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ogłasza zapisy na  

Studia Podyplomowe Stosowanie Prawa  
w roku akademickim 2022/2023 

 

 

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Stosowanie Prawa 
 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Karol Kiczka 

Zastępca Kierownika studiów: mgr Dawid Piekarski 

 

Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie 

niestacjonarnym (zjazdy: sobota i niedziela). 

 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą prowadzone zdalnie - aplikacja MS Teams. 
  

Adresat studiów: studia skierowane są do osób zajmujących się w praktyce stosowaniem 

prawa w  sferze prywatnej oraz publicznej lub zainteresowanym nabyciem określonej 

wiedzy, umiejętności i kompetencji w tym zakresie,  w szczególności do  prawników – 

praktyków (adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, notariuszy, 

komorników, doradców podatkowych, aplikantów etc.) oraz pracowników instytucji 

wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i podmiotów zajmujących się obsługą 

prawną m. in. przedsiębiorców, a także do osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu 

tematyki związanej z stosowania prawa. 

 

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.  
 

Zasady odpłatności: 4200 zł (cztery tysiące dwieście złotych) za dwa semestry, płatne 

zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest 

przewidziana opłata rekrutacyjna. 

Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego 10%. 

 

Warunki ukończenia studiów: uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń określonych 

w programie studiów i zdanie końcowego egzaminu oraz terminowe wniesienie wymaganej 

opłaty za studia. 

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:  

mailto:podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl
https://prawo.uni.wroc.pl/user/12085
https://uni.wroc.pl/wyszukiwarka-pracownikow/pracownik/?p_id=599629


 
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów 

podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia 

podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na 

poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:  

a.  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK 

i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru 

umowy (czyli: formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie 

www.irka.uni.wroc.pl), 
b.  kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu lub poświadczony notarialnie 

dyplom.  

 

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, 

określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, 

wskazując powody nieprzyjęcia.  

 

 

 Program  

 

Program Studiów Podyplomowych obejmuje dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym 

i zakłada 160 godzin zajęć. Łączna liczba punktów ECTS: 34.  

W semestrze pierwszym przewidziano 96 godzin zajęć, 20 pkt. ECTS, w semestrze drugim 

64 godzin, 14 pkt. ECTS.  

 

Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacze powinni przystąpić do egzaminu końcowego 

obejmującego zakres materiału z całości studiów. Forma egzaminu oraz zakres pytań 

zostaną przedstawiona słuchaczom przez Kierownika Studiów Podyplomowych na 

pierwszym zjeździe.  

 

L.p. Przedmiot wg programu  
Forma 

zajęć  

liczba 

godzin  

Forma 

zaliczenia  

Pkt 

ECTS  
PROWADZĄCY ZAJĘCIA  

I semestr 

I 
Stosowanie prawa w 
demokratycznym państwie 
prawnym 

  27   6   

1 
Tworzenie i stosowanie prawa - 
modele 

wykład 2 zaliczenie   
dr hab.  Jacek Kaczor - SKO 

Wrocław 

2 
Stosowanie prawa w różnych 
kulturach prawnych 

wykład 2 zaliczenie   
 sędzia SN prof. dr hab. M. 

Sadowski 

3 Stosowanie - przestrzeganie prawa 
przez państwo 

wykład 2 zaliczenie   prof. dr hab. Karol Kiczka UWr 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


 

