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Prowadzący przedmiot:   

Wymagania wstępne:   Znajomość podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, pojęcia przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, 

metod wykładni. Znajomość logiki. Rozumienie podstawowych pojęć nauk Prawnych oraz umiejętność posługiwania się nimi przy ana lizie i wykładni tekstów aktów prawnych. 

Cele przedmiotu: Zdobycie umiejętności stosowania podstawowych instytucji prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań.  Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami 
cywilnoprawnymi w toku wykładni i stosowania prawa zobowiązań oraz dokonywania podstawowych czynności prawnych, w tym zwłaszcza polegających na zawieraniu umów; 
zrozumienia roli prawa cywilnego w obrocie prawnym. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą praktyczną w formie symulacji oraz metodą aktywizującą. 

Treści merytoryczne przedmiotu:   

Prawo cywilne część ogólna: 

1. Prawo podmiotowe. Analiza Kodeksu cywilnego pod kątem przepisów kształtujących roszczenia, zarzuty oraz uprawnienia kształtujące. Omówienie wybranych przykładów. 
2. Obowiązywanie prawa cywilnego w ujęciu czasowym. Analiza przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 94, ze 

zm.). Omówienie zastosowania tych przepisów na podstawie wybranych przykładów (np. instytucji umowy przedwstępnej w ujęciu obecnym i sprzed nowelizacji Kodeksu cywilnego 
dokonanej ustawą z 14 lutego 2003r., o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r., Nr 49, poz. 408). 

3. Podmioty stosunku cywilnoprawnego. Analiza wybranych przepisów ustaw regulujących ustrój oraz tworzenie niektórych osób prawnych, np. Kodeksu spółek handlowych, ustawy o 

przedsiębiorstwach państwowych, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, ustawy prawo spółdzielcze, ustawy z 5 stycznia  1995r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia 

Ossolińskich, ustawa z 25 kwietnia 1997r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 1997r., Nr 15, poz. 469, ze zm.) , ustawa z dnia 21 lipca 1984r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego 

(Dz.U. z 1984r., Nr 36, poz. 190, ze zm.) 

4. Zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych. Rozwiązywanie kazusów prawniczych oraz analiza orzecznictwa.  
5. Oświadczenie woli. Analiza Kodeksu cywilnego oraz wybranych fragmentów ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz. 59, ze zm.) pod 

kątem przepisów regulujących oświadczenia woli.  
6. Czynność prawna. Analiza Kodeksu cywilnego pod kątem przepisów regulujących różne rodzaje czynności prawnych. Sporządzenie wzoru wybranej umowy.  
7. Wady oświadczeń woli. Rozwiązywanie kazusów prawniczych oraz analiza orzecznictwa. 
8. Sposoby zawierania umów. Rozwiązywanie kazusów prawniczych oraz analiza orzecznictwa.  
9. Przedstawicielstwo. Rozwiązywanie kazusów prawniczych, analiza orzecznictwa oraz sporządzenie dokumentów różnego rodzaju pełnomocnictw oraz prokury. 
10. Przedawnienie. Analiza Kodeksu cywilnego pod kątem przepisów regulujących przedawnienie roszczeń. Obliczanie terminu wymagalności oraz przedawnienia wybranych rodzajów 

roszczeń. 
11. Symulacja uproszczonej rozprawy sądowej mająca na celu realistyczne zaprezentowanie problemu ciężaru dowodu oraz wybranych fragmentów przerobionego materiału. 
Prawo cywilne zobowiązania: 

12.  Istota zobowiązań: pojęcie zobowiązania, wierzytelność jako prawo podmiotowe, przymusowa realizacja zobowiązań, zasada realnego wykonania zobowiązań, dług a 
odpowiedzialność, rodzaje odpowiedzialności, zobowiązania niezupełne. 

