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KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE”
SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI

19.05.20r. – grupa A
12.05.20r. – grupa B
19.05.20r. – grupa C

Temat
„Rozwiązywanie kazusów, w których występuje problematyka wszystkich rodzajów współuczestnictwa, jak również kazusów, w których zachodzi możliwość zgłoszenia wniosków zmierzających do przedmiotowej zmiany powództwa”

Zagadnienia

Wprowadzenie do problematyki współuczestnictwa w procesie cywilnym oraz przedmiotowej zmiany powództwa;
Kazusy dotyczące problematyki współuczestnictwa w procesie cywilnym oraz przedmiotowej zmiany powództwa.

Źródła prawa
	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1460 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 75);
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 265);
	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (t. j. Dz. U. 2019, poz. 68).

Zalecana literatura
	B. Bladowski : Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2009;

T. Wiśniewski : Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009;
H. Pietrzkowski : Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2013;
Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska – Ząbczyk (red.) : Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.

Przykładowe orzecznictwo
	Wyrok SA w Gdańsku z dnia 08 lutego 2011 roku, I ACa 1319/10, POSAG 2011/3/22-31;
	Wyrok SA w Lublinie z dnia 08 lutego 1996 roku, I ACr 27/96, Apel.-Lub. 1997/2/8;
	Wyrok SN z dnia 04 stycznia 2012 roku, III CSK 140/11, OSNC 2012/6/79;
	Postanowienie SN z dnia 23 maja 2012 roku, II CSK 705/11, LEX nr 1226680;
	Postanowienie SN z dnia 02 października 2008 roku, II CZ 72/08, LEX nr 465912.


Kazus

Reprezentujesz jako radca prawny Spółdzielnię Mieszkaniową „Wolna chata” w Pułtusku w sprawie o eksmisję przeciwko rodzinie Malinowskich to jest Janowi, Annie, Markowi i Kamili. Najemcą przedmiotowego lokalu był Jan Malinowski, zaś umowę najmu zawarł on przed ślubem z Anną Malinowską. Na pierwszym terminie rozprawy z grona pozwanych pojawił się jedynie Jan Malinowski, który oznajmił, że po rozwodzie żona Anna wraz z córką Kamilą wyprowadziły się, tak że aktualnie w przedmiotowym lokalu mieszka jedynie z synem Markiem, jego konkubiną Olgą Wódką oraz ich 1,5 miesięcznym synem Brunem Malinowskim. Jakie działania Powinieneś/Powinnaś podjąć? Przeanalizuj kwestie współuczestnictwa po stronie pozwanej w tym procesie.