4 Stosowanie - przestrzeganie prawa 
przez jednostkę - przedsiębiorcę 

wykład 2 zaliczenie    prof. dr hab. Karol Kiczka UWr 

5 Stosowanie prawa przez Trybunał 
Konstytucyjny 

wykład 2 zaliczenie   
rp. prof. dr hab.  Mariusz 

Jabłoński UWr 

6 
Stosowanie prawa przez sądy i 
trybunały unijne oraz 
międzynarodowe 

wykład 2 zaliczenie   
prof. dr hab.  Dagmara 
Kornobis-Romanowska 

7 Stosowanie - przestrzeganie prawa 
przez władzę ustawodawczą 

wykład 2 zaliczenie   
rp. prof. dr hab.  Mariusz 

Jabłoński UWr 

8 Prawa stron w postępowaniu 
sądowym - studium przypadku 

ćwiczenia  8 zaliczenie   
adw. Jacek Dubois / adw. Jakub 

Wende 

9 
Granice prawa sądu a uprawnienia 
stron 

ćwiczenia  3 zaliczenie   adw. prof. dr hab. Piotr Kardas 

10 Granice prawa do obrony wykład 2 zaliczenie   adw. dr Anna Malicka-Ochtera 

II Stosowanie prawa w prawie 
cywilnym i gospodarczym  

  40   8   

1 Stosowanie prawa przez sądy w 
sprawach cywilnych 

wykład 2 / 

ćwiczenia 2 4 zaliczenie   
prof. dr hab. Elwira 

Marszałkowska-Krześ 

2 Stosowanie prawa przez sądy 
odwoławcze w sprawach cywilnych 

wykład 2 / 

ćwiczenia 2 4 zaliczenie   
sędzia  SA prof. dr hab. Jacek 

Gołaczyński / sędzia SA Andrzej 
Niedużak 

3 Stosowanie prawa przez sądy w 
sprawach gospodarczych 

wykład 1 / 

ćwiczenia 2 3 zaliczenie   sędzia SO Wojciech Łukowski 

4 
Stosowanie prawa przez sądy 
polubowne (arbitrażowe) 

wykład 1 / 

ćwiczenia 1 2 zaliczenie   rp. prof. dr hab. Bogusław Sołtys 

5 
Stosowanie prawa w egzekucji 
sądowej w sprawach cywilnych i 
gospodarczych 

wykład 1 / 

ćwiczenia 1 2 zaliczenie   rp. prof. dr hab. Izabela Gil 

6 Postępowanie dowodowe przed 
sadem I instancji 

wykład 2 / 

ćwiczenia 2 4 zaliczenie   
sędzia  SA prof. dr hab. Jacek 

Gołaczyński / sędzia SO Tomasz 
Krawczyk 

7 Apelacja w sprawie cywilnej - 
aspekty praktyczne 

ćwiczenia  4 zaliczenie   sędzia SA Andrzej Niedużak 

8 Skarga kasacyjna w sprawie cywilnej 
- aspekty praktyczne 

ćwiczenia  4 zaliczenie   
rp. prof. dr hab. Łukasz  

Błaszczak 

9 
Koncepcje obrony - granice 
poprawności prawniczej a interes 
klienta 

wykład 4 zaliczenie   adw. prof. dr hab. Jacek Giezek 

10 
Prawa stron w sprawach cywilnych 

wykład 1 / 

ćwiczenia 1 2 zaliczenie   sędzia SO Wojciech Łukowski 

11 Specyfika stosowania prawa w 
sprawach dotyczących czci 

wykład 1 / 

ćwiczenia 2 3 zaliczenie   
sędzia SN st. spocz. prof. dr hab. 

Jacek Sobczak 

12 Trudności postępowań dotyczących 
obrazy uczuć religijnych 

wykład 1 / 

ćwiczenia 1 2 zaliczenie   
sędzia SN st. spocz. prof. dr hab. 

Jacek Sobczak 

13 
Stosowanie prawa funeralnego 

wykład 1 / 

ćwiczenia 1 
2 zaliczenie   

sędzia SN st. spocz. prof. dr hab. 
Jacek Sobczak 

III Stosowanie prawa w prawie 
administracyjnym  

  29   6   

1 Stosowanie prawa przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

wykład 1 / 

ćwiczenia 2 3 zaliczenie   
prof. dr hab. Piotr Lisowski  - 

SKO Wrocław 

2 Stosowanie prawa przez organy 
administracji rządowej i państwowej 

wykład 1 / 

ćwiczenia 2 3 zaliczenie   
dr Adam Ostapski  - SKO 

Wrocław 

3 
Stosowanie prawa przez organy 
samorządu zawodowego i 
gospodarczego 

wykład 1 / 

ćwiczenia 1 2 zaliczenie   not. dr Witold Małecki 

4 Stosowanie prawa przez 
samorządowe kolegia odwoławcze 

wykład 1 / 

ćwiczenia 2 3 zaliczenie   
prof. dr hab. Piotr Lisowski  - 

SKO Wrocław 

5 Stosowanie prawa przez wojewódzkie 
sądy administracyjne 

wykład 1 / 

ćwiczenia 2 3 zaliczenie   
sędzia WSA dr hab.   Krzysztof 

Sobieralski 

6 Stosowanie prawa przez Naczelny 
Sąd Administracyjny 

wykład 1 / 

ćwiczenia 2 3 zaliczenie   sędzia NSA Ryszard Pęk 

7 Stosowanie prawa w toku egzekucji 
administracyjnej 

wykład 1 / 
ćwiczenia 1 2 zaliczenie   

mgr Andrzej Kuliński – Izba 
Administracji Skarbowej we 

Wrocławiu 



 