13. Istota i rodzaje świadczeń: istota świadczenia pieniężnego, zasada walutowości, zasada nominalizmu, zasada waloryzacji, odsetki, szkoda i jej wysokość, wysokość odszkodowania, 
sposoby naprawienia szkody, naprawienie szkody na osobie, zwrot nakładów i wydatków, świadczenia w zobowiązaniach przemiennych, upoważnienie przemienne, 

14.  Wielość dłużników i wierzycieli: zobowiązania podzielne i niepodzielne, zobowiązania solidarne, zobowiązania in solidum 
15. Umowy w prawie zobowiązań: Istota i rodzaje umów, treść i forma umów, culpa in contrahendo, umowa przedwstępna, ogólne warunki, wzory i regulaminy umów, umowy o 

świadczenie przez osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej, zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne, kara umowna.  
16. Bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, zbieg roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami 
17.  Czyny niedozwolone: pojęcie, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialność za czyn własny, odpowiedzialność za cudze czyny, odpowiedzialność za 

wykonywanie władzy publicznej, odpowiedzialność za zwierzęta, odpowiedzialność za rzeczy, odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem przedsiębiorstw, odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone ruchem mechanicznych środków komunikacji, zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu 

18.  Wykonywanie zobowiązań: zasada swobody umów, przedmiot wykonania zobowiązania, podmioty uczestniczące w wykonaniu zobowiązania, miejsce i czas wykonania zobowiązania, 
wykonanie zobowiązania z umów wzajemnych, klauzula rebus sic stantibus, ius retentionis, dowody wykonania zobowiązania 

19.  Skutki niewykonywania zobowiązań: istota, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności kontraktowej, pierwotna i wtórna niemożliwość świadczenia, opóźnienie i zwłoka dłużnika, 
odszkodowanie umowne, zwłoka wierzyciela. 

20.  Umowa sprzedaży: pojęcie, cechy i treść stosunku sprzedaży, rękojmia za wady rzeczy sprzedanej, odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, gwarancja w umowie 
sprzedaży, szczególne rodzaje sprzedaży, sprzedaż, a inne umowy o przeniesienie własności lub praw majątkowych 

21. Umowa darowizny: pojecie, cechy i treść umowy darowizny, polecenie, odwołanie darowizny, obowiązek utrzymania darczyńcy w razie niedostatku. 
22. Umowa najmu: pojęcie, cechy i treść stosunku najmu, rękojmia za wady przedmiotu najmu, zmiany podmiotowe stosunku najmu, podnajem, najem lokali, umowa najmu, a inne 

umowy regulujące używanie rzeczy(umowa dzierżawy, użyczenia i leasingu). 
23.  Umowa zlecenia: pojęcie, cechy i treść stosunku zlecenia, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, zlecenie, a inne umowy o świadczenie usług. 
24.  Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia: pojęcie, skutki i potwierdzenie.  
25. Umowa o dzieło: pojęcie, cechy i treść umowy o dzieło, rękojmia za wady dzieła, umowa o dzieło, a umowa o roboty budowlane. 
26. Umowa przechowania: pojęcie, cechy i treść. 
27.  Umowa pożyczki: pojęcie, cechy i treść stosunku pożyczki, pożyczka, a umowa kredytu. 
28.  Umowa poręczenia: pojęcie, cechy i treść poręczenia, poręczenie a awal, następstwa zaspokojenia wierzyciela..  
29. Renta: pojęcie, cechy i treść umowy renty, renta ze źródeł pozaumownych. 
30. Umowa spółki cywilnej, pojęcie, cechy i treść umowy spółki, stosunki majątkowe  a odpowiedzialność za zobowiązania, prowadzenie spraw spółki a reprezentacja, zmiana składu 

osobowego. 
31. Umowa ugody: pojęcie, cechy i treść umowy ugody, wady oświadczeń woli, umowa ugody a ugoda sądowa. 
32. Weksel: charakter zobowiązania wekslowego i odpowiedzialności wekslowej; rodzaje weksli i podstawowe klauzule wekslowe.  

Forma i warunki zaliczenia:   kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej  obejmujące zastosowanie przepisów części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań  w konkretnej sprawie 

(kazusy). 
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