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ROK AKADEMICKI 2017/2018 
 
 

Wykaz zagadnień na egzamin dyplomowy  

dla studentów 2,5-letnich studiów niestacjonarnych 

OBOWIĄZUJE STAN PRAWNY NA DZIEŃ 31.12.2017 

Podstawy prawoznawstwa  

I. Norma postępowania i przepis prawny (norma postępowania, hipoteza normy prawnej, 

dyspozycja normy prawnej, językowy kształt normy, norma prawna, norma abstrakcyjna, 

norma generalna, norma indywidualna, norma konkretna, zasady prawa, czynność 

konwencjonalna, reguły dokonywania czynności konwencjonalnej, przepis prawny)  

Źródło:  

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Warszawa, wydania 

po roku 2010; hasła odpowiadające wymienionym zagadnieniom z rozdziałów „Norma 

postępowania jako wyrażenie języka” i „Przepisy prawne”  

II. System prawa (system prawa, reguły kolizyjne, reguły egzegezy, zakresowa reguła 

kolizyjna, hierarchiczna reguła kolizyjna, chronologiczna reguła kolizyjna)  

Źródło:  

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Warszawa, wydania 

po roku 2010; hasła odpowiadające wymienionym zagadnieniom z rozdziału „System prawa”  

III. Wykładnia prawa i argumentacje prawnicze (wykładnia prawa, dyrektywy 

interpretacyjne, wykładania rozszerzająca, wykładnia zawężająca, wykładnia stwierdzająca, 

wykładnia językowa, wykładnia systemowa, wykładnia funkcjonalna, analogia iuris, analogia 

legis, a maiori ad minus wnioskowanie, a minori ad maius wnioskowanie, instrumentalne 

wynikanie norm, logiczne wynikanie norm)  

Źródło:  

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Warszawa, wydania 

po roku 2010; hasła odpowiadające wymienionym zagadnieniom z rozdziału „Wykładnia 

prawa i argumentacje prawnicze”.  

Europejska kultura prawna  

1/ Andrzej Dziadzio, Powszechna Historia Prawa, Warszawa 2008, s. 223-227.  

2/ Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U 

podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009, s. 368-370.  
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Doktryny polityczne i prawne  

1: Krystyna Chojnicka, Henryk Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 

2004, s. 355-363.  

Prawo finansowe i podatkowe  

1. Cechy, zakres i funkcje publicznych planów finansowych ( cz. Druga, rozdział I 

podrozdział 1, 3, 4, Cz. Piąta, rozdział II)  

2. Procedury budżetowe (cz. Druga, rozdział II podrozdział 1, 2, 3, 4, cz. Piąta, rozdział IV 

podrozdział 1, 2, 3)  

3. Pojęcie i ustrój finansów samorządowych. ( cz. Piąta, rozdział I, rozdział III, podrozdział 1, 

5, rozdział V)  

4. Dług publiczny i źródła jego finansowania. ( cz. Druga, rozdział V, podrozdział 1-3)  

5. Pojęcie, konstrukcja i rodzaje danin publicznych ( cz. Trzecia, rozdział I, podrozdział 2, 

rozdział III, podrozdział 2, cz. Czwarta rozdział II, podrozdział 1-3, cz. Piąta rozdział III 

podrozdział 2.2.1)  

6. Pojęcie, sposoby powstawania i wygasania oraz zabezpieczanie wykonania zobowiązań 

podatkowych. ( cz. Trzecia, rozdział V)  

7. Opodatkowanie dochodów, w tym uproszczone formy wymiaru podatku. ( cz. Trzecia, 

rozdział VII, podrozdział 1-3)  

8. Cechy podatku od towarów i usług jako ogólnego podatku obrotowego. ( cz. Trzecia, 

rozdział VIII, podrozdział 3)  

9. Cechy i elementy konstrukcyjne podatków majątkowych ( cz. Trzecia, rozdział IX, 

podrozdział 1-4, 7)  

10. System bankowy w Polsce. ( cz. Szósta, rozdział I, podrozdział 1-3, rozdział IV, 

podrozdział 1, 6, rozdział V podrozdział 2).  

Wszystkie zagadnienia są opracowane w podręczniku pod. red. R. Mastalskiego i E. Fojcik 

Mastalskiej Prawo finansowe, z 2013 r.  

Materialne i procesowe prawo administracyjne  

Zagadnienia  

1. Organizacja prawna administracji - centralizacja a decentralizacja (Podr. 1, s. 231-239).  

2. Naczelne i centralne organy administracji rządowej (Podr. 1, s. 145-159).  

3. Terenowe organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej (Podr. 1, s. 159-166).  
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4. Samorząd terytorialny (Podr. 1, s. 182-222).  

