę o podstawowych pojęciach i 
zasadach prawa wieczystoksięgowego 

aktywność na zajęciach,  
kolokwium 

K_W25 

    

Umiejętności 

U01 
posługuje się normami i regułami prawnymi w 
obrębie prawa rzeczowego i prawa wieczysto 
księgowego 

aktywność na zajęciach,  
kolokwium 

K_U28 

U02 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
społeczne i ekonomiczne oraz ich wpływ na 
kierunki kształtowania się prawa rzeczowego 

aktywność na zajęciach,  
kolokwium 

K_U28 

U03 
potrafi  wykorzystać wiedzę teoretyczną do 
sporządzenia umowy, lub innego dokumentu 
związanego z nabywaniem  i zbywaniem praw 

aktywność na zajęciach,  
kolokwium 

K_U28 
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rzeczowych 

U04 
potrafi  wykorzystać wiedzę teoretyczną do 
sporządzenia wniosków wieczystoksięgowych 

aktywność na zajęciach,  
kolokwium 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do dokonywania czynności i 
zawierania umów prawnych w zakresie praw 
rzeczowych 

aktywność na zajęciach,  
kolokwium 

K_K02 

K02 
jest przygotowany do pracy w administracji sądów 
powszechnych i organach administracji publicznej 

aktywność na zajęciach,  
kolokwium 

K_K02 

K03 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach,  
kolokwium 

K_K06 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady i ćwiczenia: 
˗ Pojęcie i uwarunkowania społeczno-gospodarcze własności 
˗ Treść, zakres i wykonywanie własności 
˗ Nabycie i utrata własności 
˗ Współwłasność 
˗ Własność lokalu 
˗ Ochrona własności 
˗ Ograniczone prawa rzeczowe 
˗ Użytkowanie wieczyste 
˗ Użytkowanie 
˗ Służebności 
˗ Hipoteka 
˗ Posiadanie 
˗ Księgi wieczyste 
˗ Ewidencja gruntów 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa rzeczowego i prawa wieczystoksięgowego. W 

zależności od omawianego zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i 
problemowa. Na ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i oceny z ćwiczeń (40%) 
 
Literatura: 
˗ J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006; 
˗ B. Ziemianin, Prawo rzeczowe, Zakamycze 2008; 
˗ Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2008; 
˗ Z. Gawlik, P. Pełczyński, Podstawy prawa cywilnego. Prawo rzeczowe, Warszawa 2001; 
˗ M. Deneka, Księgi wieczyste. Zasady materialno prawne, Warszawa 2010. 
˗ S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczysto księgowych. 

Komentarz, Warszawa 2010. 
˗ Stefańska, Elektroniczna księga wieczysta, Warszawa 2011. 
 
Źródła prawa: 
˗ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) 

˗ Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. Prawo o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-W-08P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 9 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Marek Derlatka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z normami prawnymi regulującymi 
funkcjonowanie rodziny oraz zapoznanie z zasadami warunkującymi prawną stronę małżeństwa, praw i obowiązków 
małżonków, ustrojów majątkowych wiążących małżonków, stosunków między rodzicami a dziećmi, władzy rodzicielskiej oraz 
opieki i kurateli. 
 

Cel kształcenia: 
Rozumienie roli instytucji prawnych związanych z rodziną. Poznanie prawnych regulacji dotyczących małżeństwa, 
wzajemnych relacji prawnych między małżonkami, określenia ustroju majątkowego małżonków, stosunków między rodzicami 
a dziećmi. Rozumienie zasad prawnych, form opieki i kurateli oraz ich znaczenia dla funkcjonowania rodziny, orientacja w 
kierowaniu pozwów, wniosków oraz wszelkich pism do właściwych sądów, urzędów i innych organów oraz ich sporządzanie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość pojęć prawnych 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie rodzinnym i opiekuńczym 
oraz jego miejscu w systemie prawa danego 
państwa 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

