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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kościelne prawo majątkowe 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ecclesiastical patrimonial law 
Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) niestacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr hab. Paweł Kaleta 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III, IV 6 
 
 

konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Znajomość podstaw prawa kanonicznego. 

Podstawowa znajomość języka łacińskiego. 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z kościelnym prawem majątkowym 
Kształtowanie studentów umiejętności analitycznego myślenia i syntetycznej interpretacji 
przepisów prawnych w zakresie kościelnego prawa majątkowego 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Student zna przepisy prawne z zakresu kościelnego prawa 

majątkowego, poprawnie dokonuje ich analizy i interpretacji. 
K2A_W01 
 

W_02 Student zna prawne sposoby nabywania dóbr materialnych 
metody ich zarządzania, które mają być zgodne z celami 
posiadania dóbr doczesnych przez Kościół. Ponadto studen zna 
uprawnienia Kościoła do alienowania prawnie nabytego 
majątku.  

K2A_W15 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Student posiada pogłębioną umiejętność interpretowania 

źródeł prawa kanonicznego z odniesieniem do przepisów 
państwowych obowiązujących w Polsce. 

K2A_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Student dostrzega własny poziom zdobytej wiedzy i jaką rolę 

pełni prawo kanonicznego w funkcjonowaniu Kościoła. Widzi 
potrzebę  dalszego rozwijania się zarówno osobowego, jak i 
zawodowego. 

K2A_K01 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pojęcie dóbr kościelnych oraz cele główne dóbr kościelnych.  
2. Pomioty uprawnione do nabywania, posiadania, zarządzania i alienowania dóbr kościelnych. 
3. Legalne sposoby nabywania dóbr doczesnych.  
4. Akty zarządzania zwyczajnego i zarządzania nadzwyczajnego. 
5. Instytucja przedawnienia w zakresie dóbr kościelnych. 
5. Instytucja beneficjów. 
6. Kompetencje nadzorcze ordynariusza w zakresie zarządzania dobrami kościelnymi.  
7. Kolegialne organy doradcze w zarządzaniu dobrami kościelnymi. 
8. Wynagrodzenie osób świeckich w kościelnych jednostkach administracyjnych. 
9. Kanonizacja ustaw państwowych w zakresie umów i zobowiązań. 
10. Alienacja majątku kościelnego. 
11. Dzierżawa oraz najem dóbr kościelnych. 
12. Pobożne rozporządzenia woli. 
13. Instytucja powiernictwa. 
14. Pobożne fundacje autonomiczne oraz nieautonomiczne. 
15. Redukcja fundacyjnych zobowiązań mszalnych. 
16. Zmiany rozporządzeń wiernych na cele pobożne. 
17. Zagadnienie reprezentacji kościelnych osób prawnych w zawieraniu zobowiązań finansowych. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
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W_01 Praca pod kierunkiem Sprawdzenie treści 
poszczególnych norm 
prawnych pod kierunkiem 
prowadzącego 

Praca pisemna  
w formie testu 

W_02 Praca pod kierunkiem Sprawdzenie treści 
poszczególnych norm 
prawnych pod kierunkiem 
prowadzącego 

Praca pisemna  
w formie testu 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 

przeprowadzenia analizy 
tekstów źródłowych prawa, 
z zastosowaniem krytyki 
języka oraz treści 
opracowywanych tekstów 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych w wymianie 
zdań, poglądów z innymi 
uczestnikami dyskusji pod 
kierunkiem prowadzącego 

Praca pisemna  
w formie testu  

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena niedostateczna  

(W) - Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu kościelnego prawa majątkowego.  
(U) - Student nie potrafi zastosować zasad egzegezy i interpretacji prawa.  
(K) - Student nie potrafi wskazać na źródła obowiązujących norm prawnych.  
 

Ocena dostateczna  

(W) - Student zna wybrane terminy z kościelnego prawa majątkowego.  
(U) - Student potrafi zastosować niektóre zasady egzegezy i interpretacji prawa.  
(K) - Student potrafi wyszukać ustawy kościelne.  
 

Ocena dobra  

(W) - Student zna większość terminów z zakresu kościelnego prawa majątkowego.  
(U) - Student potrafi zastosować większość zasad egzegezy i interpretacji prawa.  
(K) - Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do prostych kazusów.  
 

Ocena bardzo dobra  

(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu kościelnego prawa majątkowego oraz 
zna ich odniesienie świeckiego porządku prawnego.  
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(U) - Student potrafi zastosować wszystkie zasady egzegezy i interpretacji prawa.  
(K) - Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do złożonych kazusów prawnych. 
 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Weryfikacja założonych efektów kształcenia odbywa się na podstawie przeprowadzonego 
egzaminu ustnego, który odbywa się w okresie letniej sesji egzaminacyjnej. 
Egzamin składa się z 3 pytań otwartych przygotowanych wcześniej przez pracownika naukowego. 
Student losuje trzy pytania, na które ma przewidziany czas na przygotowanie odpowiedzi. 
Odpowiedź na każde pytanie jest oceniana w skali 0-10 pkt. Ocena końcowa stanowi sumę 
punków uzyskanych z odpowiedzi na każde pytanie według następującej skali punków: 
 
27-30 punktów ocena 5.0 (bdb) 

24-26 punktów ocena 4,5 (db+) 

21-23 punktów ocena 4.0 (db) 

19-20 punktów ocena 3,5 (dst+) 

15-18 punktów ocena 3.0 (dst) 

0-14 punktów ocena 2.0 (ndst) 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

125 
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