
1. Nazwa przedmiotu/modułu: Podstawy prawa cywilnego

2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Fundamentals of Civil Law

3. Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

4. Kod przedmiotu/modułu: 

5. Rodzaj przedmiotu/modułu: Obowiązkowy

6. Kierunek studiów: Administracja – niestacjonarne I stopnia

7. Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia

8. Rok studiów: 2022/2023

9. Semestr: II, III

11. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: dr Katarzyna Górska 
(W), dr Anastazja Kołodziej (C), dr Agnieszka Guzewicz (C)

12.

Wymagania wstępne w zakresie:
Zrealizowanych przedmiotów:

Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:
Umiejętność logicznego myślenia, podstawowa wiedza o zasadach stosowania przepisów prawa

13.

CELE PRZEDMIOTU

 1. Student nabywa wiedzę o prawie cywilnym, jego strukturze i systematyce. Student zapoznaje się z treścią kodeksu 
cywilnego i umie odnaleźć przepisy dotyczące danej instytucji prawnej. Student umie rozwiązywać podstawowe problemy 
prawne związane ze stosowaniem przepisów prawa cywilnego.

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

10. Forma zajęć i liczba godzin: 60 ( 40 - wykład 20 - ćwiczenia )
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ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA
(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne)

W1 - Student zna strukturę i systematykę prawa cywilnego. K_W01 , 
K_W03, K_W05

W2 - Student zna zasady stosowania przepisów prawa cywilnego. K_W01 , 
K_W03, K_W05

W3 - Student zna podstawowe instytucje prawa cywilnego (z zakresu części ogólnej, prawa zobowiązań, 
prawa rzeczowego i prawa spadkowego).

K_W01 , 
K_W03, K_W05

W4 - Student zna rodzaje umów. K_W03, K_W05

W5 - Student zna zasady odpowiedzialności za szkodę oraz zasady ustalania wysokości odszkodowania. K_W01 , 
K_W03, K_W05

W6 - Student zna zasady nabywania prawa własności. K_W03, K_W05

W7 - Student zna zasady dziedziczenia ustawowego i testamentowego. K_W01 , 
K_W03, K_W05

U1 - Student umie odszukać właściwe przepisy mające zastosowanie w danej sprawie cywilnej. Student 
umie formułować wypowiedzi o stosunkach cywilnoprawnych w języku prawniczym.

K_U01 , K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07 , 
K_U09

U2 - Student umie rozwiązywać kazusy, sporządzać podstawowe umowy i dokument pełnomocnictwa. K_U01 , K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07 , 
K_U09

U3 - Student umie ocenić ważność i skutki konkretnej czynności prawnej oraz przedstawić swoją opinię i 
argumentację prawniczą, poprawnie posługując się językiem prawniczym.

K_U01 , K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07 , 
K_U09

U4 - Student umie rozpoznać rodzaje stosunków cywilnoprawnych występujących najczęściej w praktyce 
obrotu cywilnoprawnego oraz sformułować wnioski de lege lata.

K_U01 , K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07 , 
K_U09

U5 - Student umie odczytać treść księgi wieczystej. K_U01 , K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07 , 
K_U09

U6 - Student umie sporządzić testament. K_U01 , K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07 , 
K_U09

U7 - Student umie zinterpretować treść testamentu i określić jego konsekwencje prawne. K_U01 , K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07 , 
K_U09

K1 - Student jest zdolny do prawidłowego identyfikowania praw i obowiązków cywilnoprawnych związanych z 
określoną sytuacją społeczną oraz rozstrzygania dylematów towarzyszących stosowaniu prawa z 
uwzględnieniem pozaprawnych systemów norm społecznych.

K_K02, K_K04, 
K_K06

K2 - Student umie sformułować i przedstawić argumenty w języku prawniczym. K_K02, K_K04, 
K_K06

K3 - Student umie komunikować swoje poglądy publicznie przed grupą osób. K_K02, K_K04, 
K_K06

K4 - Student umie pracować w grupie i rozstrzygać kwestie prawne z uwzględnieniem kontekstu 
społecznego danej sprawy.

K_K02, K_K04, 
K_K06

K5 - Student umie precyzyjnie przedstawić osobom niebędącym prawnikami aspekty cywilnoprawne danej 
sytuacji społecznej.

K_K02, K_K04, 
K_K06

K6 - Student jest świadomy potrzeby ciągłego kształcenia się i aktualizowania posiadanych informacji o 
prawie cywilnym.

K_K04
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TREŚCI PROGRAMOWE
 1. Pojęcie prawa cywilnego. Zasady prawa prywatnego

 2. Podmioty prawa cywilnego. Przedstawicielstwo

 3. Przedawnienie i terminy zawite

 4. Czynności prawne na tle innych zdarzeń cywilnoprawnych. Wykładnia oświadczeń woli. Zawarcie umowy. Forma 
czynności prawnych. Wady oświadczeń woli. Sankcje wadliwych czynności prawnych

