
 

UCHWAŁA NR 60/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 27 maja 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Egzekucji Administracyjnej  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Egzekucji Administracyjnej od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym  
w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 60/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Egzekucji Administracyjnej 
 
Program Studiów Podyplomowych Egzekucji Administracyjnej trwa 2 semestry nauki  
i zakłada 143 godziny zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS:36 
 
Semestr I 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Punkty 
ECTS 

1. Zasady demokratycznego państwa 
prawnego 8 wykład zaliczenie 2 

2. Wstęp do egzekucji administracyjnej 
(zagadnienia ogólne) 4 wykład zaliczenie 1 

3. Podmioty administracyjnego 
postępowania egzekucyjnego 8 4h wykład 

+ 4 war. zaliczenie 2 

4. Administracyjne postępowanie 
egzekucyjne 12 6h wykład 

+ 6h war. zaliczenie 3 

5. 
Egzekucja obcych tytułów w polskim 
systemie prawnym. Egzekucja polskich 
tytułów prawnych 

2 wykład zaliczenie 1 

6. Postępowanie zabezpieczające 4 3h wykład 
+ 1 war. zaliczenie 1 

7. Podstawy prawa Unii Europejskiej  
 8 wykład zaliczenie 2 

8. 

Stosowanie przepisów 
Kodeksu postępowania 
administracyjnego w 
egzekucji administracyjnej 

8 4h wykład 
+ 4h war. zaliczenie 2 

9. Stosunek egzekucji administracyjnej do 
egzekucji sądowej 5 3h wykład 

+ 2h war. zaliczenie 1 

10. Sądowa kontrola egzekucji 
administracyjnej 2 wykład zaliczenie 1 

11. Seminarium dyplomowe (cz. I) 2 warsztat zaliczenie 1 
Razem 17 

 
Semestr II 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Punkty 
ECTS 

1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i 
prawa handlowego 13 10h wykład 

+ 3h war. zaliczenie 4 

2. Umowy bankowe 6 4h w + 2h 
war. zaliczenie 1 

3. Prawo papierów wartościowych 5 Wykład zaliczenie 1 

4. Elementy prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych 8 8h 

e-learnig zaliczenie 2 

5. Prawo własności intelektualnej 8 wykład zaliczenie 2 

6. Środki egzekucyjne należności 
pieniężnych 6 4h wykład 

+ 2h war. zaliczenie 1 

7. Środki egzekucyjne obowiązków 
niepieniężnych 6 3h wykład 

 + 3h war. zaliczenie 1 

8. 
Środki prawne i odpowiedzialność 
odszkodowawcza w egzekucji 
administracyjnej 

4 2h wykład 
 + 2h war. zaliczenie 1 

9. Prawo karne skarbowe i prawo karne 
gospodarcze - wybrane zagadnienia 8 6h wykład 

+ 2h war. zaliczenie 2 
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10. Ochrona gruntów rolnych i leśnych a 
egzekucja administracyjna 4 2h wykład 

+ 2h war. zaliczenie 1 

11. 
Rozwiązywanie problemów prawnych z 
zakresu egzekucji administracyjnej. 
Pisma procesowe i rozstrzygnięcia. 

4 warsztat zaliczenie 1 

12. Seminarium dyplomowe (cz. II) 8 warsztat zaliczenie 2 
Razem 19 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 

Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i specyfice prawa 
postępowania egzekucyjnego zarówno w prawie 
administracyjnym, jak i w całym systemie prawa, 
uwzględniając szczególnie relacje pomiędzy prawem 
publicznym, a prawem cywilnym, administracyjnym i karnym. 

 P7S_WG 

SP_W02 
Rozumie istotę regulacji prawa publicznego w tym dostrzega 
relacje pomiędzy postępowaniem jurysdykcyjnym a 
postępowaniem wykonawczym 

 P7S_WG 

SP_W03 Ma pogłębioną wiedzę o wykładni prawa, a w szczególności 
prawa publicznego.  P7S_WG 

SP_W04 
Zna w pogłębionym stopniu orzecznictwo sądów 
administracyjnych, interpretacje przepisów prawa podatkowego 
oraz orzecznictwo IAS oraz SKO 

 P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
Formułuje złożone ustne i pisemne wypowiedzi o prawie 
egzekucyjnym i prawie publicznym, uwzględniając jego relacje 
do innych gałęzi prawa  

 P7S_UW 

SP_U02 

Identyfikuje złożone problemy prawne w zakresie postępowania 
egzekucyjnego oraz prawa i postępowania administracyjnego i 
podatkowego, dostrzegając również zastosowanie prawa 
karnego skarbowego, prawa celnego oraz rachunkowości. 

P7S_UW 

SP_U03 

Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy prawne w zakresie 
postępowania egzekucyjnego, administracyjnego i 
podatkowego, w tym o skomplikowanym stanie faktycznym, 
dostrzegając również zastosowanie prawa administracyjnego 
materialnego i prawa podatkowego 

P7S_UK 

SP_U04 

Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych regulacji 
prawnomaterialnych i prawnoprocesowych w konkretnym 
przypadku i potrafi prognozować konsekwencje wyboru 
właściwego sposobu rozwiązania problemu prawnego. 
Wskazuje także innym właściwe rozwiązanie. 

P7S_UO  

SP_U05 Stosuje orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje 
przepisów prawa podatkowego oraz orzecznictwo IAS i SKO. P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Dostrzega konieczność stałego i intensywnego pogłębiania 
wiedzy o prawie i postępowaniu administracyjnym oraz 
podatkowym z uwagi na dynamikę zmian stanu prawnego i 
kształtowanie się orzecznictwa. 

P7S_KK 

SP_K02 
Jest gotów do podjęcia pracy w zespołach eksperckich 
realizujących złożone i nietypowe problemy z obszaru prawa 
egzekucyjnego. 

P7S_KO 

SP_K03 
Podkreśla znaczenie rozwoju wiedzy o prawie publicznym i jego 
stosowaniu w obliczu zmieniającego się otoczenia społeczno-
gospodarczego. 

P7S_KR 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 


