Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zaliczenie z EPC na studiach stacjonarnych, odbywające
się w dniach 11 stycznia i 10 lutego, obejmować będzie następujące partie materiału:


zagadnienia objęte częścią A (część ogólna) w programie wykładu
zamieszczonym na stronie internetowej Katedry;



zagadnienia objęte punktami I, III, IV i V w części B (część
szczegółowa) w programie wykładu zamieszczonym na stronie internetowej
Katedry;



jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących
odpowiedzialności rodzicielskiej według rozporządzenia nr 2201/2003, w tym
w szczególności: pojęcie sprawy małżeńskiej i sprawy dotyczącej
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zasady ustalania jurysdykcji krajowej w
tych sprawach.

Ponadto, zaliczeniem będą objęte zagadnienia objęte punktem II (rozporządzenie nr
805/2004) i VII (rekwizycja w obrocie unijnym) w części B programu wykładu, ale
tylko w takim zakresie, w jakim zostaną przedstawione na wykładzie.
Podstawę wymaganych wiadomości stanowią:
 teksty właściwych rozporządzeń, przy czym:
 w zakresie części B pkt. I programu wykładu – wyłącznie rozporządzenie nr
1215/2012 (bez uchylonego rozporządzenia nr 44/2001);
 w zakresie spraw małżeńskich i spraw dotyczących odpowiedzialności
rodzicielskiej (część B pkt VI programu wykładu) – preambuła oraz rozdział I i
II (bez sekcji 3) rozporządzenia nr 2201/2003;
 tekst przepisów kodeksu postępowania cywilnego uzupełniających przepisy
prawa unijnego;
 wykład;
 jako źródło zalecane (co nie znaczy całkiem zbędne) pozycje literatury podane na
stronie internetowej Zakładu, w tym zwłaszcza opracowania dotyczące
rozporządzenia nr 1215/2012 i rozporządzenia nr 650/2012 oraz opracowania
opisujące orzecznictwo TSUE w zakresie przedmiotu objętego zaliczeniem
(przeglądy orzecznictwa).
Zaliczenie odbywać się będzie wyłącznie w formie pisemnej w systemie opentext. Oznacza to, że mogą Państwo mieć ze sobą teksty aktów prawnych w postaci
wydrukowanej lub książkowego zbioru (nie tylko teksty właściwych rozporządzeń,
lecz także k.p.c., względnie innych uznanych za potrzebne aktów). Źródła te muszą
być pozbawione jakichkolwiek notatek, komentarzy, adnotacji, schematów,
wklejeń itp. Niedopuszczalne jest posiadanie notatek z wykładów, podręczników,
innego rodzaju piśmiennictwa lub urządzeń elektronicznych zapewniających dostęp
do takich źródeł. Posiadanie tego rodzaju źródeł, jak również tekstów prawnych

odbiegających od podanych wyżej warunków, skutkować będzie przerwaniem
zaliczenia i oceną niedostateczną.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest wpis na konkretny termin
do USOS, przy czym wpis ten musi być widoczny na liście na dzień poprzedzający
datę egzaminu. Od zasady tej nie ma żadnych wyjątków. W związku z tym, ze
względu na doświadczenia lat ubiegłych, proszę, aby każdy z Państwa zweryfikował
aktualność swojego wpisu na dzień przed terminem zaliczenia, dla uniknięcia
nieporozumień związanych z funkcjonowaniem elektronicznego systemu rejestracji
(np. znikanie wpisów w USOS etc).
Student, który nie przystąpi do zaliczenia w terminie, na który jest zapisany,
otrzymuje ocenę niedostateczną (p.a.), chyba że przyczyna nieobecności jest
usprawiedliwiona, a jej istnienie wynika z przedłożonych dokumentów. Ze względu na
dużą liczbę zdających, do zasady tej podchodzę rygorystycznie, toteż uprzejmie
proszę o wzięcie jej pod uwagę.
Z poważaniem,
Paweł Grzegorczyk