 5. Pojęcie i struktura zobowiązania. Źródła zobowiązań. Świadczenie

 6. Wielość dłużników i wierzycieli

 7. Umowy jako źródło zobowiązań

 8. Wykonanie zobowiązań. Wygaśnięcie zobowiązań

 9. Naprawienie szkody. Zasady i reżimy odpowiedzialności. Szkoda. Związek przyczynowy. Świadczenie 
odszkodowawcze

 10. Odpowiedzialność kontraktowa

 11. Odpowiedzialność deliktowa

 12. Umowy i ich funkcje. Katalog typów umów. Umowy nienazwane

 13. Sprzedaż. Darowizna

 14. Najem i ochrona praw lokatorów. Użyczenie

 15. Zlecenie. Umowa o dzieło

 16. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym

 17. Własność (treść i wykonywanie, nabycie i utrata, obrót nieruchomościami, ochrona własności, współwłasność)

 18. Użytkowanie wieczyste. Ograniczone prawa rzeczowe

 19. Posiadanie

 20. Księgi wieczyste

 21. Podstawowe pojęcia prawa spadkowego. Spadek. Dziedziczenie

 22. Dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie testamentowe

 23. Sytuacja prawna spadkobiercy. Odpowiedzialność za długi spadkowe. Zachowek

 24. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku

 25. Umowy dotyczące spadku
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METODY WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin Prace 
kontrolne Projekty Aktywność Praca 

własna
W1 - Student zna strukturę i systematykę prawa cywilnego. + +

W2 - Student zna zasady stosowania przepisów prawa 
cywilnego. + + + +

W3 - Student zna podstawowe instytucje prawa cywilnego 
(z zakresu części ogólnej, prawa zobowiązań, prawa 
rzeczowego i prawa spadkowego).

+ + + +

W4 - Student zna rodzaje umów. + + + +

W5 - Student zna zasady odpowiedzialności za szkodę 
oraz zasady ustalania wysokości odszkodowania. + + + +

W6 - Student zna zasady nabywania prawa własności. + + + +

W7 - Student zna zasady dziedziczenia ustawowego i 
testamentowego. + + + +

U1 - Student umie odszukać właściwe przepisy mające 
zastosowanie w danej sprawie cywilnej. Student umie 
formułować wypowiedzi o stosunkach cywilnoprawnych w 
języku prawniczym.

+ +

U2 - Student umie rozwiązywać kazusy, sporządzać 
podstawowe umowy i dokument pełnomocnictwa. + + +

U3 - Student umie ocenić ważność i skutki konkretnej 
czynności prawnej oraz przedstawić swoją opinię i 
argumentację prawniczą, poprawnie posługując się 
językiem prawniczym.

+ +

U4 - Student umie rozpoznać rodzaje stosunków 
cywilnoprawnych występujących najczęściej w praktyce 
obrotu cywilnoprawnego oraz sformułować wnioski de lege 
lata.

+ + + +

U5 - Student umie odczytać treść księgi wieczystej. + +

U6 - Student umie sporządzić testament. + +

U7 - Student umie zinterpretować treść testamentu i 
określić jego konsekwencje prawne. + +

K1 - Student jest zdolny do prawidłowego identyfikowania 
praw i obowiązków cywilnoprawnych związanych z 
określoną sytuacją społeczną oraz rozstrzygania 
dylematów towarzyszących stosowaniu prawa z 
uwzględnieniem pozaprawnych systemów norm 
społecznych.

+ +

K2 - Student umie sformułować i przedstawić argumenty w 
języku prawniczym. + +

K3 - Student umie komunikować swoje poglądy publicznie 
przed grupą osób. +

K4 - Student umie pracować w grupie i rozstrzygać kwestie 
prawne z uwzględnieniem kontekstu społecznego danej 
sprawy.

+

K5 - Student umie precyzyjnie przedstawić osobom 
niebędącym prawnikami aspekty cywilnoprawne danej 
sytuacji społecznej.

+ +

K6 - Student jest świadomy potrzeby ciągłego kształcenia 
się i aktualizowania posiadanych informacji o prawie 
cywilnym.

+ +

Łącznie: 100 % 40 30 20 10
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ZALECANA LITERATURA:

Literatura Podstawowa:

1 Zarys prawa cywilnego, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Wydawnictwo C.H. Beck. 
Warszawa 2021.

Literatura Uzupełniająca:

1 Prawo cywilne – część ogólna, Z. Radwański, A. Olejniczak, Wydawnictwo C.H. Beck. 
Warszawa 2021.

2 Zobowiąznia – część ogólna, Z. Radwański, A. Olejniczak, J. Grykiel, Wydawnictwo C.H. Beck. 
Warszawa 2022.

3 Zobowiązania – część szczegółowa, Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Wydawnictwo C.H. 
Beck. Warszawa 2022.

4 Prawo rzeczowe, E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2022.

5 Prawo spadkowe, E. Skowrońska-Bocian, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2022.

6 Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Wydawnictwo C.H. Beck. 
Warszawa 2021.

18. Język wykładowy: polski

19.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 60

Praca własna studenta

1. Kazusy z części ogólnej prawa cywilnego

2. Kazusy z części ogólnej prawa zobowiązań

3. Kazusy z części szczegółowej prawa zobowiązań

4. Kazusy z prawa rzeczowego

5. Kazusy z prawa spadkowego

25

Lektura 20

Egzegeza tekstu 30

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do kolokwium końcowego 20

Przygotowanie do egzaminu 20

Suma Godzin 195

Liczba punktów ECTS 6

Sugerowana liczba punktów ECTS Min  6 / Max  7

Sylabus został zatwierdzony przez: Wojciech Szydło

Data zatwierdzenia: 29.10.2022