8 Odwołanie od decyzji 
administracyjnej - podatkowej 

ćwiczenia  2 zaliczenie   
dr Adam Ostapski  - SKO 

Wrocław 

9 
Skarga do WSA - aspekty praktyczne 

ćwiczenia  3 zaliczenie    sędzia NSA Marek Olejnik 

10 Skarga do kasacyjna do NSA - 
aspekty praktyczne 

ćwiczenia  3 zaliczenie   Sędzia NSA Marek Olejnik 

11 Prawa stron w postępowaniu 
administracyjnym 

ćwiczenia  2 zaliczenie   
sędzia WSA dr hab.  Krzysztof 

Sobieralski 

razem I semestr  96  20   

       
II semestr 

IV Stosowanie prawa w prawie 
karnym 

  27   6   

1 
Apelacja w sprawie karnej - aspekty 
praktyczne 

ćwiczenia  4 zaliczenie   
adw. dr Andrzej Malicki/ sędzia 

SO Mariusz Wiązek 

2 
Skarga w sprawie karnej - aspekty 
praktyczne 

ćwiczenia  4 zaliczenie   sędzia SO Tomasz Krawczyk 

3 
Skarga na wyrok uchylający sądu 
odwoławczego - aspekty praktyczne 

ćwiczenia  3 zaliczenie   
sędzia SA prof. dr hab.  Jerzy 

Skorupka 

4 Prawa stron w sprawach karnych 

wykład 1 / 

ćwiczenia 1 
2 zaliczenie   

sędzia SA prof. dr hab.  Jerzy 
Skorupka 

5 
Skarga nadzwyczajna 

wykład 2 / 

ćwiczenia 2 
4 zaliczenie   

sędzia SA prof. dr hab.  Jerzy 

Skorupka / prok. PO dr Bogdan  
Myrna 

6 
Stosowanie prawa przez sądy w 
sprawach karnych 

wykład 2 / 

ćwiczenia 2 
4 zaliczenie   

sędzia SO Mariusz Wiązek / 
prok. PO dr Bogdan  Myrna 

7 
Stosowanie prawa w egzekucji 
sądowej w sprawach karnych 

wykład 1 / 

ćwiczenia 1 
2 zaliczenie   sędzia SO Mariusz Wiązek 

8 
Stosowanie prawa przez sądy 
odwoławcze w sprawach karnych 

wykład 2 / 

ćwiczenia 2 
4 zaliczenie   

sędzia SA prof. dr hab.  Jerzy 
Skorupka, sędzia SA Bogusław 

Tocicki 

V Warsztat pracy prawnika    37   8   

1 Psychologiczne metody 
przesłuchiwania świadków 

ćwiczenia  2 zaliczenie   
Psychologiczne metody 

przesłuchiwania świadków 

2 
Rola adwokatów i radców prawnych 
jako pełnomocników i obrońców w 
świadczeniu 

wykład 2 zaliczenie   adw. dr Andrzej Malicki 

3 Znaczenie etyki sądowej w zawodach 
prawniczych 

wykład 2 zaliczenie   adw. dr Andrzej Malicki 

4 Problem tajemnic chronionych 
ustawami 

wykład 2 zaliczenie   
sędzia SN st. spocz. prof. dr hab 

Jacek Sobczak 

5 

Samorządy zawodowe prawników 
jako instytucję prawa publicznego i 
ich ustrojowe  znaczenie poza 
świadczeniem wąsko pojętych usług 
prawnych 

