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dr Magdalena Deneka 

Katedra Prawa Cywilnego 

WPiA UMCS 

 

 

Informacja o ćwiczeniach z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” 

dla studentów II roku prawa stacjonarnego w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 

 

 

 

Kontakt: magdalena.deneka@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Konsultacje: 

Poniedziałki: godz. 11.10 – 12.40. 

Wtorki: godz. 14.20 – 15.50. 

Konsultacje odbywają się w pok. 525 w budynku WPiA UMCS. 

 

Terminarz ćwiczeń: 

Poniedziałki: 

1) 14.20 – 15.50, sala nr 303: ćwiczenia z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” dla studentów VI grupy II roku 

stacjonarnych studiów prawniczych w wymiarze 30 godz. na grupę; zajęcia odbywają się co tydzień zgodnie z 

poniższym harmonogramem: 

04.03; 11.03; 18.03; 25.03; 01.04; 08.04; 15.04; 29.04; 06.05; 13.05; 20.05; 27.05; 03.06; 10.06; 17.06. 

2) 15.55 – 17.25, sala nr 303: ćwiczenia z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” dla studentów VII grupy II roku 

stacjonarnych studiów prawniczych w wymiarze 30 godz. na grupę; zajęcia odbywają się co tydzień zgodnie z 

poniższym harmonogramem: 

04.03; 11.03; 18.03; 25.03; 01.04; 08.04; 15.04; 29.04; 06.05; 13.05; 20.05; 27.05; 03.06; 10.06; 17.06. 

Wtorki: 

1) 12.45 – 14.15, sala nr 2: ćwiczenia z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” dla studentów VIII grupy II roku 

stacjonarnych studiów prawniczych w wymiarze 30 godz. na grupę; zajęcia odbywają się co tydzień zgodnie z 

poniższym harmonogramem: 

26.02; 05.03; 12.03; 19.03; 26.03; 02.04; 09.04; 16.04; 30.04; 07.05; 14.05; 21.05; 28.05; 04.06; 11.06. 

2) 15.55 – 17.25, sala nr 103: ćwiczenia z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” dla studentów IX grupy II roku 

stacjonarnych studiów prawniczych w wymiarze 30 godz. na grupę; zajęcia odbywają się co tydzień zgodnie z 

poniższym harmonogramem: 

26.02; 05.03; 12.03; 19.03; 26.03; 02.04; 09.04; 16.04; 30.04; 07.05; 14.05; 21.05; 28.05; 04.06; 11.06. 
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Planowany program ćwiczeń w semestrze letnim: 

1. Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Zasady i podstawowe pojęcia prawa rzeczowe-

go. Ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych.  

2. Pojęcie i postaci faktycznego władztwa nad rzeczą (posiadanie, dzierżenie, prekarium). Posiadanie samoistne i 

zależne. Domniemania związane z posiadaniem. 

3. Treść prawa własności. Stosunki sąsiedzkie – immisje, rozgraniczenie nieruchomości. 

4. Nabycie i utrata własności – przeniesienie własności, zasiedzenie. 

5. Współwłasność. 

6. Ochrona własności. 

7. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych. 

8. Użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.  

9. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń wierzytelności.  

10. Treść i funkcja praw zastawniczych. Zasady dotyczące praw zastawniczych. 

11. Prawa zastawnicze – przedmiot, wierzytelność zabezpieczona prawem zastawniczym, sposób zaspokojenia 

wierzyciela, powstanie i wygaśnięcie. 

12. Księgi wieczyste – pojęcie, funkcja, wpisy. Zasady materialnoprawne i formalnoprawne ksiąg wieczystych. 

13. Rodzina i powiązania rodzinne. Podstawowe zasady prawa rodzinnego. Stan cywilny. 

14. Małżeństwo a faktyczny związek partnerski (konkubinat).  

15. Zawarcie małżeństwa. 

16. Ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa. Unieważnienie aktu małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa. 

17. Pojęcie, rodzaje i typy ustrojów majątkowych małżeńskich. Ustrój podstawowy.  

18. Ustrój ustawowy – zarząd majątkiem wspólnym i korzystanie z tego majątku, odpowiedzialność za zobowiąza-

nia majątkiem wspólnym.  

19. Umowne ustroje majątkowe.  

20. Separacja faktyczna i separacja sądowa.  

21. Rozwód i inne przyczyny ustania małżeństwa. 

22. Macierzyństwo i ojcostwo. Ustalenie pochodzenia dziecka. 

23. Władza rodzicielska. Kontakty z dzieckiem.  

24. Przysposobienie. 

 

Podstawowe akty normatywne:  

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. 

4. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

7. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 

8. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. 
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9. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. 

10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Literatura z zakresu prawa rzeczowego: 

Literatura podstawowa główna: 

1. A. Brzozowski, W. J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 2016. 

Literatura podstawowa dodatkowa: 

1. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2018, 

2. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012. 

Literatura uzupełniająca: 

1. System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe (red. E. Gniewek), Warszawa 2013, 

2. System Prawa Prywatnego. Tom 4. Prawo rzeczowe (red. E. Gniewek), Warszawa 2012, 

3. Komentarze obejmujące Księgę II Kodeksu cywilnego, np.: 

 Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1 – 449
10

 (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2018, 

 Komentarze Prawa Prywatnego. Tom II. Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. 

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (red. 

K. Osajda), Warszawa 2017, 

 Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek, P. Machnikowski), Warszawa 2017, 

 Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1 – 352 (red. M. Gutowski), Warszawa 2018, 

4. Komentarze do ustaw szczegółowych normujących materię z zakresu prawa rzeczowego, np.: 

 Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz (red. J. Pisuliński), Warszawa 2015, 

 J. Mojak, J. Widło, Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz, Warszawa 2015, 

 R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2015, 

 A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2015. 

 

Literatura z zakresu prawa rodzinnego: 

Literatura podstawowa główna: 

1. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016. 

Literatura podstawowa dodatkowa: 

1. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016. 

Literatura uzupełniająca: 

1. System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze (red. T. Smyczyński), Warszawa 2014, 

2. System Prawa Prywatnego. Tom 12. Prawo rodzinne i opiekuńcze (red. T. Smyczyński), Warszawa 2011, 

3. Komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np.: 

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2018, 

 Komentarze Prawa Prywatnego. Tom V. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowa-

dzające KRO (red. K. Osajda), Warszawa 2017, 

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (red. J. Wierciński), Warszawa 2014. 
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Uczestnictwo w zajęciach innej grupy (tzw. „odrobienie nieobecności”): 

Student może uczestniczyć w zajęciach innej grupy niż ta, do której jest administracyjnie przypisany, za uprzednim 

zezwoleniem prowadzącego. W celu uzyskania zezwolenia należy w rozsądnym terminie skontaktować się z pro-

wadzącym zajęcia osobiście na konsultacjach lub drogą mailową. 

 

Zaliczenie nieobecności: 

Do zaliczenia nieobecności wymagane jest jej usprawiedliwienie (zgodnie z przepisem § 26 ust. 3 Regulaminu 

studiów) oraz uzupełnienie spowodowanych nią zaległości (zgodnie z przepisem § 26 ust. 4 Regulaminu studiów) 

poprzez ustną odpowiedź na konsultacjach z tematu realizowanego na opuszczonych zajęciach. Do odpowiedzi 

ustnej student powinien przystąpić w terminie miesiąca od dnia, w którym odbyły się opuszczone przez niego zaję-

cia.  

 

Zaliczenie prac śródsemestralnych: 

Prace śródsemestralne (pisemne kolokwia) odbywają się w terminach ustalonych ze studentami i obejmują materiał 

wskazany na zajęciach. Student, który z pracy śródsemestralnej otrzymał ocenę niedostateczną, powinien ją popra-

wić poprzez ustną odpowiedź na konsultacjach z materiału objętego pracą w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia 

wyników. Student nieobecny na zajęciach, na których odbyła się praca śródsemestralna, powinien ją napisać na 

konsultacjach w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyników. 

 

Odpowiedzi ustne na zajęciach: 

Odpowiedzi ustne na zajęciach obejmują materiał omawiany na poprzednich zajęciach. Student, który z odpowie-

dzi ustnej otrzymał ocenę niedostateczną, powinien ją poprawić poprzez ustną odpowiedź na konsultacjach z tego 

samego zakresu materiału w terminie miesiąca od dnia otrzymania oceny.  

Na kolokwium zaliczeniowym w I terminie od sumy punktów uzyskanej przez studenta zostanie odjęty 1 punkt za 

każdą niepoprawioną ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnej. 

 

Aktywność na zajęciach: 

Za aktywność na zajęciach oraz wykonanie ponadprogramowych zadań studenci otrzymują plusy. Na kolokwium 

zaliczeniowym w I terminie do sumy punktów uzyskanej przez studenta zostanie doliczony 1 punkt za każdy plus. 

