
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Część 1.3:  Prawo cywilne (cz. II) - zobowiązania - warsztaty 

 
 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Prawo cywilne (cz.II) - zobowiązania” jest przedstawienie 
instytucji polskiego prawa zobowiązań z uwzględnieniem genezy, kontekstu 
prawnoporównawczego, sposobu regulacji oraz realizowanych przez nie funkcji. Prawo zobowiązań 
stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, 
prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i prawa spadkowego). Reguluje ono stosunki majątkowe typu 
względnego. Studentowi zostaną wyjaśnione podstawowe pojęcia prawa zobowiązań. Przedstawiona 
zostanie problematyka naprawienia szkody, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych, 
bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania, wygaśnięcia 
zobowiązania, zmiany wierzyciela i dłużnika oraz zbiegu roszczeń, jak również poszczególnych 
rodzajów stosunków zobowiązaniowych.  
 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie umiał omówić istotę prawa zobowiązań w systemie 
prawa cywilnego, pojęcie, strukturę zobowiązania oraz źródła zobowiązań (wynikające z czynności 
prawnej i z ustawy – bezpodstawne wzbogacenie, delikty) oraz kwestie wykonania i naruszenia 
zobowiązania. Student będzie znał problematykę świadczenia, w szczególności pojęcie świadczenia, 
treść i rodzaje świadczeń, pojęcie zobowiązania przemiennego, świadczenia pieniężnego i odsetek. 
Nabędzie wiedzę w zakresie problematyki wielości dłużników i wierzycieli, wykonywania 
zobowiązań, wygaśnięcia oraz odpowiedzialności kontaktowej, deliktowej, bezpodstawnego 
wzbogacenia, prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.  
 
Zakres tematyczny zajęć: 
  

1. Istota zobowiązania, dług i odpowiedzialność 
2. Pojęcie i oznaczenie świadczenia 
3. Niemożliwość świadczenia i jej skutki 
4. Rodzaje świadczeń wg kryterium czasu, podzielności i zastępowalności 
5. Świadczenie pieniężne, zasada walutowości i nominalizmu 
6. Waloryzacja świadczeń pieniężnych 
7. Odsetki 
8. Odpowiedzialność odszkodowawcza, funkcje, granice i rodzaje 
9. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej 
10. Szkoda 
11. Naprawienie szkody 
12. Umowa przedwstępna i dodatkowe zastrzeżenia umowne 
13. Klauzule abuzywne 
14. Bezpodstawne wzbogacenie 
15. Odpowiedzialność za własne czyny 



 
 

 
 

16. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny 
17. Odpowiedzialność za cudze czyny 
18. Przedmiot i miejsce wykonania zobowiązania 
19. Czas wykonania zobowiązania 
20. Skutki niewykonania zobowiązania 

 
 
Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr.   
 
 
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 
 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 
 
Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Prawo cywilne (cz. II) - zobowiązania” dla studentów 
i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku 
Administracja,  

 
Część A: w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w 2 grupach, po 10 godzin  

 w każdej grupie 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Istota zobowiązania, dług i odpowiedzialność 1 

2. 
Pojęcie i oznaczenie świadczenia. Niemożliwość świadczenia i 
jej skutki. Rodzaje świadczeń wg kryterium czasu, podzielności i 
zastępowalności 

1 

3. Świadczenie pieniężne, zasada walutowości i nominalizmu. 
Waloryzacja świadczeń pieniężnych. Odsetki 

1 

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza, funkcje, granice i rodzaje 1 

5. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Szkoda. 
Naprawienie szkody 

1 

6. Umowa przedwstępna i dodatkowe zastrzeżenia umowne. 
Klauzule abuzywne 

1 

7. Bezpodstawne wzbogacenie 1 



 
 

 
 

8. Odpowiedzialność za własne czyny, szkody wyrządzone przez 
produkt niebezpieczny, cudze czyny 

1 

9. Przedmiot, miejsce i czas wykonania zobowiązania 1 

10. Skutki niewykonania zobowiązania 1 

 
Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


