
 
 

 
 

          Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1.1: Pracownia praktyczna blok – sądownictwo. Jestem Sędzią.  
 
Cel zajęć:  

Głównym założeniem i celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę nt. roli, zadań  
i praktycznych aspektów metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych. 
Studentom zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące istoty i charakteru prawnego orzekania sądu 
pierwszej instancji w procesie cywilnym poprzez   przybliżenie pojęć zasad orzekania w procesie 
cywilnym, zasad orzekania w powiązaniu  z naczelnymi zasadami postępowania cywilnego, ustalenie 
podstawy faktycznej i prawnej orzeczenia na tle przedstawionych konkretnych stanów faktycznych, 
zasad wyrokowania w procesie cywilnym. 

 
Szczegółowe efekty nauczania: 

Student poznaje – naczelne zasady procesu cywilnego, jakie niezbędne czynności podejmowane są 
przez sędziego w sprawach cywilnych w Sądzie I instancji, w zakresie  metod pozyskiwania przez sąd 
materiału procesowego i jego gromadzenia w ramach dyskrecjonalnej władzy sędziego, oraz 
nałożonego na strony procesu , obowiązku udowadniania swoich twierdzeń, w jaki sposób dokonuje 
się ustalenia podstawy faktycznej sporu i subsumpcji normy prawnej w odniesieniu do konkretnego 
stanu faktycznego oraz jakie są zasady wyrokowania w sprawie cywilnej. 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Prawo do sądu, 
2. Prawo do rzetelnego procesu, a zasada prawdy materialnej w kontradyktoryjnym procesie 

cywilnym, 
3. Prawo do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki. Skarga na przewlekłość 

postepowania 
4. Prawo do informacji i pouczeń co do czynności procesowych stron i skutki zaniedbań sądu  

w  zakresie udzielania pouczeń 
5. System gromadzenia materiału procesowego , obowiązki sadu i stron w zakresie gromadzenia 

materiału procesowego  zapewnienia szybkości postępowania. 
6. System dyskrecjonalnej władzy sędziego,  
7. Ustalenie podstawy faktycznej i subsumpcja normy cywilnego prawa materialnego  

w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, zasady wyrokowania w sprawie cywilnej. 
 
 

Liczba uczestników pracowni praktycznej – około 15 osób/gr. 

  

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od maja  2021 do września 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 

 

 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 



 
 

 
 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Pracownia praktyczna blok I - sądownictwo. Jestem 

Sędzią  dla studentów i studentek IV roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach 

jednolitych magisterskich  na kierunku PRAWO,  

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 15 godzin, w jednej grupie 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Prawo do sądu, 2 

2. 
Prawo do rzetelnego procesu, a zasada prawdy materialnej w 

kontradyktoryjnym procesie cywilnym, 
2 

3. 
Prawo do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki. Skarga na 

przewlekłość postepowania 
2 

4. 
Prawo do informacji i pouczeń co do czynności procesowych stron  

i skutki zaniedbań sądu w  zakresie udzielania pouczeń 
2 

5. 

System gromadzenia materiału procesowego , obowiązki sadu i stron 

w zakresie gromadzenia materiału procesowego  zapewnienia 

szybkości postępowania 

2 

6. System dyskrecjonalnej władzy sędziego 2 

7. 

Ustalenie podstawy faktycznej i subsumpcja normy cywilnego prawa 

materialnego w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, 

zasady wyrokowania w sprawie cywilnej. 

3 

 
 

Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 

 
 


