
 

Kod przedmiotu B2.11 
Nazwa 

przedmiotu 
Prawo układowe i upadłościowe 

Kierunek Administracja - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł do wyboru, B2. Administracja w biznesie 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 2. Administracja w biznesie 

Semestr 6 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 28 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) - - 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
35 47 

Razem 4+5 35 47 

SUMA 1+2+3+4+5 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU 

UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie do kierunkowych efektów 

uczenia się) 

ma wiedzę – zna i rozumie: 

  

K_W01 
ma pogłębioną  wiedzę w zakresie zasad, 

procedur w prawie układowym i 

upadłościowym  

K_W02 

K_W02 zna poszczególne rodzaje upadłości oraz 

poszczególne sposoby likwidacji majątku 
K_W02 

K_W03 



upadłego dłużnika; zna prawa i obowiązki 

podmiotów uczestniczących w postępowaniu 

upadłościowym 

ma następujące umiejętności – potrafi, umie: 

K_U03 umie przygotować wniosek o wszczęcie 

postępowania upadłościowego i naprawczego 
K_U02 

K_U09 

K_U04 

posiada umiejętność dokonania oceny jakiego 

rodzaju czynności likwidacyjne umożliwią 

skuteczne zaspokojenie usprawiedliwionych 

roszczeń wierzycieli, prognozując skutki 

praktyczne swoich rozwiązań 

K_U05 

K_U11 

K_U05 

potrafi prawidłowo zinterpretować i zastosować 

odpowiednie normy prawne  w zakresie praw i 

obowiązków stron, ochrony prawnej w 

postępowaniu układowym lub upadłościowym 

K_U12 

 

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do: 

K_K06 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się 

przez całe życie i potrafi uzupełniać oraz 

doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w 

zakresie prawa upadłościowego i układowego. 

K_K01 

K_K07 

K_K07 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa, 

komunikowania i współdziałania w grupach, 

organizacjach i instytucjach odnośnie prawa 

układowego i upadłościowego 

K_K03                                                                                                                                                                                                             

K_K06 

Cele kształcenia 

 zapoznanie studentów z problematyką sanacji i upadłości w prawie polskim i unijnym 

 zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowania wniosków w przedmiocie  

wszczęcia i prowadzenia różnych rodzajów postępowania upadłościowego oraz 

postępowania naprawczego 

 nabycie umiejętności oceny wyboru sposobu postępowania adekwatnego do rodzaju 

poszukiwanej ochrony prawnej w danym postępowaniu 

Treści kształcenia 

WYKŁADY: 

1. Cele, funkcje i podstawy wszczęcia i prowadzenia postępowania układowego i 

upadłościowego. 

2. Uczestnicy postępowania rejestrowego i upadłościowego. 

3. Skutki ogłoszenia upadłości.  

4. Przebieg postępowania upadłościowego  

5. Rodzaje postępowania upadłościowego.  

6. Charakter prawny układu.  

7. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe 

 

ĆWICZENIA: 

1. Uczestnicy postępowania rejestrowego i upadłościowego 



2. Przebieg postępowania upadłościowego 

3. Postępowanie upadłościowe w prawie unijnym 

4. Zaliczenie   

Zalecana literatura  

 

1. A.Jakubecki, F.Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2012;  

2. E.Marszałkowska – Krześ, I.Gil , Postępowanie rejestrowe i upadłościowe  Beck Warszawa 

2011; 

3. F.Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Warszawa 2009; 

4. F.Zedler, Prawo upadłościowe i układowe, Toruń 1999; 

5. A.Hrycaj, Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem 

zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania 

upadłościowego, Warszawa 2011; 

6. A.Witosz, Prawo upadłościowe i naprawcze. Zwięzły komentarz, Bydgoszcz – Katowice 2003 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny X 

Dyskusja X 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa X 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy 

SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli 

śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach  



Inne (jakie?) – ………………..  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne X 

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test  

Praca pisemna  

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

 

 


