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Plan ćwiczeń w semestrze zimowym z przedmiotu Prawo cywilne cz. II   

dla III roku prawa stacjonarnego  

 

Konsultacje: 

- wtorki 13.30 - 14.30 – dyżur stacjonarny pok. 316 

- środy 17.30 – 18.30 - Ms Teams – osoby wybierające się na dyżur zdalny proszę o 

wcześniejszy kontakt mailowy 

Kontakt mailowy: wojciech.szczotka@mail.umcs.pl 

 

Terminy zajęć: 

Gr. IV – 4.10; 18.10; 15.11; 29.11; 13.12; 10.01; 24.01 – sala DS.4 

Gr. V – 11.10; 25.10; 8.11; 22.11; 6.12; 20.12; 17.01 – sala DS.4 

Gr. VI - 4.10; 18.10; 15.11; 29.11; 13.12; 10.01; 24.01 – sala DS.4 

Gr. VII - 11.10; 25.10; 8.11; 22.11; 6.12; 20.12; 17.01 – sala DS.4 

Zaliczenie – 31.01  

 

Zaliczenie ćwiczeń w I semestrze: 

Zaliczenie:  

a) na podstawie obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność – wszelkie 

dodatkowe nieobecności wymagają zaliczenia na konsultacjach) 

b) uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru 

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową o 1 stopień.  

 

Literatura w I semestrze: 

1) Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2020 r.; 

2) A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, 

Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2021 r.; 

 

Tematy zajęć: 

Ćwiczenia I – Sprawy organizacyjne. Zobowiązanie – istota, pojęcie, elementy, źródła. 

Charakter prawny wierzytelności. Dług i odpowiedzialność za dług. Zobowiązania 

niezupełne. 

Ćwiczenia II – Świadczenie – pojęcie, przedmiot, podział, niemożność świadczenia, 

świadczenia w zobowiązaniach przemiennych i z upoważnieniem przemiennym.  
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Ćwiczenia III – Świadczenie pieniężne – pojęcie, zasady związane ze świadczeniem 

pieniężnym: walutowości, nominalizmu, waloryzacji. Odsetki. Świadczenie odszkodowawcze 

– wprowadzenie. 

Ćwiczenia IV – Świadczenie odszkodowawcze – przesłanki odpowiedzialności 

odszkodowawczej, pojęcie i postaci szkody, sposoby naprawienia szkody, ustalenie 

wysokości odszkodowania, ograniczenia obowiązku naprawienia szkody. 

Ćwiczenia V – Wielość wierzycieli i dłużników – zobowiązania solidarne, podzielne i 

niepodzielne. Odpowiedzialność in solidum. Umowy jako źródło zobowiązań – pojęcie 

umowy, rodzaje umów, zasada swobody umów. 

Ćwiczenia VI – Umowy jako źródło zobowiązań – wzorce umowne i niedozwolone klauzule 

umowne, umowa przedwstępna, dodatkowe zastrzeżenia umowne. 

Ćwiczenia VII – Bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie. 

Ćwiczenia VIII – Zaliczenie.  

 