K_W25 

W02 
posiada wiedzę o podstawowych pojęciach 
związanych z systemem normatywnym 
regulującym sferę funkcjonowania rodziny 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

K_W25 

W03 

posiada wiedzę o normach prawnych związanych z 
małżeństwem, relacjami małżonków, stosunkami 
między rodzicami a dziećmi oraz obowiązkami 
wynikającymi z tych relacji 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

K_W25 

W04 
zna zasady prawnych instytucji opieki i kurateli aktywność na zajęciach, 

kolokwium, egzamin 
K_W25 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować normy prawa 
rodzinnego i opiekuńczego i właściwie stosować je 
w praktyce zawodowej 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

K_U28 

U02 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną 
do analizy konkretnych procesów i zjawisk 
społecznych ze sfery spraw rodziny 
wykorzystuje orzecznictwo, literaturę z zakresu 
dogmatyki prawa rodzinnego oraz informacje 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

K_U28 
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zgromadzone w bazach danych do analizy 
konkretnych zjawisk społecznych ze sfery spraw 
rodziny 

U03 
potrafi wykorzystać wiedzę do opisu zmian 
zachodzących w relacjach między małżonkami oraz 
między rodzicami a dziećmi 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

K_U28 

U04 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk społecznych w obrębie spraw rodziny i 
nieletnich 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w sądach 
powszechnych, szczególnie w wydziałach 
rodzinnych i spraw nieletnich 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

K_K01,K_K02, 
K_K04, K_K05 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_K01, K_K04, 
K_K05, K_K06 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych 
zadania 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

K_K01, K_K03, 
K_K04, K_K05 

 
Treści kształcenia: 
Wykłady i ćwiczenia: 
˗ Koncepcje dotyczące prawnej regulacji spraw rodziny 
˗ Pojęcia normatywne związane z rodziną, opieką i kuratelą 
˗ Normatywne ujęcie małżeństwa 
˗ Rozwód a separacja 
˗ Charakter praw i obowiązków małżonków 
˗ Ustroje majątkowe między małżonkami 
˗ Pochodzenie 
˗ Stosunki między rodzicami a dziećmi 
˗ Prawa i obowiązki wynikający ze stosunków między rodzicami a dziećmi 
˗ Opieka 
˗ Kuratela 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa rodzinnego. W zależności od omawianego 

zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. Na 
ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe. Studenci nie tylko poznają obowiązujące przepisy z zakresu prawa 
rodzinnego, ale przede wszystkim ćwiczą sporządzanie pozwów, wniosków oraz wszelkich pism do właściwych sądów, 
urzędów i innych organów, a także próbują odpowiadać na zgłaszane przez petentów roszczenia dotyczące praw i 
obowiązków małżonków, dzieci, opiekunów, kuratorów i ich podopiecznych. Studenci dyskutują o wyzwaniach i 
zagrożeniach dla regulacji prawnej rodziny wobec zmieniających się warunków społecznych. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu, która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
- J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2013. 
- J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012,   
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011, 
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarz, K. Gromek, Warszawa 2006. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-W-09P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 9 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Marek Derlatka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z określeniem miejsca prawa upadłościowego i 
naprawczego w systemie prawnym państwa, określenie prawa upadłościowego jako zespołu norm prawnych regulujących 
podstawowe instytucje oraz zasady upadłości oraz regulujących pozycję i kompetencje uczestników postępowania 
upadłościowego, skutków upadłości oraz zasad prowadzenia postępowania naprawczego.  
 

