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WYDZIAŁ SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 

 
 

 

STUDIA PODYPLOMOWE  

WINDYKACJA W PRAKTYCE 
 

Cel studiów: przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego 
prowadzenia procesu windykacji należności bądź do pracy na samodzielnym stanowisku 

specjalisty do spraw windykacji. Absolwent studiów otrzyma niezbędną wiedzę z zakresu 
przepisów prawa cywilnego, gospodarczego jak i karnego do zastosowania w prowadzonym 
postępowaniu windykacyjnym. W trakcie warsztatów praktycznych zdobędzie umiejętność 

doboru odpowiednich form zabezpieczenia zobowiązań takich jak weksel, hipoteka, 
poręczenie, zastaw oraz nauczy się sporządzać wnioski egzekucyjne i pozwy w postępowaniu 

sądowym. Na zajęciach omówione zostaną korzyści oraz pułapki windykacji przedsądowej 
i sądowej, a w ramach warsztatów negocjacyjnych słuchacze poznają  wiodące  style 
negocjacji i psychologię zachowań dłużników. 
 

Efekty kształcenia: po ukończeniu studiów absolwent będzie potrafił umiejętnie dobrać 

przepisy prawa cywilnego, gospodarczego jak i karnego do prowadzonego postępowania; 
będzie mógł samodzielnie przeprowadzić negocjacje dotyczące zobowiązań i spłat, a także 
dobrać właściwe procedury ze względu na formę prawną przedsiębiorstwa jak i zawiłość 

postępowania. Ukończenie studiów podyplomowych umożliwi słuchaczowi zostanie specjalistą 
w branży windykacji należności. 
 

Adresaci: osoby, które zawodowo zajmują się windykacją tzn. negocjatorzy telefoniczni 

i terenowi, komornicy, liderzy i menedżerowie zespołów windykacyjnych, trenerzy biznesu 
pracujący w branży windykacyjnej oraz wszystkie osoby, które na co dzień stykają się 
z problemem niespłacanych należności. 

 
 
Czas trwania: 2 semestry - 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-
niedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.  
 

Opłata za studia: opłata za studia wynosi 3200 zł (możliwa płatność w dwóch ratach po 1600 zł). 

Kandydaci na studia składają: 

- podanie o przyjęcie na studia, 

- ankietę kandydata, 

- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego oryginał do wglądu, 

- jedną aktualną fotografię, 

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł), 

- zobowiązanie kandydata do samodzielnego sfinansowania kosztów kształcenia lub oświadczenie 

pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza (jeśli pracodawca finansuje studia 

pracownikowi). 

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona                     

w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem 
"Studia Podyplomowe" 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.   
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów. 

 

 



 
 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW  
 

          I semestr 

 

Lp. Przedmiot L. godz. 

1. Prawo cywilne w praktyce 18 

2. Podstawy prawa upadłościowego i naprawczego 6 

3. Windykacja na rynku dóbr i usług 12 

4. Redagowanie istotnych pism i wniosków 12 

5. Finanse przedsiębiorstwa 12 

6. Prawo gospodarcze w praktyce 18 

7. Seminarium 10 

Razem: 88 

 

 

          II semestr 
 

Lp. Przedmiot L. godz. 

1. Prawo egzekucyjne w praktyce 18 

2. Podstawy prawa karnego w odzyskiwaniu należności 6 

3. Elementy negocjacji i mediacji  12 

4. Windykacja w świetlne nowej ustawy RODO 6 

5. Pozyskiwanie informacji 10 

6. Podatki i opłaty 10 

7. Seminarium 10 

Razem: 72 

 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
www.cku.pwsz.legnica.edu.pl 

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, budynek C, pokój 104 

e-mail: podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl    

 


