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Wykaz skrótów

Akty prawne
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Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi realizację inicjatywy dydaktycznej zespołu 
pracowników Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego, której 
zamiarem jest wsparcie nowoczesnej koncepcji problemowej metody na-
uczania prawa cywilnego.

Doświadczenie w  stosowaniu tzw. metody kazusowej na zajęciach 
ćwiczeniowych oraz egzaminach z  prawa cywilnego w  Katedrze liczy 
już ponad 10 lat. Egzaminy z prawa cywilnego na Uniwersytecie Gdań-
skim składają się z  części teoretycznej (zazwyczaj w  formie testowej) 
oraz praktycznej (rozwiązywanie kazusów). Po wielu latach pracownicy 
Katedry postanowili przygotować publikację, dostępną również w  for-
mie elektronicznej, zatytułowaną Prawo cywilne  – zobowiązania  – ka-
zusy, orzecznictwo, materiały. W swym podstawowym założeniu ma ona 
służyć ujednoliceniu kształcenia studentów Uniwersytetu Gdańskiego 
w zakresie prawa cywilnego na licznych kierunkach na Wydziale Prawa 
i Administracji, tj. prawie, administracji, podatkach i doradztwie podat-
kowym, kryminologii, a ponadto na innych kierunkach prowadzonych na 
tej uczelni. Żywimy także nadzieję, że książka ułatwi powtórkę materiału 
przez magistrantów przygotowujących się do zdawania egzaminów wstęp-
nych na aplikacje prawnicze oraz odbycia aplikacji.

Pomysł opracowania publikacji przerodził się w dość pilną potrzebę 
jego realizacji w związku z wdrożeniem nauczania zdalnego w czasie pan-
demii COVID-19. Może on okazać się wysoce przydatnym narzędziem 
zarówno do prowadzenia dyskusji w trakcie zajęć opartych na interakcji, 
w trybie e-learningu asynchronicznego, jak i do zadawania materiału do 
samodzielnego studiowania i pogłębiania wiedzy przez studentów w do-
mu, w tym w szczególności do przygotowania pisemnych wypowiedzi do-
tyczących sposobu rozwiązania problemu (ang. learning by doing).
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Prawo cywilne to jedna z najobszerniejszych gałęzi prawa. W celach 
dydaktycznych materia z tego zakresu jest zgrupowana działami. Mamy tu 
na myśli jedynie „klasyczne”, kodeksowe prawo cywilne, tj. część ogólną, 
prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe i prawo rodzinne, 
jako że prawo własności intelektualnej stanowi przedmiot odrębnych wy-
kładów w programie uniwersyteckiego nauczania prawa. Mając na wzglę-
dzie tę podstawową systematykę, prace nad opracowaniem i wdrożeniem 
koncepcji problemowej metody nauczania prawa cywilnego podzielono 
na trzy etapy, obejmujące najpierw prawo zobowiązań, a w dalszej ko-
lejności: część ogólną i  prawo rzeczowe oraz prawo rodzinne i  prawo 
spadkowe. Niniejsza publikacja dotyczy części ogólnej oraz szczegółowej 
prawa zobowiązań.

Najobszerniejszą część opracowania stanowią przypadki praktyczne, 
tzw. kazusy, inaczej stany faktyczne, w których powstają, ulegają zmianie 
lub ustają stosunki cywilnoprawne. Zadaniem rozwiązującego kazus jest 
sformułowanie odpowiedniej argumentacji i konkluzji w celu odpowiedzi 
na postawione pytania. Rozwiązanie kazusu z prawa cywilnego w wielu 
przypadkach pozwala wykazać się umiejętnością praktycznego wykorzy-
stywania znajomości orzecznictwa sądów powszechnych. Dlatego też przy 
większości kazusów przytoczono orzeczenia sądowe rozstrzygające w ten 
czy inny sposób problem, jakiego dotyczy dany stan faktyczny, bądź które 
stanowiły inspiracje dla kazusu.

Drugą pod względem objętości jest część zatytułowana Trening przed 
egzaminem, obejmująca kazusy przekrojowe oraz testy. Klucze odpowie-
dzi do pytań jednokrotnego wyboru ze względów praktycznych umiesz-
czono na końcu książki. Zarówno kazusy, jak i pytania testowe mają różny 
stopień trudności: od najłatwiejszych (prostych, wymagających podsta-
wowej wiedzy) do najtrudniejszych (wiedza i umiejętności „na piątkę”). 
Gwiazdki umieszczone przy pytaniach kazusowych stanowią ocenę ich 
trudności przez redaktorów. Testy pozwalają przyswoić wiedzę z omawia-
nego zakresu oraz powtórzyć ją przed egzaminem.

Oryginalnym rozwiązaniem jest dołączenie w osobnej części wybo-
ru stanów faktycznych stanowiących podstawę do sporządzenia umowy 
zobowiązaniowej lub jej fragmentu z punktu widzenia konkretnej strony. 




