
 

 

 

Plan konwersatorium z przedmiotu Podstawy Prawa Cywilnego 
dla studentów I roku SSA na rok akademicki 2014/2015  

(semestr letni),  
grupy V i IX. 

 

mgr Patrycja Skurska 
Zakład Prawa Cywilnego  

 i  Prawa Międzynarodowego Prywatnego 
WPAiE 

 

I. Czynności prawne 

Pojęcie i znaczenie czynności prawnych  
1. Pojęcie czynności prawnej  

2. Rola czynności prawnych                                                                    

27.02.2015 

 

Oświadczenie woli   
1. Istota oświadczenia woli  

2. Składanie oświadczeń woli    

3. Wykładnia oświadczeń woli 

6.03.2015 

Klasyfikacja czynności prawnych  
1. Czynności jednostronne i wielostronne  

2. Czynności konsensualne i realne  

3. Czynności między żyjącymi i na wypadek śmierci  

4. Czynności zobowiązujące, rozporządzające oraz o podwójnym skutku  13.03.2015 

5. Czynności przysparzające  

6. Czynności kauzalne i abstrakcyjne  

7. Czynności upoważniające 

 

13.03.2015 

Treść czynności prawnych  
1.  Elementy treści czynności prawnych  

a) Elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii)  

b) Elementy nieistotne (naturalia negotii) 

c) Elementy podmiotowo istotne (accidentalia negotii)                                     

2. Istota i rodzaje warunku  

3. Terminy i ich obliczanie  

 

20.03.2015 

Forma czynności prawnych 
1.  Szczególne formy (sposoby) składania oświadczeń woli  

a) Zwykła forma pisemna  

b) Formy pisemne kwalifikowane  

2. Skutki niezachowania formy szczególnej  

a) Forma zastrzeżona pod rygorem nieważności   

b) Forma zastrzeżona dla celów dowodowych  

c) Forma zastrzeżona dla wywołania oznaczonych skutków prawnych  

3. Forma następczych czynności prawnych  

4. Pismo potwierdzające  

 

27.03.2015 



PRZERWA ŚWIĄTECZNA 3.04.2015 

Wady oświadczenia woli  
1. Pojęcie i rodzaje wad oświadczenia woli  

a) Brak świadomości lub swobody  

b) Pozorność  

c) Błąd  

d) Podstęp  

e) Groźba  

Sankcje wadliwych czynności prawnych  
1) Rodzaje sankcji wadliwych czynności prawnych  

a) Nieważność                                                                                       

b) Wzruszalność 

c) Bezskuteczność zawieszona  

d) Bezskuteczność względna  

10.04.2015 

II. Przedawnienie roszczeń, terminy zawite 

Istota przedawnienia  
1. Pojęcie przedawnienia  

2. Przedmiot przedawnienia   

3. Zarzut przedawnienia  

4. Skutek przedawnienia  

 

17.04.2015 

Terminy przedawnienia  
1. Długość terminu  

2. Obliczanie terminu  

3. Zawieszenie biegu przedawnienia                                                     

4. Wstrzymanie zakończenia biegu przedawnienia  

5. Przerwanie biegu przedawnienia  

Terminy zawite 

24.04.2015 

III. Zobowiązania 

Zawieranie umów  
1. Sposoby (tryby) zawierania umów w ogólności  

2. Tryb ofertowy zawierania umów  

a) Pojęcie oferty  

b) Skutki złożenia oferty   

c) Przyjęcie oferty  

3. Czas i miejsce zawarcia umowy w trybie ofertowym  

4.Szczególne regulacje dotyczące zawarcia umowy w trybie ofertowym 

przez przedsiębiorców  

8.05.2015 

 

5. Przetarg i aukcja  

a) Wprowadzenie do problematyki  

b) Ogłoszenie aukcji i przetargu   

c) Aukcja  

d) Przetarg  

e) Wadium  

f) Unieważnienie umowy zawartej w przetargu albo aukcji  

6.  Negocjacje  

a) Zawarcie umowy w drodze negocjacji  

b) Odpowiedzialność za winę w kontraktowaniu  

c) Ochrona informacji poufnych  

 

15.05.2015 



 

Podręcznik wiodący:  
E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014. 

 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  
Kolokwium opisowe – 3 pytania otwarte (3x3pkt), 1 kazus (3pkt) 

 

Liczba punków Ocena 

12 5 

10-11 4.5 

8-9 4 

6-7 3.5 

5 3 

0-4 2 

 

Obecność na zajęciach  
Obowiązkowa obecność na każdych zajęciach, poza: 

- nieobecnością usprawiedliwioną zwolnieniem lekarskim, 

- 1 nieobecnością „bez konsekwencji”. 

Umowy jako źródło zobowiązań 
1. Ogólna charakterystyka źródeł stosunku zobowiązaniowego  

2. Rodzaje umów  

a)  Umowy zobowiązujące i rozporządzające  

b) Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące oraz wzajemne  

c) Umowy konsensualne i realne  

d) Umowy nazwane, nienazwane, mieszane   

e) Umowy związane z obrotem gospodarczym  

3. Umowy z udziałem konsumentów  

a) Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa  

b) Umowy zawierane na odległość 

 

22.05.2015 

KOLOKWIUM 29.05.2015 

Zasada swobody umów  
1. Istota swobody umów  

2. Zakres swobody umów  

3. Szersze pojmowanie zasady swobody umów                                                       

Zawieranie umów  
1. Culpa in contrahendo 

2. Umowa przedwstępna  

3. Wzorce umowne 

5.06.2015 

Umowy a osoba trzecia  
1. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią 

2. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia  

3. Umowa na rzecz osoby trzeciej    

Dodatkowe zastrzeżenia umowne  
1. Zadatek  

2. Umowne prawo odstąpienia od umowy  

3. Odstępne  

4. Kara umowna  

 

12.06.2015 