 

Zaliczenie ćwiczeń w I terminie: 

Semestralna ocena z ćwiczeń w I terminie wpisana do systemu USOS będzie uwzględniać: 

 obecność i aktywność studenta na zajęciach, 

 wyniki prac śródsemestralnych i odpowiedzi ustnych, 

 wynik kolokwium zaliczeniowego. 

Do kolokwium zaliczeniowego w I terminie zostaną dopuszczeni studenci, którzy: 

 nie będą mieli niezaliczonych nieobecności, 

 nie będą mieli niepoprawionych ocen niedostatecznych z prac śródsemestralnych, 
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 nie będą mieli nienapisanych prac śródsemestralnych. 

 

Forma kolokwium zaliczeniowego w I terminie: test wielokrotnego wyboru z zakresu prawa rzeczowego oraz 

test wielokrotnego wyboru z zakresu prawa rodzinnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenę pozytywną (3; 3,5; 4; 4,5; 5) w I terminie otrzyma student, który został dopuszczony do kolokwium zalicze-

niowego, przystąpił do tego kolokwium i uzyskał z niego ocenę pozytywną. Student uzyska ocenę pozytywną z 

kolokwium zaliczeniowego, jeśli z każdego testu (zarówno z zakresu prawa rzeczowego, jak i z zakresu prawa 

rodzinnego) otrzyma co najmniej ocenę dostateczną. 

Ocenę niedostateczną (2) otrzyma w I terminie student, który został dopuszczony do kolokwium zaliczeniowego, 

przystąpił do tego kolokwium i uzyskał z niego ocenę negatywną. Student uzyska ocenę negatywną z kolokwium 

zaliczeniowego, jeśli z któregokolwiek testu (z zakresu prawa rzeczowego lub z zakresu prawa rodzinnego) otrzy-

ma ocenę niedostateczną. W takim wypadku student powinien przystąpić do kolokwium poprawkowego. W II 

terminie należy poprawić tylko test niezaliczony w I terminie (np. student, który w I terminie otrzymał ocenę 

dostateczną z testu z prawa rzeczowego, a ocenę niedostateczną z testu z prawa rodzinnego, w II terminie przystę-

puje tylko do testu z prawa rodzinnego). 

Ocenę „NK” (nieklasyfikowany) otrzyma w I terminie student, który nie został dopuszczony do kolokwium zali-

czeniowego z powodu niezaliczonych nieobecności, niepoprawionych ocen niedostatecznych z prac śródsemestral-

nych lub nienapisanych prac śródsemestralnych. W takim wypadku studentowi przysługuje prawo do przystąpienia 

do kolokwium poprawkowego, bez konieczności uprzedniego spełnienia przesłanek, których brak wyłączył możli-

wość przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego w I terminie. 

Ocenę „NB” (nieobecny) otrzyma w I terminie student, który został dopuszczony do kolokwium zaliczeniowego, 

ale nie przystąpił do niego bez usprawiedliwienia. W takim wypadku studentowi przysługuje prawo do przystąpie-

nia do kolokwium poprawkowego. 

 

Zaliczenie ćwiczeń w II terminie: 

Semestralna ocena z ćwiczeń w II terminie wpisana do systemu USOS będzie uwzględniać: 

 obecność i aktywność studenta na zajęciach, 

 wyniki prac śródsemestralnych i odpowiedzi ustnych, 

 

Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się na ostatnich zajęciach dydaktycznych według następującego 

harmonogramu: 

 grupa VI: 17.06.2019 r (poniedziałek), godz. 14.20, sala nr 303; 

 grupa VII: 17.06.2019 r. (poniedziałek), godz. 15.55, sala nr 303; 

 grupa VIII: 11.06.2019 r. (wtorek), godz. 12.45, sala nr 2; 

 grupa IX: 11.06.2019 r. (wtorek), godz. 15.55, sala nr 103. 
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 wynik kolokwium poprawkowego. 

Forma kolokwium poprawkowego: test jednokrotnego wyboru z zakresu prawa rzeczowego i/lub test jedno-

krotnego wyboru z zakresu prawa rodzinnego. 

Kolokwium poprawkowe odbędzie się w dniu ustalonym ze studentami, nie wcześniej niż po 7 dniach od ogłosze-

nia wyników kolokwium zaliczeniowego z I terminu, w miejscu wskazanym przez prowadzącego zajęcia. 

 

Ocenę pozytywną (3; 3,5; 4; 4,5; 5) w II terminie otrzyma student, który przystąpił do kolokwium poprawkowego 

w ustalonym terminie i uzyskał z niego ocenę pozytywną. 

