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dr Magdalena Deneka 

Katedra Prawa Cywilnego 

WPiA UMCS 

magdalena.deneka@mail.umcs.pl 

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ (WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ) 

Z PRZEDMIOTU „PRAWO CYWILNE CZ. I” 

DLA STUDENTÓW II ROKU NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH)  

JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH STUDIÓW NA KIERUNKU „PRAWO”  

W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

 

 

WYKŁAD: 

1) 12.11.2022 r. (sobota), godz. 11.40 – 15.45 (4 godz.): 

− Pojęcie, zakres i źródła prawa cywilnego. 

− Zasady prawa cywilnego. 

− Zasady współżycia społecznego i ich rola w prawie cywilnym. Dobre obyczaje. Względy słuszności. Dobra 

wiara w znaczeniu obiektywnym i subiektywnym. 

− Normy prawa cywilnego. Ważniejsze rodzaje przepisów prawa cywilnego. Domniemania i ciężar dowodu. 

− Interpretacja i stosowanie przepisów prawa cywilnego. Znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjne-

go i Sądu Najwyższego. 

 

2) 13.11.2022 r. (niedziela), godz. 16.50 – 20.20 (4 godz.): 

− Prawo intertemporalne. 

− Zdarzenia cywilnoprawne. 

− Stosunek cywilnoprawny. 

− Przedmioty stosunków cywilnoprawnych. 

− Prawo podmiotowe – pojęcie, normatywne postaci, rodzaje. 

 

3) 27.11.2022 r. (niedziela), godz. 11.40 – 14.50 (3 godz.): 

− Prawo podmiotowe – sposoby nabycia i utraty, kolizja, nadużycie i ochrona. 

− Oświadczenie woli. 

− Pojęcie i rodzaje czynności prawnych. 

 

4) 22.01.2023 r. (niedziela), godz. 8.00 – 11.30 (4 godz.): 

− Treść czynności prawnych. 

− Wady oświadczeń woli. 
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− Sankcje wadliwych czynności prawnych – nieważność bezwzględna, nieważność względna. 

 

5) 04.02.2023 r. (sobota), godz. 8.00 – 10.35 (3 godz.): 

− Sankcje wadliwych czynności prawnych – bezskuteczność zawieszona, bezskuteczność względna. 

− Przedawnienie i prekluzja. 

 

ĆWICZENIA: 

1) 13.11.2022 r. (niedziela), godz. 14.05 – 16.40 (3 godz.): 

− Osoby fizyczne – zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. 

− Status cywilnoprawny dziecka poczętego. 

− Dobra osobiste osób fizycznych i ich ochrona. 

− Stan cywilny osoby fizycznej. 

− Miejsce zamieszkania osoby fizycznej. 

 

2) 10.12.2022 r. (sobota), godz. 16.50 – 19.25 (3 godz.): 

− Podmioty stosunków cywilnoprawnych – osoby prawne i tzw. niepełne (ułomne osoby prawne). 

− Forma czynności prawnych. 

 

3) 04.02.2023 r. (sobota), godz. 14.05 – 16.40 (3 godz.): 

− Tryby zawierania umów. 

− Przedstawicielstwo. 

 

dr Magdalena Deneka 

 

 

 


