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SYLABUS
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne
Course title:
Civil law
Kod:
Course code:

10-PC-a1-n

Rok studiów:
Year of study:

II

Semestr:
Semester:

zimowy
winter

Typ zajęć:
Type of course:

wykład
lecture

Liczba godzin:
Number of hours:

30

Punkty ECTS:
ECTS credits:

8

Osoba prowadząca: dr Jarosław Grykiel
Name of lecturer:
Poziom kursu:
Level of course:

podstawowy
basic

Język wykładowy: polski
Language of instruction: Polish
Wymagania wstępne:
Prerequisites:

brak
none

Metody oceny:
egzamin pisemny
Assesment methods: written exam
Treści przedmiotu:

Pojęcie prawa cywilnego. Źródła prawa. Model stosowania prawa cywilnego.
Systematyka kodeksu cywilnego.

Prawo podmiotowe. Podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych.

Czynność prawna. Umowa. Wady oświadczenia woli. Przedstawicielstwo.
Przedawnienie.

Prawo rzeczowe. Własność. Sposoby nabywania i utraty własności.

Służebności, zastaw, hipoteka, użytkowanie, posiadanie.

Prawo zobowiązań. Pojęcie zobowiązania. Przepisy ogólne dotyczące zobowiązań.

Odpowiedzialność odszkodowawcza. Bezpodstawne wzbogacenie.

Zobowiązania wynikające z czynności prawnych – zasady ogólne.
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Typy umów nazwanych. Umowy nienazwane.
Prawo spadkowe – zasady ogólne. Dziedziczenie ustawowe.
Dziedziczenie testamentowe.
Prawo rodzinne – zasady ogólne. Prawo małżeńskie.
Stosunki między rodzicami a dziećmi, opieka, przysposobienie.

Course contents:

The concept of civil law. Sources of civil law. Model application of civil law.
Systematics of the Civil Code.

Subjective right. Subjects and objects of civil law relations.

Legal action. Contracts. Defective statements of will. Representation. Termination.

Property. The methods of acquisition and loss of property.

Servitude, pledge, mortgage, use, possession.

Contract law. The concept of commitment. General provisions for liabilities.

Liability for damages. Unjust enrichment.

Liabilities arising from legal actions - General principles.

Types of contracts described in the Civil Code. Unnamed agreements.

Inheritance law - General principles.

Testament.

Family law - general principles. The law of marriage.

Relations between parents and children, care, adoption.
Cele i efekty kształcenia:
1. Student uzyskuje podstawową wiedzę dotyczącą zasad prawa cywilnego, jego
podstawowych instytucji i fundamentalnych poglądów doktryny i orzecznictwa w
sprawach cywilnych.
2. Student rozumie różnice pomiędzy modelami stosowania prawa prywatnego i prawa
publicznego, zasadę równości stron stosunku cywilnoprawnego, potrzebę
szczególnej ochrony konsumentów
3. Student posiada umiejętność: wykładni przepisów prawa cywilnego, formułowania
prostych umów i interpretacji oświadczeń woli innych osób.
Objectives and learning outcomes:
1. Knowledge of the rules of civil law, its basic institutions and the fundamental views of
doctrine and jurisprudence on civil matters.
2. Understanding of the differences between the models of private law and public law,
the principle of equality of the parties in civil law, the need for special protection of
consumers.
Ability
to interpret the provisions of the civil law, to formulate contracts and to
3.
interpret them.
Zalecana literatura:
Recommended reading:
Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Warszawa 2012
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