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Program studiów podyplomowych  

„Prawo Egzekucji Sądowej” 
 

1. Nazwa studiów: Studia Podyplomowe Prawo Egzekucji Sądowej 
 

2. Zwięzły opis studiów, ich cel oraz nabywane przez absolwentów kwalifikacje, umiejętności  
i kompetencje: Program Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej pozwala na uzyskanie 
przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu szeroko ujętej egzekucji sądowej,  
tj. obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące ustroju organów dokonujących czynności egzekucyjnych, 
w tym zwłaszcza ustroju samorządu komorniczego, jak i podstaw konstytucyjnych działalności tych 
organów oraz zagadnienia ściśle proceduralne odnoszące się do podmiotów, wszczęcia i przebiegu 
poszczególnych rodzajów i sposobów egzekucji sądowej. Program studiów został zmodyfikowany  
w stosunku do pierwszych trzech edycji, w celu wyeksponowania w nim zagadnień szczególnie 
istotnych z punktu widzenia regulacji zawartych w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach 
sądowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 850 ze zm.) oraz ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach 
komorniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 210 ze zm.).  
Studia prowadzone są w soboty w formie stacjonarnej lub zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość). Zajęcia trwają dwa semestry.  

 
Zasadniczym celem Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej jest doskonalenie zawodowe 
osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami 
podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności  
i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.  
Wymaga to przekazania kompendium wiedzy na temat egzekucji sądowej w różnych jej aspektach,  
tj.: prawnoprocesowym, ustrojowym, podatkowym, cywilnoprawnym i karnym. Udział wykładowców 
mających doświadczenie w praktyce egzekucji sądowej umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także 
umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności w egzekucji 
sądowej. Znaczące zmiany stanu prawnego w 2018 r. sprawiły, że szczególnego znaczenia nabiera 
przedstawienie słuchaczem optymalnych metod wykładni nowych przepisów oraz sposobu 
rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce ich stosowania. 

 
3. Efekty uczenia się: 

 

WIEDZA 

absolwent tych studiów: 

K _W 01 Ma pogłębioną wiedzę o organach udzielających ochrony prawnej w ramach egzekucji 
sądowej 

K _W 02 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organami prowadzącymi egzekucję sądową 
i administracyjną. 

K _ W 03 Ma pogłębioną wiedzę o normach prawnych i zasadach rządzących egzekucją sądową 
w sprawach cywilnych, z uwzględnieniem także norm etycznych dotyczących 
wykonywania zawodu komornika sądowego i pełnienia funkcji sędziego. 

K _W 04 Ma pogłębioną wiedzę o finansowych aspektach funkcjonowania organów egzekucji 
sądowej, w tym o kosztach egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego oraz sąd 
rejonowy. 

K _ W 05 Ma rozszerzoną wiedzę na temat nadzoru nad podmiotami pełniącymi funkcje organów 
egzekucji sądowej. 
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UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent tych studiów: 

K _U 01 Potrafi wykorzystać poszerzoną wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów 
procesowych wyłaniających się w trakcie stosowania przepisów o egzekucji sądowej 
oraz przepisów regulujących ustrój samorządu zawodowego komornika sądowego oraz 
wykonywanie funkcji sędziego.  

K_U 02 Ma umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu prawa egzekucji sądowej w 
praktyce funkcjonowania organów egzekucyjnych oraz potrafi krytycznie ocenić 
skuteczność proponowanych rozwiązań. 

K _U 03 Ma pogłębioną umiejętność przygotowywania pisemnych opracowań o różnym 
zakresie i formie (zwłaszcza pisma procesowe, orzeczenia, opinie prawne), dotyczących 
zagadnień szczegółowych z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych egzekucji sądowej i procedur 
pokrewnych (w tym zwłaszcza egzekucji administracyjnej). 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWY 

absolwent tych studiów: 

K _ K 01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób. 

K _ K 02 Potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z uczestnikami postępowania 
egzekucyjnego niebędącymi prawnikami, w tym umie bronić swojego stanowiska 
procesowego. 

K _ K 03 Umie wypowiadać się publicznie na temat ważnych problemów społecznych 
pojawiających się w związku z egzekucją sądową. 

K _ K 04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie 
zadania lub zadania innych. 

K _ K 05 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 
poszerzone o wymiar interdyscyplinarny, w tym zwłaszcza jest w stanie śledzić zmiany 
stanu prawnego dotyczącego egzekucji sądowej. 

 
 

4. Plan studiów podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej 
 

 
Lp. 

 
Przedmiot 
 

Wymiar ECTS 

MODUŁ 1 – Zagadnienia wprowadzające (35 GODZ.) 

1 
Zasady konstytucyjne w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczącego egzekucji sądowej 

4 

6 

2 Dopuszczalność drogi egzekucji sądowej 2 

3 Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej 3 

4 Stosunek postępowania egzekucyjnego do postępowania upadłościowego 4 

5 Czynności egzekucyjne komornika sądowego i sądu 3 

6 Immunitet egzekucyjny 2 

7 Środki przymusu w egzekucji sądowej 2 

8 Zabezpieczenia umowne a egzekucja sądowa 3 

9 Prawo bankowe a egzekucja sądowa 3 
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10 Egzekucja sądowa w prawie Unii Europejskiej 2 

11 Etos zawodu komornika 2 

12 Egzekucja sądowa a ochrona danych osobowych. RODO w egzekucji sądowej 3 

13 Założenia aksjologiczne egzekucji sądowej 2 

MODUŁ 2 – Samorząd komorniczy (14 GODZ.) 

