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KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO 

(CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 

 

1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I 

PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH 

Podmioty prawa cywilnego – pojęcie i klasyfikacja. Konsument. 

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych – pojęcie, nabycie i utrata. 

Osoby fizyczne pozbawione zdolności do czynności prawnych. 

Osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. 

Przedstawiciele ustawowi osób fizycznych pozbawionych zdolności do czynności 

prawnych i o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. 

Osoby prawne – pojęcie, rodzaje, sposoby nadawania osobowości prawnej. 

Działanie osób prawnych i ich reprezentacja. Kurator osoby prawnej. 

Reprezentacja osób prawnych na przykładach osób prawnych najczęściej 

występujących w obrocie. 

Ustalanie zasad reprezentacji osób prawnych i konsekwencje braku odpowiedniej 

reprezentacji. 

Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi. 

Ochrona dóbr osobistych.  

 

2. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA II 

CZYNNOŚCI PRAWNE, W TYM UMOWY 

Pojęcie czynności prawnej i jej rodzaje.  

Oświadczenie woli i jego wykładnia. 

Przesłanki ważności czynności prawnych. 

Forma czynności prawnej określona przez ustawę i skutki jej niedochowania. 

Forma czynności prawnej zastrzeżona wolą stron. 



Wady oświadczenia woli i skutki ich występowania. 

Treść czynności prawnej i jej wpływ na ważność czynności prawnej. 

Sprzeczność czynności prawnej z ustawą i z zasadami współżycia społecznego. 

Obejście prawa. 

Warunek i termin. 

Sposoby zawarcia umowy (oferta, przetarg, negocjacje). 

 

3. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA III 

PRZEDSTAWICIELSTWO, PRZEDAWNIENIE 

Przedstawicielstwo i jego rodzaje. 

Przedstawicielstwo ustawowe – przykłady. 

Domniemanie pełnomocnictwa z art. 97 k.c. 

Rodzaje pełnomocnictwa i jego udzielanie. 

Działanie pełnomocnika (ograniczenia, falsus procurator). 

Wygaśnięcie pełnomocnictwa i jego skutki. 

Prokura – pojęcie i rodzaje. Zakres umocowania prokurenta. 

Ustanowienie prokurenta i jego działanie. 

Prokura łączna. 

Wygaśnięcie prokury. 

Ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury na rzecz członka organu osoby prawnej. 

Przedawnienie – pojęcie, terminy, skutki. 

Bieg terminu przedawnienia. 

Przerwa i zawieszenie biegu terminu przedawnienia. 

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych orzeczeniem sądu. 

Terminy zawite. 

 

4. PRAWO CYWILNE – PRAWO RZECZOWE I 

MIENIE. POSIADANIE. WŁASNOŚĆ I JEJ OCHRONA 

Mienie. Rzecz. Część składowa, przynależność, pożytki i ich rodzaje. 

Nieruchomość i jej rodzaje. 



Nieruchomość w ujęciu wieczystoksięgowym. 

Przedsiębiorstwo – pojęcie, zbycie, odpowiedzialność za długi. 

Posiadanie – pojęcie, przedmiot, rodzaje. Dzierżenie. 

Domniemania związane z posiadaniem. 

Przeniesienie posiadania. 

Ochrona posiadania ( w tym powództwo posesoryjne). 

Własność – pojęcie.  

Prawo sąsiedzkie. 

Roszczenie windykacyjne i negatoryjne. 

Roszczenia uzupełniające. 

Budowa na cudzym gruncie. 

 

5. PRAWO CYWILNE – PRAWO RZECZOWE II 

UMOWNE PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI. ZASIEDZENIE. 

WSPÓŁWŁASNOŚĆ. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE. 

Umowne nabycie własności. 

Specyfika obrotu nieruchomościami. 

Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego. 

Zasiedzenie – pojęcie, przedmiot, przesłanki, skutki. 

Współwłasność łączna i ułamkowa. 

Stosunki między współwłaścicielami. 