Cel kształcenia: 
Rozumienie roli postępowania upadłościowego i naprawczego oraz zasad i procedur jego prowadzenia; rozumienie 
przesłanek upadłości; umiejętność poruszania się w sferze wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami postępowania 
upadłościowego; rozumienie praktyki działania sądów upadłościowych. Przygotowanie studenta do samodzielnego 
sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłaszania wierzytelności, propozycji układowych, składania zażaleń i innych 
środków odwoławczych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa i wiedzy o 
społeczeństwie 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie upadłościowym i jego 
miejscu w systemie prawa danego państwa 

aktywność na zajęciach 
 

K_W25, K_W26 

W02 
posiada wiedzę o poglądach Sądu Najwyższego i 
innych sądów odnośnie do problemów upadłości 

aktywność na zajęciach 
 

K_W25, K_W26 

W03 
posiada wiedzę o normach prawnych organizujących 
postępowanie upadłościowe i naprawcze 

aktywność na zajęciach 
 

K_W25, K_W26 

W04 
zna zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości 
oraz jego uwzględniania albo oddalania 

aktywność na zajęciach 
 

K_W25, K_W26 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, 
ekonomiczne będące podstawą zastosowania 
procedury upadłościowej 

aktywność na zajęciach 
 

K_U28 

U02 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do 
analizy konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych mających wpływ na upadłość 

aktywność na zajęciach 
 

K_U28 

U03 
potrafi wykorzystać wiedzę do opisu zmian 
zachodzących w sytuacji przedsiębiorców i 
konsumentów podlegających upadłości 

aktywność na zajęciach 
 

K_U28 

U04 posługuje się normami i regułami prawnymi w obrębie aktywność na zajęciach K_U28 
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prawa upadłościowego  

U05 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk prawno – ekonomicznych 

aktywność na zajęciach 
 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji publicznej 
lub przedsiębiorstwie 

aktywność na zajęciach 
 

K_K02, K_K05, 
K_K07 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą 
wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach 
 

K_K06, K_K05, 
K_K07 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych zadania 

aktywność na zajęciach 
 

K_K03, K_K05, 
K_K07 

 
Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Pojęcie i zakres przedmiotowy prawa upadłościowego i naprawczego; 
˗ Podstawy wszczęcia postępowania upadłościowego i naprawczego; 
˗ Funkcje prawa upadłościowego i naprawczego; 
˗ Naczelne zasady prawa upadłościowego i naprawczego; 
˗ Zaspokajanie wierzycieli posiadających wierzytelności zabezpieczone rzeczowo; 
˗ Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości; 
˗ Skutki ogłoszenia upadłości; 
˗ Struktura postępowania upadłościowego (organy i uczestnicy postępowania); 
˗ Zgłoszenie wierzytelności. Lista wierzytelności;  
˗ Likwidacja masy upadłościowej; 
˗ Układ; 
˗ Odrębne postępowania upadłościowe; 
˗ Postępowanie naprawcze; 
˗ Międzynarodowe postępowanie upadłościowe; 
˗ Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność 
 
Ćwiczenia: 
3. Wprowadzenie do prawa upadłościowego i naprawczego; 
4. Podstawy ogłoszenia upadłości; 
5. Sąd upadłościowy i jego zadania; 
6. Główne zasady prawa upadłościowego i naprawczego; 
7. Zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości; 
8. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości; 
9. Skutki ogłoszenia upadłości; 
10. Organy i uczestnicy postępowania); 
11. Zgłoszenie wierzytelności. Lista wierzytelności; 
12. Likwidacja masy upadłościowej; 
13. Podstawy zawarcia układu; 
14. Upadłość konsumencka; 
15. Postępowanie naprawcze; 
16. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe; 
 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa upadłościowego. W zależności od omawianego 

zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. Na 
ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe; uczy się stosowania przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w 
działalności przedsiębiorców, funkcjonowaniu sądów oraz innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu 
upadłościowym i naprawczym. W czasie zajęć studenci ćwiczą samodzielne sporządzanie wniosku o ogłoszenie 
upadłości, zgłaszanie wierzytelności, propozycji układowych, składanie zażaleń i innych środków odwoławczych w 
postępowaniu upadłościowym i naprawczym, poznają zadania pracowników administracyjnych sądu upadłościowego. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
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Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę  
 
Literatura: 
1. K. Piasecki, Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2004. 
2. Z. Świeboda, Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2006. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
POSTĘPOWANIE REJESTROWE I 

WIECZYSTO KSIEGOWE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-W-10P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Piotr Krawczak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych ze źródłami prawa określającymi zasady 
funkcjonowania rejestrów sądowych oraz ustrój i postępowanie wieczysto księgowe oraz powiązanie  ich z innymi rejestrami 
publicznymi. 