14 
Status komornika sądowego w świetle ustawy z 22 marca 2019 r. o 
komornikach sądowych 

2 

2 
 

15 Podatkowoprawne aspekty działalności komornika sądowego 4 

16 Nadzór samorządowy nad komornikiem sądowym 2 

17 Etyka zawodu komornika 4 

18 Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika sądowego 2 

MODUŁ 3 – Podstawa egzekucji sądowej oraz wykonalność postanowienia o zabezpieczeniu (23 GODZ.) 

19 Tytuły egzekucyjne 4 

4 

20 
Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi 
egzekucyjnemu 

6 

21 Wykonalność zagranicznego tytułu egzekucyjnego w Polsce 6 

22 
Wykonanie wyroku arbitrażowego oraz postanowienia o zabezpieczeniu 
roszczenia dochodzonego przed sądem polubownym 

3 

23 Wykonalność postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia 4 

MODUŁ 4 – Egzekucja świadczeń pieniężnych (29 GODZ.) 

24 Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika 2 

5 

25 Wyjawienie majątku 2 

26 Egzekucja z ruchomości i wynagrodzenia za pracę 4 

27 Egzekucja z rachunków bankowych 2 

28 
Egzekucja z wierzytelności, z praw majątkowych, w tym z instrumentów 
finansowych 

6 

29 Egzekucja z nieruchomości 6 

30 Podział sumy uzyskanej z egzekucji 4 

31 
Problemy w praktyce egzekucji świadczeń pieniężnych po wejściu w życie 
tzw. dużej nowelizacji KPC z 2019 r. (metoda kazusowa) 

3 

MODUŁ 5 – Egzekucja świadczeń niepieniężnych (8 GODZ.) 

32 
Egzekucja wydania ruchomości, nieruchomości, eksmisja z lokali oraz 
ochrona praw lokatorów 

4 

1 
33 Egzekucja wykonania czynności 4 

MODUŁ 6 – Środki zaskarżenia i inne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym (12 GODZ.) 

34 
Dopuszczalność i rozpoznanie środków zaskarżenia w postępowaniu 
egzekucyjnym 

6 2 
 



  

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź 

 www.wpia.uni.lodz.pl 

35 Środki zaskarżenia a nadzór sądu na podstawie art. 795 § 2 k.p.c. 2 

36 Powództwa przeciwegzekucyjne 4 

MODUŁ 7 – Koszty egzekucji sądowej (8 GODZ.) 

37 Koszty egzekucji sądowej 6 

1 
38 Obniżenie przez sąd opłaty egzekucyjnej komornika sądowego 2 

MODUŁ 8 – Odpowiedzialność cywilna i karna osób pełniących funkcje organów egzekucji sądowej  
(8 GODZ.) 

39 Odpowiedzialność cywilna komornika sądowego 2 

1 
 

40 Odpowiedzialność karna komornika sądowego 2 

41 Odpowiedzialność prawna sędziego i Skarbu Państwa 4 

MODUŁ 9 – Wykorzystanie technik informatycznych w egzekucji sądowej (8 GODZ.) 

42 
Elektroniczny nakaz zapłaty oraz elektroniczna klauzula wykonalności jako 
tytuł wykonawczy 

4 
1 
 

43 Wykorzystanie formy elektronicznej w egzekucji sądowej 4 

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW (2 GODZ.) 

44 Egzamin końcowy 2 
 

10 
 

RAZEM 147 33 

 
 

5. Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk: w planie Studiów Podyplomowych Prawo Egzekucji 
Sądowej praktyki nie są przewidziane. 
 
 
6. Szkolenie BHP: Szkolenie BHP nie jest niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach Studiów 
Podyplomowych Prawo Egzekucji Sądowej. 

 

 

7. Wskazanie przyporządkowania studiów podyplomowych do dziedziny nauki: studia obejmują 
kształcenie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk prawnych, w zakresie prawa 
postępowania cywilnego, prawa cywilnego, karnego, finansowego i konstytucyjnego. 
 
 
8. Metody weryfikacji efektów uczenia się : weryfikacja następuje w formie pisemnego egzaminu 
końcowego. W jego toku sprawdzeniu podlega przede wszystkim stopień nabycia przez poszczególnych 
absolwentów wiedzy w zakresie egzekucji sądowej, a także umiejętności praktycznego jej zastosowania. 
Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

 

 

9. Wymagania wstępne: kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej 
powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku. 
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10. Zasady rekrutacji: kandydaci na Studia Podyplomowe Prawo Egzekucji Sądowej przyjmowani są na 
podstawie złożonych dokumentów, po podpisaniu umowy, do wyczerpania limitu miejsc (70). 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa: 

a. Odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

b. Podanie o przyjęcie na studia, 

c. Kwestionariusz osobowy, 

d. zaakceptowana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby 
uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe. 

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy i informacja dotycząca przetwarzania danych 
osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe mają postać jednolitych 
formularzy, które można pobrać ze strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ, z zakładki 
poświęconej studiom podyplomowym. 
 
 
 
 