wykład 4 zaliczenie   
adw. prof. dr hab. Jacek Giezek / 

adw. dr Andrzej Malicki 

6 
Zachowanie pełnomocników i 
obrońców w sytuacjach kryzysowych 
na Sali sądowej 

wykład 1 / 
ćwiczenia 1 2 zaliczenie   adw. dr Andrzej Malicki 

7 Poprawność językowa przemówień 
sądowych 

wykład 1 / 

ćwiczenia 1 2 zaliczenie   
dr hab. Małgorzata Dawidziak-

Kładoczna Instytut Filologii 
Polskiej UWr 

8 Technika i wyrazistość słowa w 
komunikacji prawnika 

wykład 1 / 

ćwiczenia 1 2 zaliczenie   
dr hab. Małgorzata Dawidziak-

Kładoczna Instytut Filologii 
Polskiej UWr 

9 Kultura słowa ćwiczenia  2 zaliczenie   praktyk/nauczyciel akademicki  

10 
Emisja głosu w komunikacji prawnika 

ćwiczenia  2 zaliczenie   praktyk/nauczyciel akademicki  

11 Ćwiczenia z wymowy ćwiczenia  2 zaliczenie   praktyk/nauczyciel akademicki  

12 

Zasady wygłaszania przemówień - 
Zadawanie pytań przez 
pełnomocników, obrońców, 
oskarżonych i oskarżycieli 

ćwiczenia  3 zaliczenie   adw. dr Andrzej Malicki 



 

13 Przykładowe przemówienia przez 
słuchaczy Studiów Podyplomowych 

ćwiczenia  4 zaliczenie   adw. dr Andrzej Malicki 

14 
Savoir vivre prawnika 
profesjonalnego a zagadnienia 
deontologii zawodów prawniczych 

wykład 2 zaliczenie   adw. dr Andrzej Malicki 

15 Zasady ubioru prawnika i ich 
znaczenie dla sądu i klienta 

wykład 2 zaliczenie   praktyk/nauczyciel akademicki  

16 
Zasady BHP w kancelariach prawnych 
(adwokackich, radcowskich, 
notarialnych, …) 

wykład 2 zaliczenie   
Kierownik BHPOP UWr 
 mgr Dawid Piekarski 

razem II semestr  64  14   

       

 

 

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  
Studia Podyplomowe Stosowania Prawa   
                                                                            (nazwa studiów podyplomowych)  

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 specyfice stosowania prawa w 

praktyce.  
P7S_WG  

SP_W02  
Rozumie istotę regulacji prawnej stosowania prawa, 

dostrzega relację pomiędzy stosowaniem prawem w 

różnych gałęziach prawa.  
P7S_WG  

SP_W03  
Zna w pogłębionym stopniu instytucje prawne 

funkcjonujące w prawie cywilnym, administracyjnym, 

karnym oraz gospodarczym.  
P7S_WG  

SP_W04  
Zna w pogłębionym stopniu zasady stosowania prawa w 

prawie krajowym i unijnym.   
P7S_WK  

SP_W05  
Ma pogłębioną wiedzę o stosowaniu prawie w różnych 

kulturach prawnych.  
P7S_WK  

SP_W06  
Zna w pogłębionym stopniu instytucję krajowe i unijne 

stosujące prawo.  
P7S_WK  

UMIEJĘTNOŚCI  

SP_U01  
Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi w 

zakresie stosowania prawa.  
P7S_UK  

SP_U02  

Identyfikuje złożone problemy stosowania prawna, 

rozwiązując je, posługuje się także instrumentarium 

prawnym z zakresu prawa cywilnego, karnego, 

administracyjnego, gospodarczego.   

P7S_UW  

SP_U03  
Dostrzega konsekwencje stosowania prawa w określonych 

regulacji prawnych oraz w danym stanie faktycznym i 

prawnym.   
P7S_UO  

SP_U04  
Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia 

pracy w zawodach prawniczych, w instytucjach wymiaru 
P7S_UU   



 
sprawiedliwości, w  jednostkach administracji publicznej, 

przedsiębiorstwach publicznych lub prywatnych i 
podmiotach zajmujących się obsługą prawną.  

SP_U05  
Potrafi stosować prawo w każdym stanie prawnym i 

faktycznym.  
P7S_UW  

SP_U06  
Potrafi poprawnie (i sprawnie) posługiwać się językiem 

polskim na sali sądowej.  
P7S_UW  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

SP_K01  
Dostrzega konieczność ciągłego doskonalenia i 

aktualizacji wiedzy z zakresu stosowania prawa.   
P7S_KK  

SP_K02  
Jest gotów do podjęcia pracy jako ekspert z zakresu 

stosowania prawa, zarówno w instytucjach państwowych, 

samorządowych oraz w podmiotach prywatnych.   
P7S_KO  

SP_K03  
 Posiada wiedzę prawnicza pozwalającą na rozwiązywanie 

problemów związanych z stosowaniem prawa.  
P7S_KR  

 