 
Cel kształcenia: 
Przyswojenie wiadomości o regulacjach prawa dotyczących funkcjonowania różnych rejestrów prowadzonych przez sądy, 
zasadach związanych z funkcjonowaniem informatycznych form prowadzenia i udostępniania publicznych rejestrów 
sądowych. Celem jest także przygotowanie studenta do samodzielnego interpretowania zapisów dokonywanych w 
informatycznych odpisach rejestrów sądowych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstawowych pojęć prawnych 
z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa gospodarczego, prawa cywilnego i karnego 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna akty normatywne  odnoszące się do rejestrów 
sądowych oraz wie jakie jest ich miejsce w systemie 
prawa 

kolokwium K_W25, K_W26 

W02 
posiada wiedzę o normach prawnych dotyczących 
innych rejestrów publicznych 

kolokwium K_W25, K_W26 

W03 
zna zakres informacji niezbędny do dokonywania 
wpisów w rejestrach sądowych i publicznych 

kolokwium K_W25, K_W26 

    

Umiejętności 

U01 
posługuje się normami i regułami prawnymi w obrębie 
postępowań rejestrowych 

kolokwium K_U28 

U02 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i 
ekonomiczne oraz ich wpływ na kierunki kształtowania 
się prawa rejestrowego 

kolokwium K_U28 

U03 
wykorzystuje literaturę prawniczą oraz orzecznictwo 
sądowe dla rozwiązywania problemów związane z 
rejestrami sądowymi i publicznymi 

kolokwium K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w sekcjach rejestrowych 
sądów powszechnych i organów administracji publicznej 

kolokwium K_K02, K_K07 
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K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą 
wiedzę i umiejętności 

kolokwium K_K06, K_K07 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
ustalonego przez siebie lub innych zadania 

kolokwium K_K03, K_K07 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady i ćwiczenia: 
1. Ogólne zasady prowadzenia rejestrów sądowych 
2. Rejestr przedsiębiorców 
3. Rejestr stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 

społecznej 
4. Rejestr dłużników niewypłacalnych 
5. Ustrój ksiąg wieczystych i postępowanie w sprawach wieczystoksięgowych 
6. Akta ksiąg wieczystych.  
7. Księgi wieczyste w systemie informatycznym 
8. Ewidencja gruntów i budynków 
9. Krajowy System Informatyczny w sprawach kryminalnych. 
  

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykłady stanowią pogłębienie zagadnień prowadzonych wcześniej, zatem przede wszystkim stosowana  jest metoda 
problemowa. W toku ćwiczeń studenci poznają nie tylko funkcjonowanie rejestrów w praktyce ale przede wszystkim 
nabywają umiejętność wykorzystania formularzy stosowanych w praktyce sądowej i samodzielnego opracowania pism i 
wniosków w sprawach rejestrowych. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i oceny z ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
˗ S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczysto księgowych. 

Komentarz, Warszawa 2010. 
˗ Stefańska, Elektroniczna księga wieczysta, Warszawa 2010. 
˗ Postępowanie wieczystoksięgowe / Piotr Mysiak. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

javascript:void(0);
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny   

 

Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIA KARNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-W-11P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) - 15 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) - 9 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Leszek Kania, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z określeniem miejsca prawa postępowania 
karnego w systemie prawnym państwa, określenie procedury karnej, jako zespołu norm prawnych regulujących podstawowe 
instytucje oraz zasady postępowania w sprawach określenia odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa, zasady 
działania organów prowadzących postępowanie karne oraz prawa i obowiązki uczestników postępowania karnego. 
 

