
1. Nazwa przedmiotu/modułu: Prawo cywilne - część ogólna i prawo zobowiązań 

2. Nazwa porzedmiotu/modułu w języku angielskim: 

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

4. Kod przedmiotu/modułu: 

5. Rodzaj przedmiotu/modułu: Obowiązkowy

6. Kierunek studiów: Prawo – niestacjonarne (zaoczne)

7. Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

8. Rok studiów: 2014/2015

9. Semestr: II, III, IV

11.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: mgr Katarzyna Zoń 
(), mgr Daniel Karkut (), mgr Aleksandra Głowacka (), mgr Bartosz Mierzwiński (), dr Radosław 
Strugała ()

12.

Wymagania wstepne 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

 2. Student zapoznaje się z treścią kodeksu cywilnego i umie odnaleźć przepisy dotyczące danej instytucji prawnej

 3. Student umie rozwiązywać podstawowe problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa cywilnego 

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

10. Forma zajęć i liczba godzin: 96 ( 60 - wykład 36 - ćwiczenia )



14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA
(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne)

W1 - Student zna strukturę, systematykę i podstawową terminologię prawa cywilnego K_W01 

W2 - Student zna zasady stosowania przepisów prawa cywilnego oraz rodzaje norm prawnych 
występujących w prawie cywilnym

K_W01 , 
K_W06

W3 - Student zna podstawowe instytucje części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań K_W01 , 
K_W06

W4 - Student zna rodzaje podmiotów oraz sposoby ich reprezentacji w obrocie cywilnym K_W01 , 
K_W06

W5 - Student zna rodzaje umów K_W06

W6 - Student zna zasady odpowiedzialności za szkodę oraz zasady ustalania wysokości odszkodowania K_W06

W7 - Student zna przepisy dotyczące niedozwolonych postanowień umownych i inne uregulowania 
dotyczące umów konsumenckich

K_W06

W8 - Student zna najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego stosowane przy wykładni przepisów prawa 
cywilnego 

K_W01 , 
K_W06

K1 - Student jest świadomy potrzeby ciągłego kształcenia się i aktualizowania posiadanych informacji o 
prawie cywilnym.

K_K01 , K_K03, 
K_K06, K_K07 , 
K_K08, K_K09, 
K_K10 , K_K11 
, K_K12

K2 - Student rozumie rolę prawa cywilnego we współczesnych stosunkach gospodarczych. K_K10 , K_K12

U1 - Student umie ocenić ważność i skutki konkretnej czynności prawnej oraz przedstawić swoją opinię oraz 
argumentację prawniczą wykorzystując język prawniczy i terminologię łacińską

K_U01 , K_U02, 
K_U04, K_U09, 
K_U11

U2 - Student umie odszukać i zastosować właściwe przepisy mające zastosowanie w określonym stanie 
faktycznym. 

K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U10 , 
K_U11

U3 - Student umie formułować wypowiedzi o stosunkach cywilnoprawnych w języku prawniczym. K_U01 



15.

TREŚCI PROGRAMOWE
 1. Pojęcie, zakres, źródła, zasady i systematyka prawa cywilnego. Zwyczaje i zasady współżycia społecznego.

 2. Stosowanie prawa cywilnego: podstawowe reguły procesu cywilnego, rodzaje powództw, ustalenie stanu faktycznego 
(dowody i domniemania), wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze, zbieg norm, orzeczenie.   

 3. Normy i przepisy prawa cywilnego: normy prawa cywilnego, techniki legislacyjne,   obowiązywanie norm w czasie i 
przestrzeni, reguły kolizyjne. 

 4. Konstrukcja prawa podmiotowego. 

 5. Przedawnienie i terminy zawite.

 6. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego. 

 7. Podmioty prawa cywilnego: osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, osoby fizyczne. Konsumenci i przedsiębiorcy 
- wzmianka. Ochrona dóbr osobistych.

 8.

