
SYLABUS 

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE   

Semestr zimowy 2019/2020   

Grupa 7 SSP III  

 

I. Prowadzący: mgr Rafał Skibicki   

Jednostka: Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji 

Elektronicznej (CBKE)  

E-mail: 264265@uwr.edu.pl lub rafal.skibicki@uwr.edu.pl  

Konsultacje:  

poniedziałek 17.40-18.40  

wtorek 17.30- 18.30 miejsce: 004D (CBKE) 

II. Program zajęć:  

1. Ćwiczenia nr 1:  

• Zajęcia organizacyjne,   

• Pojęcie i źródła PPM,  

• Norma kolizyjna i jej budowa,   

• Łącznik normy kolizyjnej,   

• Stosowanie PPM: kwalifikacja pojęć, odesłanie, klauzula porządku 

publicznego, przepisy wymuszające swoje zastosowanie, niejednolite prawo, 

konflikt przechodni, zmiana statutu, kwestia wstępna, zabieg kwalifikacyjny, 

obejście prawa 

2. Ćwiczenia nr 2:   

• Ustalenie treści obcego prawa merytorycznego, klauzula najściślejszego 

związku, klauzula ekonomiczna 

• Wyznaczanie i zakres statutu personalnego osób fizycznych: zdolność 

prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność wekslowa i czekowa, 



ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, imię i nazwisko oraz dobra 

osobiste,  

• Wyznaczenie i zakres statutu personalnego osób prawnych: czynność 

prawna, przeniesienie siedziby i łączenie (wzmianka), odpowiednie 

stosowanie przepisów o osobach fizycznych, ułomne osoby prawne, 

międzynarodowe osoby prawne (wzmianka), 

• Prawo właściwe dla przedstawicielstwa i pełnomocnictwa, 

•  Kazusy Rdz. 1: 1- 5; Rdz. 2: 1-11.   

3. Ćwiczenia nr 3:   

• Czynności  Prawne,  Forma  czynności  prawnych,  ,   

• Przedawnienie, konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży 

towarów.   

• Zakres zastosowania rozporządzenia Rzym I i jego charakterystyka,   

• Zakres statutu kontraktowego,   

• Wybór prawa – charakter, dopuszczalność, ważność oraz budowa klauzuli 

wyboru prawa,   

• Prawo właściwe w razie braku wyboru prawa,   

• Konwencja  Narodów  Zjednoczonych  o  umowach 

 międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 

kwietnia 1980 r.   

• Kazusy: Rdz. 3: 1-10. oraz Rdz. 4: 1 – 23.   

4. Ćwiczenia nr 4:  

• Pojęcie zobowiązania pozaumownego w rozporządzeniu Rzym II,   

• Zakres zastosowania Rzym II i jego charakterystyka,  

• Zakres prawa właściwego,   

• Czyny niedozwolone oraz prawo właściwe dla poszczególnych czynów 

niedozwolonych,   



• Zobowiązania pozaumowne inne niż czyn niedozwolony oraz prawo 

właściwe dla poszczególnych czynów niedozwolonych,  

• Zasady wspólne dla czynów niedozwolonych i zobowiązań pozaumownych 

niebędących czynami niedozwolonymi,   

• Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych,   

• Zbieg roszczeń kolizyjnych dotyczących odpowiedzialności deliktowej i 

kontraktowej (wzmianka),  

• Kazusy Rdz. 4: 24- 29.   

5. Ćwiczenia nr 5:   

• Zawarcie małżeństwa, materialne i formalne wymogi zawarcia,  

• Unieważnienie małżeństwa,   

• Stosunki osobiste i majątkowe miedzy małżonkami,   

• Rozwód i separacja,   

• Pochodzenia dziecka,   

• Stosunki prawne między rodzicami a dzieckiem,   

• Przysposobienie,   

• Alimentacja,  Opieka i kuratela,   

• Kazusy Rdz. 6: 1- 10.   

6. Ćwiczenia nr 6:  

• Zakres statutu spadkowego,   

• Ustalenie zawartości spadku,   

• Powołanie do dziedziczenia,   

• Nabycie spadku,   

• Dział spadku,   

• Statut czynności prawnych na wypadek śmierci,   

7. Ćwiczenia nr 7 Przygotowanie do Kolokwium.  



8. ĆWICZENIA NR 8 – KOLOKWIUM.   

9. Ćwiczenia nr 9:   

• ew. poprawa kolokwium, 

• Międzynarodowe postępowanie cywilne – pojęcie i zasady,   

• Jurysdykcja pojęcie i rodzaje,   

• Międzynarodowa pomoc prawna,    

• Rozporządzenie Bruksela I Bis: zakres przedmiotowy, terytorialny i czasowy,   

• Rodzaje jurysdykcji w Brukseli I Bis,   Uznanie i stwierdzenie wykonalności   

10. Ćwiczenia nr 10:  

• Rozporządzenie Bruksela II Bis – zakres zastosowania,  

• Rodzaje jurysdykcji w Brukseli II Bis,   

• Wystawienie ocen,   

• Powtórka do egzaminu.   

