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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Kod ECTS

10.9.0803
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (wieczorowe), stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Jarosław Świeczkowski; dr Grzegorz Julke
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

4
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
60 h praca własna studenta - 2 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Egzamin
Formy zaliczenia

egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny

Egzamin z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu. Kryterium oceny jest
procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali
określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90%,
b) ocena db+ - powyżej 80%,
c) ocena db - powyżej 70%,
d) ocena dst+ - powyżej 60%,
e) ocena dst - powyżej 50%.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.

B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Przekazanie studentom elementarnej wiedzy dotyczącej zasad, pojęć i instytucji postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego a także
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przedstawienie przebiegu ww. postępowań.
Treści programowe

1. Omówienie celów postępowania zabezpieczającego i jego związków z innymi postępowaniami cywilnymi, przedstawienie przebiegu tego
postępowania.
2. Omówienie zagadnień ogólnych dotyczących sądowego postępowania egzekucyjnego, w szczególności: przedstawienie celu egzekucji i
postępowania egzekucyjnego, wyjaśnienie znaczenia podstawowych pojęć, scharakteryzowanie rodzajów egzekucji, stosunku postępowania
egzekucyjnego do innych postępowań oraz wskazanie źródeł prawa postępowania egzekucyjnego.
3. Ogólne przedstawienie zasad postępowania egzekucyjnego oraz omówienie bezwzględnych i względnych przesłanek postępowania
egzekucyjnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na skutki jakie dana przesłanka wywołuje.
4. Przedstawienie krótkiej charakterystyki podmiotów postępowania egzekucyjnego: przedstawienie uprawnień i obowiązków organów
egzekucyjnych - sądu i komornika sądowego oraz uczestników postępowania zarówno tych, którzy są zainteresowani jego wynikiem, jak i wyłącznie
strzegących swych uprawnień.
5. Określenie przedmiotu egzekucji w zależności od jej rodzaju - egzekucji świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. Ogólne przedstawienie
sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych.
6. Wyjaśnienie i omówienie pojęć „czynność egzekucyjna" i „czynność w postępowaniu egzekucyjnym" oraz przedstawienie przesłanek wstrzymania
się z dokonaniem czynności, zawieszenia i umorzenia postępowania ze szczególnym uwzględnieniem elementów różniących te stany postępowania,
przybliżenie zagadnień dotyczących kosztów postępowanie egzekucyjnego.
7. Scharakteryzowanie środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym ze zwróceniem szczególnej uwagi na najpopularniejsze, tj. skargę na
czynności komornika i powództwa przeciwegzekucyjne.
8. Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, przedstawienie regulacji zawierających ograniczenia egzekucji, przybliżenie innych niż
powództwa przeciwegzekucyjne środków prawnych przysługujących stronom postępowania w celu ochrony ich praw.
9. Przedstawienie zagadnień dotyczących podstawy egzekucji, zdefiniowanie określeń „tytuł egzekucyjny" i „klauzula wykonalności", krótka
charakterystyka poszczególnych tytułów egzekucyjnych, przedstawienie wyjątków dopuszczających prowadzenie egzekucji na postawie samych
tytułów egzekucyjnych, bez potrzeby uzyskiwania klauzuli wykonalności, wniosek o wszczęcie egzekucji - podmiot uprawniony do zainicjowania
egzekucji, wymagania formalne.
10. Omówienie poszczególnych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych i to zarówno należących do kompetencji sądu, jak i komornika
sądowego oraz ogólne przedstawienie zasad dotyczących podziału sumy uzyskanej z egzekucji.
11. Scharakteryzowanie egzekucji świadczeń niepieniężnych z uwzględnieniem jej specyfiki wynikającej z różnych przedmiotów egzekucji,
szczegółowe określenie zakresów właściwości sądu i komornika w egzekucji świadczeń niepieniężnych.
12. Szczególne rodzaje egzekucji: egzekucja z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorców, egzekucja w celu zniesienia współwłasności w drodze
sprzedaży publicznej, egzekucja świadczeń alimentacyjnych - omówienie elementów charakterystycznych.
13. Nadzór sądu nad komornikiem - przedstawienie praw i obowiązków sądu i prezesa sądu w zakresie nadzoru judykacyjnego i administracyjnego
nad komornikiem, środki nadzoru.
14. Poszukiwanie majątku dłużnika - prawa i obowiązki komornika oraz wyjawienie majątku. Przedstawienie regulacji zawartych w k.p.c. jak i
pozakodeksowych (ustawa o komornikach sądowych i egzekucji) dotyczących działań organów egzekucyjnych i wierzyciela zmierzających do
zapewnienia skuteczności egzekucji.
15. Przedstawienie statusu oraz funkcjonowania komorników sądowych w świetle unormowań zawartych w ustawie o komornikach sądowych i
egzekucji.
16. Przybliżenie zagadnień dotyczących egzekucji z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorcy w odniesieniu do ogólnych zasad postępowania
upadłościowego i naprawczego, wyjaśnienie różnic między egzekucją syngularną i uniwersalną i celami postępowania egzekucyjnego i
upadłościowe.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne, Wyd. 1, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011
Z. Szczurek, Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych, Sopot 2005Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 1-2, Wyd. Wolters Kluwer
2016, red. M. Manowska
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
brak
Literatura uzupełniająca:
brak

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Student posiada wiedzę dotyczącą problematyki
postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Wiedza

Student definiuje  pojęcia z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego i
zabezpieczającego, charakteryzuje zasady i rozróżnia instytucje tychże
postępowań, potrafi jednocześnie wymienić i opisać kolejne etapy sądowego
postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem
jego skutków.

Umiejętności

Student analizuje kolejne etapy sądowego postępowania zabezpieczającego i
egzekucyjnego, ocenia podstawowe instytucje tych postępowań i sytuację prawną
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podmiotów wspomnianych postępowań, poddaje krytyce wadliwe regulacje prawne
w tym zakresie i jednocześnie wyprowadza wnioski na podstawie sformułowanych
twierdzeń; sporządza projekty pism procesowych w sądowym postępowaniu
zabezpieczającym i egzekucyjnym i analizuje sytuacje prawną podmiotów tych
postępowań.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student w swoim postępowaniu kieruje się zasadą poszanowania prawa przez co
należy rozumieć także działanie zgodne z literą prawa. Dyskutuje problemy
pojawiające się na gruncie sądowego postępowania zabezpieczającego i
egzekucyjnego, przestrzega  zasad tychże postępowań, wykazuje zainteresowanie
ich problematyką.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2962/jaroslaw_swieczkowski
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