Czynności prawne: pojęcie i rodzaje czynności prawnych, czynności prawne a inne zdarzenia cywilnoprawne, forma 
oświadczenia woli, wykładnia oświadczeń woli, treść czynności prawnej, zawarcie umowy, wady oświadczeń woli,  
wadliwość czynności prawnych (nieważność, wzruszalność, bezskuteczność zawieszona, bezskuteczność względna - 
wzmianka), przedstawicielstwo. 

 9. Zobowiązania – wiadomości ogólne: prawo zobowiązań w systemie prawa cywilnego, pojęcie i struktura zobowiązania, 
źródła zobowiązań. Odpowiedzialność dłużnika. 

 10. Skarga pauliańska i art. 59 k.c. 

 11. Świadczenie: pojęcie, treść i rodzaje świadczeń, zobowiązanie przemienne,  świadczenie pieniężne i odsetki.

 12. Wielość dłużników i wierzycieli.

 13.

Umowy zobowiązaniowe: umowy wzajemne, swoboda umów i jej ograniczenia, niemożliwość świadczenia, wyzysk, 
umowa przedwstępna, odpowiedzialność przedkontraktowa, umowy odnoszące się do osób trzecich, wzorce umów, 
niedozwolone postanowienia umowne, umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, dodatkowe 
zastrzeżenia umowne.

 14. Wykonywanie zobowiązań i przekaz. 

 15. Wygaśnięcie zobowiązań. 

 16. Naprawienie szkody: zasady i reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej, pojęcie i rodzaje szkody, związek przyczynowy, świadczenie odszkodowawcze.

 17. Odpowiedzialność kontraktowa. 

 18. Odpowiedzialność deliktowa. 

 19. Bezpodstawne wzbogacenie. 

 20. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.  

 21. Zbieg roszczeń.

 22. Zmiana wierzyciela lub dłużnika. 

 23. Papiery wartościowe – zagadnienia ogólne. 

 24. Sprzedaż i sprzedaż konsumencka.

 25. Darowizna.

 26. Najem i ochrona praw lokatorów.

 27. Dzierżawa.

 28. Użyczenie. 

 29. Zlecenie. 

 30. Przechowanie.

 31. Odpowiedzialność utrzymujących hotele.

 32. Umowa o dzieło.

 33. Pożyczka. 

 34. Depozyt nieprawidłowy. 

 35. Poręczenie. 

 36. Przykładowe postacie papierów wartościowych (np. weksel).



16.

ZALECANA LITERATURA:

Literatura Podstawowa:

1 Prawo cywilne - część ogólna , Z. Radwański, A. Olejniczak , C.H. BECK . Warszawa  2013

2 Zobowiązania - część ogólna , Z. Radwański, A. Olejniczak , C.H. BECK . Warszawa  2014 

3 Zobowiązania - część szczegółowa , Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska , C.H.BECK . 
Warszawa  2013

Literatura Uzupełniająca:
1 Zarys prawa cywilnego , E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) , C.H. BECK. Warszawa  2014

2 Kodeks cywilny. Komentarz , E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) , C.H. BECK. Warszawa  
2014 

3 Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń , J. Kuźmicka-Sulikowska (red.) , C.H. BECK . 
Warszawa  2014 

4 Zbiór kazusów z prawa cywilnego , J. Kuźmicka-Sulikowska (red.), Oficyna Prawnicza . 
Wrocław  2012 

5 System prawa prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne-część ogólna, M. Safjan (red.), C.H. BECK. 
Warszawa  2012

6 System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, Z. Radwański (red.), C.H. 
BECK . Warszawa  2012

7 System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, E. Łętowska (red.), 
C.H. BECK. Warszawa  2006

8 System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, A. Olejniczak, C.H. 
BECK. Warszawa  2009

17. Język wykładowy: polski

18.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 96

Praca własna studenta 260

Suma Godzin 356

Liczba punktów ECTS 14

Sugerowana liczba punktów ECTS Min  11 / Max  14

Sylabus został zatwierdzony przez: Wojciech Szydło

Data zatwierdzenia: 09.04.2015


