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I. Zajęcia organizacyjne. 

1. Przedstawienie harmonogramu zajęć. 

2. Omówienie zasad zaliczenia. 

 

II. Charakterystyka zawierania omów w obrocie gospodarczym na przykładzie umowy 

sprzedaży. 

1. Sposoby zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami.  

2. Standardowe elementy umowy handlowej.  

3. Zawieranie umów w obrocie konsumenckim.  

4. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa.  

5. Zawieranie umów na odległość. 

6. Zawieranie umów przez Internet.  

7. Klauzule niedozwolone w obrocie handlowym. 

8. Międzynarodowa sprzedaż i dostawa towarów – reguły Incoterms 2010. 

 

III. Umowy oświadczenie usług związanych z transportem.  

1. Umowa przewozu w transporcie: 

a) kolejowym; 

b)  samochodowym; 

c)  lotniczym; 

d)  Morskim. 

2. Umowa spedycji;  

3. Umowa składu. 

 

 

IV. Umowy w zakresie wykonania robót budowlanych. 

1. Umowa o roboty budowlane.  

2. Warunki solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy względem 

podwykonawcy.  

3. Umowa o dzieło, a umowa o roboty budowlane.  

4. Wykonywanie robót na podstawie zlecenia.  

5. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w ogólności. 

 

V. Umowy w obrocie bankowym:  

1. Umowa rachunku bankowego; 

2. Umowa kredytu bankowego a pożyczka;  

3. Formy zabezpieczenia kredytu: 

a) zastaw rejestrowy, 

b) hipoteka,  

c) weksel własny.  

4. Gwarancja bankowa. W miarę możliwości również problemy prawne związane z 

ochroną zleceniodawcy udzielenia gwarancji wobec potencjalnych nadużyć 

beneficjenta gwarancji bankowej. 



 

VI. Prawa z papierów wartościowych i ich przenoszenie. 

1. Regulacja problematyki papierów wartościowych w kodeksie cywilnym;  

2. Wpływ mechanizmu identyfikacji uprawnionego na zasady obrotu prawem dla 

poszczególnych kategorii papierów wartościowych;  

a) przeniesienie praw z papieru imiennego;  

b) przeniesienie praw z papieru wartościowego na zlecenie, pojęcie indosu;  

c) przeniesienie praw z papieru wartościowego na okaziciela;  

3. Zasady przenoszenia papierów wartościowych zdematerializowanych;  

4. Papiery wartościowe a dodatkowe rejestry uprawnień. Akcja imienna jako papier 

wartościowy. 

5. Podstawowe informacje dotyczące rynku kapitałowego w Polsce. Instrumenty rynku 

kapitałowego w Polsce. 

6. Podstawowe informacje dotyczące obrotu giełdowego. 

a) Firma inwestycyjna. 

b) Makler papierów wartościowych.  

c) Doradca inwestycyjny.  

d) Pośrednictwo giełdowe i informacja giełdowa.  

e) Komisja Nadzoru Finansowego i jej kompetencje nadzorcze. 

 

VII. Kolokwium. 

 

VIII. Umowa leasingu oraz nowe postaci umów w obrocie gospodarczym: franchising, 

factoring, consulting, sponsoring.  

 

Proponowana literatura przedmiotu:  

a) A. Kidyba, Prawo handlowe, Studia prawnicze 2013, wyd. 15.*  

b) E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2012.*  

c) Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, pod red. J. Jacyszyna, Warszawa 2010.*  

d) J. Panowicz-Lipska, Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 8, 

Warszawa 2011.  

e) S. Włodyka, Prawo umów handlowych tom 2, Warszawa 2012.  

f) A. Kidyba, Pozakodeksowe umowy handlowe, Warszawa 2013.  

g) A. Szumański, Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2005.  

h) A. Jaworski, Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2012.  

i) M. Stec, Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków 2005.  

j) M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2002  

 

Akty prawne:  

 

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

b) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 

d) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.  

e) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. 



f) Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 

g) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe. 

h) Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. 

i) Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe. 

j) Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. 

k) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

f) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

g) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. 

h) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

 

Na kolokwium obowiązuje Państwa materiał przewidziany w powyższym wykazie. Zaliczenie będzie 

miało formę testową. Podana literatura przedmiotu ma jedynie charakter przykładowy. Zalecam 

podczas nauki do kolokwium oraz do systematycznego przygotowywania się na zajęcia przede 

wszystkim w oparciu o akty prawne. W bardzo przystępny dla studentów sposób problematykę umów 

handlowych przedstawiają Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach pod redakcją Prof. 

Jacyszyna.  

 

*literatura zalecana w szczególności. 

 

 