Zniesienie współwłasności. 

Użytkowanie wieczyste – geneza, treść, sposoby powstania. 

Wykonywanie, przeniesienie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego. 

 

6. PRAWO CYWILNE – PRAWO RZECZOWE III 

UŻYTKOWANIE. SŁUŻEBNOŚCI. HIPOTEKA I KSIĘGI WIECZYSTE 

  

Ograniczone prawa rzeczowe – pojęcie, katalog, przepisy ogólne 

Użytkowanie – treść, sposób powstania, przedmiot. 



Wykonywanie użytkowania i jego wygaśnięcie. 

Służebności gruntowe – pojęcie, treść, sposoby powstania. 

Wykonywanie służebności gruntowej i jej wygaśnięcie. 

Służebności osobiste (służebność mieszkania) 

Służebność przesyłu ( w tym pojęcie urządzeń przesyłowych i ustalanie ich 

właściciela oraz służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu) 

Pojęcie hipoteki i jej przedmiot. 

Sposoby powstania hipoteki i jej rodzaje. 

Wierzytelności zabezpieczane hipoteką. Administrator hipoteki. 

Suma hipoteki. Nadzabezpieczenie i jego usunięcie. 

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. 

Wygaśnięcie hipoteki i jego skutki. Rozporządzanie opróżnionym miejscem 

hipotecznym. 

Księgi wieczyste – pojęcie, sposób prowadzenia, jawność, domniemania. 

Wpis do księgi wieczystej. Skuteczność wpisów. 

Wpisy deklaratoryjne, konstytutywne, obowiązkowe. 

Wniosek o wpis i dokumenty z nim składane. 

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.  

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. 

 

7. PRAWO CYWILNE – PRAWO SPADKOWE I 

SPADEK. DZIEDZICZENIE USTAWOWE I TESTAMENTOWE 

Pojęcie spadku i jego zawartość. Zdolność dziedziczenia. 

Niegodność dziedziczenia – pojęcie, przesłanki, sposób stwierdzania, skutki. 

Tytuły dziedziczenia.  

Krąg osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy. Zmiany stanu prawnego w tym 

zakresie (w tym w odniesieniu do dziedziczenia gospodarstw rolnych). Zrzeczenie się 

dziedziczenia. 

Ustalanie udziałów przysługujących spadkobiercom ustawowym. 

Pojęcie testamentu. Swoboda testowania. Przesłanki ważności testamentu. Wady 

oświadczenia woli przy sporządzaniu testamentu. 

Formy testamentów (testamenty zwykłe i szczególne). 



Powołanie do dziedziczenia na podstawie testamentu. 

Zapis zwykły i windykacyjny. Zapis dalszy. Wykonawca testamentu. 

Wykładnia testamentu i jego odwołanie. 

 

8. PRAWO CYWILNE – PRAWO SPADKOWE II 

STWIERDZANIE PRAW DO SPADKU. WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKU 

SPADKOWEGO. DZIAŁ SPADKU.  

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. 

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.  

Akt poświadczenia dziedziczenia. Europejskie poświadczenie dziedziczenia. 

Wspólność majątku spadkowego. Zarząd spadkiem.  

Obrót udziałem w spadku i w przedmiocie należącym do spadku. 

Umowny i sądowy dział spadku.  

Wyznaczanie sched spadkowych. 

 

9. PRAWO CYWILNE – PRAWO SPADKOWE III 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE. ZACHOWEK. 

Pojęcie długów spadkowych.  

Osoby ponoszące odpowiedzialność za długi spadkowe. 

Zakres odpowiedzialności za długi spadkowe.  

Spis inwentarza, wykaz inwentarza. 

Zachowek – pojęcie, osoby uprawnione i zobowiązane.  

Wydziedziczenie. 

Wyliczanie zachowku.  

Dochodzenie roszczenia o zachowek (uzupełnienie zachowku). 

Zbywalność i dziedziczność roszczenia o zachowek. 