5. Zakład administracyjny (Podr. 1, s. 166-169).  

6. Władcze formy działania administracji publicznej (Podr. 1, s. 318-340).  

7. Niewładcze formy działania administracji publicznej (Podr. 1, s. 340-354).  

8. Kontrola a nadzór w administracji publicznej (Podr. 1, s. 239-255).  

9. Administracyjne prawo osobowe (Podr. 2, s. 27-33; 44-47; 51-62).  

Literatura  

J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2010 (Podr. 1).  

M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Wolters Kluwer 2013 (Podr. 2).  

postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne  

* Zagadnienia  

* Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego – podręcznik - rozdz. V 

pkt 1,2,3.  

* Zasady ogólne postępowania administracyjnego – Komentarz do art. 6-16 k.p.a.  

* Podmioty postępowania administracyjnego - podręcznik - rozdz. VII, VIII, IX.  

* Wszczęcie postępowania administracyjnego - podręcznik - rozdz. XII pkt 1, 2.  

* Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Postanowienie – podręcznik - 

rozdz. XIV.  

* Prawo odwołania w postępowaniu administracyjnym – podręcznik – rozdz. XV pkt 2.  

* Właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego 

– podręcznik – rozdz. XX i XXI pkt. 1.  

* Orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego – podręcznik – rozdz. XXIV pkt. 12.  

* Zakres stosowania egzekucji administracyjnej – podręcznik – rozdz. XXXII pkt. 1.  

* Podstawy egzekucji administracyjnej – podręcznik – rozdz. XXXII pkt. 2.  

Literatura  

B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, 

Warszawa 2016.  
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B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 

2016.  

Prawo gospodarcze publiczne 

Akty prawne  

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE z 2012 r. C 326/1, z późn. zm. - 

art. 34-37, art. 45-66, art. 101-109.  

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 584, z późn. zm. - art. 1-22, 46-76.  

3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 573, 

z późń. zm. - art. 1-13.  

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm. - art. 1-2, 3, 7-10, 14, 22-24, 25 ust. 1, 25a-26, 29-30, 32 ust. 1, 36, 39-53, 

89, 91, 179-198b.  

5. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz. U. z 2015 

r. poz. 184, z poźn. zm. - art. 1, 4, 6-12a, 24-28, 29 ust. 1-3, 106-106a  

6. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1412, z późn. zm. – art. 1, 3-4, 7, 8 ust. 1-5, 10 ust. 1-4, 23, 25-27, 28-29, 30-31.  

Zagadnienia  

1. Swobody rynku wewnętrznego i reguły konkurencji w prawie Unii Europejskiej.  

2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej – podstawowe obowiązki 

przedsiębiorców.  

3. Koncesjonowanie działalności gospodarczej (charakter prawny koncesji, udzielanie 

ograniczonej liczby koncesji, trwałość decyzji koncesyjnej, nadzór organu koncesyjnego).  

4. Działalność gospodarcza regulowana.  

5. Praktyki ograniczające konkurencję (porozumienia ograniczające konkurencję, 

nadużywanie pozycji dominującej) oraz praktyki naruszające zbiorowe interesy 

konsumentów.  

6. Pojęcie gospodarki komunalnej. Działalność gospodarcza gminy w sferze i poza sferą 

użyteczności publicznej. Organizacyjno-prawne formy gospodarki komunalnej. Umowne 

powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej.  

7. Pojęcie zamówienia publicznego. Zasady i przetargowe tryby udzielania zamówień 

publicznych. Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych.  
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8. Nadzór zapobiegawczy i bieżący Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Środki prawne nadzoru 

Państwowej 

Prawo karne materialne 

źródło: ustawa Kodeks karny z 06.06.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553 ze zm.). 

Zakres części ogólnej kodeksu karnego:  

- zasady odpowiedzialności karnej - art. 1- 10 k.k. oraz 109- 114a k.k.  

- formy popełnienia przestępstwa – art. 13-24 k.k.  

- niepoczytalność sprawcy – art. 31 k.k.  

- wyłączenie odpowiedzialności karnej art. 25-26 k.k. oraz art. 231b k.k.  

- uregulowanie kar i środków karnych – art. 32-43c k.k.  

- przepadek i środki kompensacyjne – art.44-48 k.k.  

- środki związane z poddaniem sprawcy próby- art. 66-84 k.k.  

- środki zabezpieczające- art. 93a-93g oraz 99 k.k.  

Zakres części szczególnej kodeksu karnego:  

- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu –art. 148-162 k.k.  