Cel kształcenia: 
Rozumienie roli kodeksu postępowania karnego w państwie oraz zasad  funkcjonowania organów prowadzących 
postępowanie karne; rozumienie praktyki działania prokuratur i sądów; rozumienie zasadniczych instytucjonalnych i 
materialnych gwarancji konstytucyjnych praw i wolności oraz obowiązków obywatelskich, orientacja w kierowaniu 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosków oraz wszelkich pism do właściwych jednostek  policji, 
prokuratury, sądów, urzędów i innych organów oraz ich sporządzanie. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa i wiedzy o 
społeczeństwie 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie karnym procesowym i jego 
miejscu w systemie prawa danego państwa 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

K_W25 

W02 
posiada wiedzę o poglądach na temat struktur i 
kompetencji organów prowadzących postępowanie 
karne 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

K_W25 

W03 
posiada wiedzę o normach prawnych dotyczących 
procedury karnej 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

K_W25 

W04 
zna prawa i obowiązki podmiotów postępowania 
karnego 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

K_W25 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne 
i ich wpływ na kierunki kształtowania się prawa 
karnego procesowego 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

K_U28 

U02 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną 
do analizy konkretnych procesów i zjawisk 
patologicznych będących przedmiotem badań i 
ustaleń organów prowadzących postępowanie karne 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

K_U28 

U03 potrafi wykorzystać wiedzę do opisu zmian aktywność na zajęciach, K_U28 
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zachodzących w istniejących strukturach i 
instytucjach państwowych zajmujących się 
ściganiem przestępczości 

egzamin 

U04 
posługuje się normami i regułami prawnymi w 
obrębie prawa karnego procesowego 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

K_U28 

U05 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk społecznych będących przedmiotem 
zainteresowania organów wymiaru sprawiedliwości 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji wymiaru 
sprawiedliwości 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

K_K02, K_K05 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą 
wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

K_K05, K_K06 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych zadania 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

K_K03, K_K05 

 
Treści kształcenia: 
˗ Pojęcie i cel prawa karnego 
˗ Podstawowe zasady procesu karnego 
˗ Warunki dopuszczalności procesu karnego 
˗ Przedmiot procesu karnego  
˗ Podmioty procesu karnego 
˗ Czynności procesowe 
˗ Protokoły sądowe, przeglądanie akt, otrzymywanie odpisów 
˗ Wezwania, zawiadomienia, doręczenia 
˗ Zapobieganie uchylaniu się od sądu 
˗ Dowody w postępowaniu karnym 
˗ Postępowanie przygotowawcze i akt oskarżenia 
˗ Koszty sądowe w postępowaniu karnym 
˗ Rozprawa główna 
˗ Kontrola i wykonanie wyroku 
˗ Postępowanie odrębne 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
17. Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa karnego procesowego. W zależności od 

omawianego zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. 
Na ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowe. Studenci nie tylko poznają obowiązujące przepisy z zakresu 
postępowania karnego, ale przede wszystkim ćwiczą sporządzanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, wniosków oraz wszelkich pism do właściwych  jednostek  policji, prokuratury, sądów i innych organów, a 
także próbują odpowiadać na zgłaszane przez pokrzywdzonych zgłoszenia dotyczące naruszenia ich praw i wolności. 
Studenci dyskutują o wyzwaniach stojących przed regulacją prawną procedury karnej wobec zmieniających się 
warunków społecznych i nowych kategorii przestępstw,  w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
˗ F. Prusak, Postępowanie karne. Wprowadzenie. Zasady procesu karnego, Warszawa 2003 
˗ T. Grzegorczyk, J. Tylman,  Polskie postępowanie karne, Warszawa 2001 
˗ S. Waltoś,  Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć 


