Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS
zaprasza na

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO
5 marca 2011 r. – godz. 9.15-16.15
Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5
(Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego)
Wykładowca: radca prawny Katarzyna Rubach
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, ukończyła aplikację radcy prawnego przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, posiada dyplom
z zakresu prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu
Cambridge, specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, handlowego,
gospodarczego i prawa własności intelektualnej
tłumacz pisemny języka angielskiego prawniczego
I. Wstęp - zagadnienia ogólne.
Przedmiot regulacji prawa cywilnego.
Podstawowe zasady prawa cywilnego.
Systematyka polskiego prawa cywilnego.
Źródła prawa cywilnego.
II. Część ogólna prawa cywilnego.
Stosunek cywilnoprawny.
Podmioty stosunków cywilnoprawnych – osoby fizyczne, osoby prawne i tzw. ułomne osoby prawne
(zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych).
Czynności prawne (oświadczenie woli a oświadczenie wiedzy) i forma czynności prawnych.
Przedstawicielstwo – przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik i prokurent.
Przedawnienie roszczeń i terminy zawite.
III. Prawo rzeczowe.
Prawo własności – jego treść, rodzaje, nabycie i utrata prawa własności (zasiedzenie).
Współwłasność łączna i współwłasność w częściach ułamkowych.
Użytkowanie wieczyste.
Ograniczone prawa rzeczowe – użytkowanie, służebności, zastaw i hipoteka.
Posiadanie jako stan faktyczny.
IV. Prawo zobowiązań – część ogólna.
Pojęcie zobowiązania – uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika.
Wierzytelność jako prawo podmiotowe.
Dług a odpowiedzialność.
Świadczenie jako przedmiot zobowiązania, rodzaje świadczeń.
Odsetki – za opóźnienie, umowne (kapitałowe), maksymalne, ustawowe.
Zobowiązania solidarne - solidarność wierzycieli i solidarność dłużników, roszczenia regresowe.
Umowy – pojęcie i rodzaje.
Umowa przedwstępna.
Wzorce umowne. Niedozwolone klauzule umowne.
Opóźnienie i zwłoka dłużnika.
Dodatkowe zastrzeżenia umowne – zadatek a zaliczka, umowne prawo odstąpienia i odstępne, kara umowna.
Potrącenie a zwolnienie z długu, inne przypadki wygaśnięcia zobowiązań.
Przelew wierzytelności (cesja) i przejęcie długu.

V. Prawo zobowiązań – część szczegółowa – UMOWY CYWILNOPRAWNE.
Umowa sprzedaży, w tym odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, gwarancja jakości.
Sprzedaż konsumencka, w tym odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
Umowa o dzieło.
Umowa najmu i dzierżawy.
Umowa pożyczki.
Umowa rachunku bankowego.
Umowa zlecenia i inne umowy o świadczenie usług.
Umowa agencyjna.
Umowa ubezpieczenia.
Spółka cywilna.
Umowa darowizny.
Umowa poręczenia i gwarancja bankowa.

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w sposób praktyczny. Przedmiotem zajęć
będą różnego rodzaju dokumenty z zakresu prawa cywilnego, w tym przykładowe umowy
cywilnoprawne. Zostaną przedstawione podstawowe instytucje prawa cywilnego, których
znajomość ma kluczowe znaczenie przy tłumaczeniu dokumentów prawnych i prawniczych.

Zgłoszenia przyjmowane są mailem na adres: tepis.slask@gmail.com do dnia 11 lutego 2011 r.
Opłata za uczestnictwo:
‐ dla członków PT TEPIS oraz wykładowców UŚ – 150 zł
‐ dla studentów Wydziału Filologicznego UŚ – 120 zł
‐ dla osób spoza TEPISu – 170 zł

Wpłaty prosimy przekazywać na konto PT TEPIS:
PKO BP II O/Warszawa: 46 1020 1026 0000 1502 0117 5983
z dopiskiem: SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

W razie niemożności wzięcia udziału w Repetytorium
wpłata nie podlega zwrotowi