- przestępstwa przeciwko mieniu- art. 278-275 k.k.  

Prawo karne procesowe  

źródło: ustawa Kodeks postępowania karnego z 06.06.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 89, poz. 555 ze 

zm.). 

Zakres kodeksu postępowania karnego:  

- przepisy wstępne - art. 1- 23b k.p.k.  

- zagadnienia dotyczące sądu –art. 24-34 k.p.k.  

- przesłanki wyłączenia sędziego – art. 40-44 k.p.k.  

- oskarżyciel publiczny – art. 45-48 k.p.k.  

- pokrzywdzony- art. 49-52 k.p.k.  

- oskarżyciel posiłkowy – art. 53-58 k.p.k.  
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- orzeczenia i zarządzenia- art. 92-93 k.p.k. oraz 98 k.p.k.  

- niektóre zagadnienia dowodowe – art. 175- 192 a k.p.k.  

- niektóre zagadnienia związane ze środkami przymusu – art. 243- 265 k.p.k.  

- wybrane zagadnienia związane z postępowaniem przygotowawczym – art. 297-299a, 311-

313, 325a-325b, 326-328, 329-330 k.p.k.  

- zagadnienia związane z aktem oskarżenia – art. 331-333 k.p.k.  

- wyrok oraz jego uzasadnienie – art. 413-414, 422-424 k.p.k.  

- postępowanie odwoławcze – art. 425- 443, 444- 459 k.p.k.  

Prawo międzynarodowe i europejskie  

Prawo międzynarodowe publiczne  

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, LexisNexis Warszawa 2015, 

rozdział III: Źródła prawa międzynarodowego lub W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe 

publiczne w zarysie, LexisNexis Warszawa 2017, rozdział III: Źródła prawa międzynarodowego. 

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów (Dz.U. 1990 nr 74 poz. 439)  

Prawo Unii Europejskiej  

J. Barcz Jan, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla 

kierunków prawa, zarządzania i administracji, LexisNexis, Warszawa 2015, rozdział IX: Pojęcie 

prawa UE i jego źródła lub J. Barcz Jan, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii 

Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, LexisNexis, Warszawa 

2017, rozdział VII: Pojęcie prawa UE i jego źródła. 

Art. 288-292 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1.)  

Materialne i procesowe prawo prywatne 

I) Prawo cywilne I i II  
 
Akty prawne:  

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm. 
(obowiązuje w zakresie zagadnień wskazanych poniżej) 

2. Ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. 
zm. (obowiązuje w zakresie rozdziałów 1, 2, 3, 4 i art. 51) 

Zagadnienia: 

1. Czynności prawne – zdarzenia cywilnoprawne, forma, wykładnia oświadczeń woli, zawarcie 
umowy, wady i sankcje, skarga pauliańska (podręcznik: cz. I, rozdz. VIII; cz. II, rodz. XII § 77) 
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2. Podmioty prawa cywilnego - osoby prawne, osoby fizyczne, ułomne osoby prawne, 
konsumenci, przedsiębiorcy, ochrona dóbr osobistych. Przedstawicielstwo (podręcznik: cz. I, 
rozdz. IV) 

3. Przedawnienie i terminy zawite (podręcznik: cz. I, rozdz. VII) 
4. Zobowiązania – wiadomości ogólne, pojęcie i struktura zobowiązań, odpowiedzialność 

dłużnika, źródła zobowiązań, bezpodstawne wzbogacenie (podręcznik: cz. II, rodz. I i VI) 
5. Świadczenie - rodzaje, zobowiązanie przemienne, świadczenia pieniężne, odsetki (podręcznik: 

cz. II, rodz. II § 10-14)  
6. Wielość dłużników lub wierzycieli (podręcznik: cz. II, rodz. IV) 
7. Swoboda umów, umowa przedwstępna, wzorce umów, niedozwolone postanowienia 

umowne, umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa (podręcznik: cz. II, 
rodz. V: § 25 pkt VII 2 i 3, § 26, § 27 pkt III i IV) 

