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„Prawo cywilne cz. I” – II rok prawa niestacjonarnego (zaocznego) 

 – rok akademicki 2019/20 

Zagadnienia obowiązujące na zaliczeniu ćwiczeń 

1. Współwłasność - pojęcie, rodzaje (ułamkowa, łączna - różnice); zasady 

zarządu rzeczą wspólną w stosunku współwłasności ułamkowej (zarząd 

według ustawy, umownie określony; przymusowy); zasady korzystania z 

rzeczy wspólnej; podział quoad usum; zniesienie współwłasności - tryby, 

sposoby i skutki.  

2. Odrębna własność lokali -  przedmiot, sposoby ustanowienia; wspólnota 

mieszkaniowa – pojęcie i status cywilnoprawny; nieruchomość wspólna 

właścicieli lokali – pojęcie i zasady zarządu. 

3. Użytkowanie wieczyste – dwutorowość regulacji; przedmiot, treść, funkcja, 

odpłatność, nabycie pochodne konstytutywne (ustanowienie), pierwotne 

translatywne (zasiedzenie); wygaśnięcie (rozliczenie nakładów wieczystego 

użytkownika, skutki w odniesieniu do hipoteki obciążającej użytkowanie 

wieczyste); przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

(ustawa z 20. 07. 2018 r.).  

4. Ograniczone prawa rzeczowe - pojęcie, typy, przedmiot; powstanie i 

wygaśnięcie; przechodniość i zbywalność; zasady rozstrzygania kolizji; 

ochrona. 

5. Użytkowanie- przedmiot, treść, powstanie i wygaśnięcie; użytkowanie jako 

forma timesharingu .  

6. Służebności - pojęcie, rodzaje; służebności gruntowe; służebności osobiste; 

służebność przesyłu; służebności czynne i bierne – pojęcie, rodzaje; 

służebność drogi koniecznej; nabycie służebności w trybie zasiedzenia – 

przedmiot i przesłanki. 

7. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - przedmiot, nabycie; 

zbywalność, dziedziczność; wspólność prawa; przekształcenie w prawo 

odrębnej własności lokalu. 

8. Postaci i pojęcie faktycznego władztwa nad rzeczą (posiadanie, dzierżenie, 

prekarium). 

9. Posiadanie - pojęcie i rodzaje; nabycie i utrata posiadania. 

10. Ochrona posiadania – przesłanki i tryby (ochrona własna i sądowa); model 

czystego procesu posesoryjnego. 

11. Małżeństwo – pojęcie; podstawowe zasady prawa rodzinnego odnoszące się 

do małżeństwa. 

12. Zawarcie małżeństwa; przesłanki zawarcia (istnienia) małżeństwa w formie 

cywilnej i w formie konkordatowej; znaczenie przesłanek formalno – 

porządkowych; prawne znaczenie sporządzenia aktu małżeństwa zawartego 

w formie cywilnej i małżeństwa zawartego w formie konkordatowej 

(różnice).  

13. Przeszkody małżeńskie – pojęcie i postaci (bezwzględne i względne). 

14. Wady oświadczeń woli nupturientów – rodzaje i ich znaczenie prawne.  

15. Małżeństwa pozorowane – pojęcie, skutki prawne. 

16. Ustalenie istnienia albo nieistnienia małżeństwa a unieważnienie aktu 

małżeństwa – przesłanki, skutki. 

17. Pojęcie i przesłanki unieważnienia małżeństwa; konwalidacja małżeństwa 

wadliwie zawartego; charakter orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa i 

jego skutki. 

18. Pochodzenie dziecka: zależność ustalenia ojcostwa od ustalenia 

macierzyństwa; alternatywne prawne sposoby ustalenia ojcostwa; dowody 

biologiczne; pojęcie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, jej 

przesłanki i skutki prawne zastosowania. 
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19. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa – prawne pojęcie macierzyństwa 

(art. 61
9
 k.r.o.); ustalenie macierzyństwa w zwykłym trybie przez 

sporządzenie aktu urodzenia dziecka; ustalenie macierzyństwa w procesie; 

zaprzeczenie macierzyństwa: przesłanki i tryb postępowania. 

20. Pochodzenie dziecka od męża matki - domniemanie ojcostwa męża matki 

dziecka; zaprzeczenie ojcostwa: przesłanki i skutki. 

21. Uznanie ojcostwa – zwykłe i kwalifikowane uznanie ojcostwa: pojęcie, 

przesłanki, skutki; ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa; ustalenie 

nieistnienia uznania (przesłanki i skutki). 

22. Sądowe ustalenie ojcostwa – przesłanki dopuszczalności; legitymacja 

czynna w procesie o ustalenie ojcostwa; treść domniemania ojcostwa w 

procesie o ustalenie ojcostwa; dowody i zarzuty; skutki. 

23. Władza rodzicielska - pojęcie, treść (piecza nad dzieckiem; reprezentacja 

dziecka; zarząd majątkiem dziecka); zasady wykonywania; wspólne 

wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców pozostających w 

rozłączeniu: pojęcie i znaczenie porozumienia rodziców o sposobie 

wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem 

(t. zw. plan rodzicielski); naprzemienna piecza rodzicielska; uczestniczenie 

rodziców nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych w 

sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem i w jego wychowywaniu (art. 96 

§ 2 k.r.o.).  

24. Ograniczenie władzy rodzicielskiej - ze względu na rozłączenie rodziców 

lub zagrożenie dobra dziecka; sposoby i zakres ograniczeń. 

25. Zawieszenie władzy rodzicielskiej – pojęcie, przesłanki, skutki; uchylenie 

zawieszenia. 

26. Pozbawienie władzy rodzicielskiej - pojęcie, przesłanki; zakres 

podmiotowy; skutki; władza rodzicielska jednego z rodziców (art. 94 k.r.o.); 

przywrócenie władzy rodzicielskiej.  

27. Przysposobienie – pojęcie i funkcje; przesłanki przysposobienia; tryb 

nawiązania przysposobienia; rodzaje i skutki przysposobienia (pełne, 

niepełne, całkowite, międzynarodowe); zgoda rodziców na przysposobienie 

dziecka bez wskazania przysposabiającego: skutki i dopuszczalność 

odwołania (art. 119
1
 k.r.o.); ograniczenia dotyczące wskazania osoby 

przysposabiającej (art. 119
1a

 k.r.o.); rozwiązanie stosunku przysposobienia – 

przesłanki, tryb postępowania i skutki. 

 

 