III. Warunki zaliczenia:  

1. Obecność:  

• Obecność obowiązkowa. 1 nieobecność dozwolona,  

• Nieodrobiona nieobecność – 0,5 oceny końcowej,  

• Odrabianie: odpowiedź ustna bądź pisemna na następnych 

zajęciach/konsultacjach z materiału przerobionego na poprzednich zajęciach.  

2. Aktywność na zajęciach:  

• 5 plusów to 0.5 oceny w górę,  

3. Kolokwium w formie pisemnej:  

• Test 20 pytań jednokrotny wybór, 4 warianty odpowiedzi z podstaw PPM + 2 

pytania otwarte + 1 kazus.  

Uwaga! Na kolokwium nie wolno korzystać z pomocy naukowych bądź tekstów 

aktów prawnych!  



Uwaga! Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest otrzymanie 

pozytywnej oceny z kolokwium!  

IV. Wykaz aktów prawnych:  

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2011 

nr 80 poz. 432)  

2. Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w 

Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz.U. 2003 nr 63 poz. 585)  

3. Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń́ 

testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U.  

1969 nr 34 poz. 284)  

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 

czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań́ umownych (Rzym 

I) (Dz. Urz. UE L 177 z 04.07.2008 r., s.6)  

5. Rozporządzenie (WE) nr 864/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań́ pozaumownych 

(„Rzym II”) (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007 r., s.40)   

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 

lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i 

wykonywania orzeczeń́, przyjmowania i wykonywania dokumentów 

urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia 

europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. U. UE L 201 z 27.7.2012 r., s.107–

134)  

7. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i 

współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony 

dzieci, sporządzona w Hadze w dniu 19 października 1996 r. (Dz. Urz. UE L 151 

z 11.06.2008 r., s.39; Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158).   

8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 

jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń́ oraz 

współpracy w zakresie zobowiązań́ alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 

10.01.2009, s.1)  



9. Rozporządzenie 4 lipca 2012 r. i wykonywania urzędowych dotyczących 

europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.7.2012, s.107)  

10. Protokół haski z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań́ 

alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 9 z 16.12.2009, s.1).   

11. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. 1997 nr 45 

poz. 286)  

12. Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, 

sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. (Dz.U. 1997 nr 45 poz. 

282)  

13. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

obcokrajowców (Dz.U. 2014 poz. 1380 t.j.).   

14. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2011 nr 

80 poz. 432)  

15. Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w 

Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz.U. 2003 nr 63 poz. 585)  

16. Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń́ 

testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. 1969 

nr 34 poz. 284)  

17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 

czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań́ umownych (Rzym 

I) (Dz. Urz. UE L 177 z 04.07.2008 r., s.6)  

18. Rozporządzenie (WE) nr 864/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań́ pozaumownych 

(„Rzym II”) (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007 r., s.40)   

19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 

lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i 

wykonywania orzeczeń́, przyjmowania i wykonywania dokumentów 

urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia 



europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. U. UE L 201 z 27.7.2012 r., s.107–

134)  

20. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i 

współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony 

dzieci, sporządzona w Hadze w dniu 19 października 1996 r. (Dz. Urz. UE L 151 

z 11.06.2008 r., s.39; Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158).   

21. Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 

jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń́ oraz 

współpracy w zakresie zobowiązań́ alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 

10.01.2009, s.1)  

22. Rozporządzenie 4 lipca 2012 r. i wykonywania urzędowych dotyczących 

europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.7.2012, s.107)  

23. Protokół haski z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań́ 

alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 9 z 16.12.2009, s.1).   

24. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. 1997 nr 45 

poz. 286)  

25. Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, 

sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. (Dz.U. 1997 nr 45 poz. 

282)  

26. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

obcokrajowców (Dz.U. 2014 poz. 1380 t.j.).  

Uwaga! Wymagana wersja aktualna aktów prawnych! 

V. Literatura:  

1. Literatura podstawowa:  

• J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 5, Warszawa 2017,  

• J. Gołaczyński, P. Pęcherzewski (red.), Kazusy z prawa prywatnego 

międzynarodowego i międzynarodowego postepowania cywilnego, Wrocław 



2012 – dostępne pod adresem:  

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39356/Kazusy.pdf  

2. Literatura uzupełniająca:  

• M. Pazdan, Prawo Prywatne Międzynarodowe, wyd. 16, Warszawa 2017,   

• P. Łaski, Prawo Prywatne Międzynarodowe. Pytania. Testy. Kazusy, Tablice, 

wyd. 3, Warszawa 2011,  

• M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa 

Prywatnego. Tom 20A, Warszawa 2014,   

• M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa  

Prywatnego. Tom 20B, Warszawa 2015,   

• M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa 

Prywatnego. Tom 20C, Warszawa 2015,  

• J.  Poczobut  (red.)  Prawo  prywatne  międzynarodowe. 

Komentarz, Warszawa 2017,  

• M. Pazdan (red.) Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 

2018.  

VI.  Terminy spotkań:  

Ćw 1  Ćw 2  Ćw 3  Ćw 4  Ćw 5  Ćw 6  Ćw 7   Ćw 8  Ćw 9  Ćw 10  

7.10  14.10  21.10  28.10  04.11  18.11  25.11  2.12  9.12  16.12  

  

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39356/Kazusy.pdf
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39356/Kazusy.pdf