Ocenę niedostateczną (2) otrzyma w II terminie student, który przystąpił do kolokwium poprawkowego i otrzymał 

z niego ocenę negatywną. 

Ocenę niedostateczną (2) otrzymaną w II terminie można kwestionować tylko w trybie zaliczenia komisyjnego – 

zob. § 30 Regulaminu studiów. 

Ocenę „NB” (nieobecny) otrzyma w II terminie student, który powinien przystąpić do kolokwium poprawkowego, 

ale nie zgłosił się na nie bez usprawiedliwienia. 

 

Zaliczenie poprzedzające przedterminowy egzamin ustny (tzw. zerówkę) z prawa rzeczowego: 

Do zaliczenia prawa rzeczowego poprzedzającego ww. egzamin mogą przystąpić studenci, którzy: 

 nie będą mieli niezaliczonych nieobecności, 

 nie będą mieli niepoprawionych ocen niedostatecznych z prac śródsemestralnych, 

 z kolokwium z zakresu prawa rzeczowego w formie testu wielokrotnego wyboru otrzymają ocenę przy-

najmniej dobrą (4). 

Termin kolokwium z zakresu prawa rzeczowego – do ustalenia ze studentami. 

Termin odpowiedzi ustnej z zakresu prawa rzeczowego – do ustalenia ze studentami. 

Warunkiem przystąpienia do przedterminowego egzaminu ustnego jest uzyskanie zaliczenia z prawa rzeczowego 

na ocenę dobry plus (4,5) lub bardzo dobry (5). 

Termin przedterminowego egzaminu ustnego z prawa rzeczowego – 09.05.2019 r. 

 

Zaliczenie poprzedzające przedterminowy egzamin ustny (tzw. zerówkę) z prawa rodzinnego: 

Do zaliczenia prawa rodzinnego poprzedzającego ww. egzamin mogą przystąpić studenci, którzy: 

 nie będą mieli niezaliczonych nieobecności, 

 nie będą mieli niepoprawionych ocen niedostatecznych z prac śródsemestralnych, 

 z kolokwium z zakresu prawa rodzinnego w formie testu wielokrotnego wyboru otrzymają ocenę przy-

najmniej dobrą (4). 

Termin kolokwium z zakresu prawa rodzinnego – do ustalenia ze studentami. 

Termin odpowiedzi ustnej – do ustalenia ze studentami. 

Warunkiem przystąpienia do przedterminowego egzaminu ustnego jest uzyskanie zaliczenia z prawa rodzinnego na 

ocenę dobry plus (4,5) lub bardzo dobry (5). 

Termin przedterminowego egzaminu ustnego z prawa rodzinnego – 21.06.2019 r. 



7 

 

Zakres materiału objętego zaliczeniem ćwiczeń w semestrze letnim: prawo rzeczowe i prawo rodzinne zgodnie 

z wykazem zagadnień doręczonym studentom; studentów obowiązuje znajomość stanu prawnego aktualnego na 

dzień zaliczenia. 

 

Inne istotne informacje: 

1) Studenci z IOS (indywidualna organizacja studiów) nie są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w ćwi-

czeniach – por. § 8 Regulaminu studiów. 

2) Studenci powtarzający przedmiot nie są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w ćwiczeniach (nie wcho-

dzi w rachubę tzw. „przepisanie” oceny z zaliczenia z poprzedniego roku akademickiego) – por. § 32 i § 33 

Regulaminu studiów. 

3) Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział studenta w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z prac 

objętych tymi zajęciami oraz złożenie zaliczenia z wynikiem pozytywnym – zob. § 27 ust. 3 Regulaminu 

studiów. 

4) Warunkiem usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności na zajęciach jest niezwłoczne przedłożenie za-

świadczenia lekarskiego lub innego wiarygodnego dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że student 

nie mógł uczestniczyć w danym dniu w zajęciach. Prowadzący zajęcia ustala sposób i termin uzupełnienia 

zaległości spowodowanych usprawiedliwioną nieobecnością – zob. § 26 ust. 3 i 4 Regulaminu studiów. 

5) Z wnioskiem o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego może wystąpić także prowadzący zajęcia – zob. § 

30 ust. 1 zd. 2 Regulaminu studiów. 

6) O nieobecnościach studenta na zajęciach w wymiarze przekraczającym możliwość ich odrobienia prowa-

dzący zajęcia powiadamia na piśmie Dziekana. W takim wypadku Dziekan może wydać decyzję o skreśle-

niu z listy studentów – zob. § 31 ust. 2a Regulaminu studiów. 


