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Plan ćwiczeń z przedmiotu Prawo cywilne cz. II  

 dla III roku prawa stacjonarnego 

 

Konsultacje: 

wtorki – 17.30 - 18.30 - dyżur stacjonarny - pok. 316 

środy - 17.00  - 18.00 - dyżur zdalny przez platformę Ms Teams  

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

 

Terminy zajęć: 

Gr. IV – wtorki 11.10 – 12.40 

Gr. V – wtorki 09.35 – 11.05 

Gr. VI – wtorki 14.20 – 15.50 

Gr. VII – wtorki 15.55 - 17.25  

 

Zaliczenie ćwiczeń w II semestrze: 

a) na podstawie obecności na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności – wszelkie 

dodatkowe nieobecności wymagają zaliczenia na konsultacjach)      

oraz  

b) zaliczenie dwóch kolokwiów w formie testu wielokrotnego wyboru: 

- kolokwium z części ogólnej zobowiązań (art. 415 k.c. – 534 k.c.) 

- kolokwium z prawa spadkowego  

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową o max 1 stopień.  

 

Wybrana literatura w II semestrze: 

1) Z. Radwański, A. Olejniczak, J. Grykiel, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 

2022; 

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

Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2021; 

3) A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, W. Kocot, 

Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2021; 

4) Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, 

Warszawa 2022; 

5) E. Skowrońska Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2022; 

6) P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017. 
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Tematy zajęć: 

I – czyny niedozwolone – zasady ogólne; odpowiedzialność za własne czyny; okoliczności 

wyłączające winę oraz bezprawność;  

II – odpowiedzialność za cudze czyny; odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

zwierzęta  

III – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rzeczy oraz powstałe w związku z 

wykorzystaniem sił przyrody  

IV – szkoda na osobie, przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych 

V – wykonanie zobowiązań – podmioty, przedmiot, miejsce, termin; dowody spełnienia 

świadczenia  

VI – skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań – odpowiedzialność, 

opóźnienie i zwłoka dłużnika, zwłoka wierzyciela 

VII – wygasanie zobowiązań; odnowienie, potrącenie, złożenie do depozytu sądowego, 

zwolnienie z długu 

VIII – zmiana wierzyciela lub dłużnika; skarga pauliańska  

IX - kolokwium z prawa zobowiązań 

X - pojęcie spadku; prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku  

XI – ogólne zagadnienia związane z dziedziczeniem – pojęcie, powołanie do spadku, otwarcie 

i nabycie spadku, zdolność do dziedziczenia, niegodność dziedziczenia; dziedziczenie 

ustawowe 

XII – dziedziczenie testamentowe – forma  testamentu 

XIII – dziedziczenie testamentowe – treść testamentu 

XIV – zachowek; przyjęcie i odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, 

umowy dotyczące spadku   

XV – kolokwium z prawa spadkowego 