8. Wykonanie zobowiązań (podręcznik: cz. II, rodz. VIII) 
9. Wygaśnięcie zobowiązań (podręcznik: cz. II, rodz. X) 
10. Naprawienie szkody, reżimy odpowiedzialności, szkoda, związek przyczynowy, świadczenie 

odszkodowawcze (podręcznik: cz. II, rodz. III)  
11. Odpowiedzialność kontraktowa (podręcznik: cz. II, rodz. IX) 
12. Odpowiedzialność deliktowa (podręcznik: cz. II, rodz. VII § 35-48) 
13. Zmiana dłużnika i wierzyciela (podręcznik: cz. II, rodz. XI § 72 i § 74) 
14. Klasyfikacja umów i ich typy, darowizna (podręcznik: cz. II, rodz. XIII § 80 i 81; cz. II, rodz. XVII) 
15. Sprzedaż (podręcznik: cz. II, rodz. XIV § 83) 
16. Najem, ochrona praw lokatorów, dzierżawa, użyczenie (podręcznik: cz. II, rodz. XV § 90-92) 
17. Zlecenie (podręcznik: cz. II, rodz. XVI § 95) 
18. Umowa o dzieło (podręcznik: cz. II, rodz. rodz. XVI § 96) 

Literatura: 

1. red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 r. (z 
uwzględnieniem zmian stanu prawnego)  

       albo 
2. red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2016 r. (z 

uwzględnieniem zmian stanu prawnego) 
 

 
II) Prawo cywilne III 
 

Akty prawne:  
 
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn.zm. 

(obowiązuje w zakresie zagadnień wskazanych poniżej) 

Zagadnienia: 

1. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym - pojęcie i ogólna charakterystyka podmiotowych 
praw rzeczowych, bezwzględny charakter praw rzeczowych, numerus clausus praw 
rzeczowych, jawność praw rzeczowych (podręcznik: cz. III, rodz. I § 1-3 i § 5) 

2. Przedmiot praw rzeczowych (podręcznik: cz. I, rodz. V § 24, § 27-28) 
3. Rodzaje praw rzeczowych (podręcznik: cz. III, rodz. I § 4) 
4. Pojęcie własności – treść i wykonywanie prawa własności (podręcznik: cz. III, rodz. II § 6-10) 
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5. Własność nieruchomości - przestrzenne granice prawa własności i korzystanie z 
nieruchomości, prawo sąsiedzkie (podręcznik: cz. III, rodz. II § 11) 

6. Nabycie i utrata własności (podręcznik: cz. III, rodz. III) 
7. Ochrona własności (podręcznik: cz. III, rodz. VI) 
8. Współwłasność i małżeński ustrój majątkowy (podręcznik: cz. III, rodz. IV; cz. IV rozdz. II § 5 pkt 

VI 4) 
9. Prawa do lokali - odrębna własność lokali, spółdzielcze prawa do lokali, prawa obligacyjne 

(podręcznik: cz. III, rodz. V i XI) 
10. Księgi wieczyste (podręcznik: cz. III, rodz. XV) 
11. Hipoteka (podręcznik: cz. III, rodz. XIII) 
12. Posiadanie i ochrona posiadania (podręcznik: cz. III, rodz. XIV) 
13. Pojęcie i skład spadku (podręcznik: cz. V, rodz. I § 2) 
14. Zagadnienia ogólne z zakresu dziedziczenia - zasady powołania spadkobiercy, niegodność 

dziedziczenia, zrzeczenie się dziedziczenia, pozycja prawna spadkobiercy, przyjęcie i 
odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe (podręcznik: cz. V, rodz. I § 4; cz. V, 
rozdz. IV § 15; cz. V rozdz. IV § 18) 

15. Dziedziczenie ustawowe (podręcznik: cz. V, rodz. II) 
16. Dziedziczenie testamentowe (podręcznik: cz. V, rodz. III § 13; cz. V, rozdz. III § 14 pkt I-II) 
17. Zapis, polecenie, zachowek (podręcznik: cz. V, rozdz. III § 14 pkt III-V; cz. V, rozdz. V) 
18. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku, akty poświadczenia dziedziczenia, wspólność majątku 

spadkowego i dział spadku  (podręcznik: cz. V, rodz. IV § 16; cz. V, rozdz. VI) 

Literatura: 

1. red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 r. (z 
uwzględnieniem zmian stanu prawnego) 
albo 

2. red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2016 r. (z 
uwzględnieniem zmian stanu prawnego) 

 

 
 

III) Prawo własności intelektualnej 

Akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. z 2006 r. 
Nr 90, poz. 631 z późn. zm. (obowiązuje w zakresie wskazanym poniżej) 

 

Zagadnienia: 

1. Pojęcie, źródła i wewnętrzna systematyka własności intelektualnej(podręcznik: cz. VI, rozdz. I). 

2. Pojęcie utworu oraz podstawowe rodzaje utworów (podręcznik, cz. VI, rozdz. II § 4; ustawa z 
dnia 4 lutego 1994 r.: art. 1 - 15a oraz 69-772). 

3. Podmioty praw autorskich i pokrewnych (podręcznik: cz. VI, rozdz. II § 5 oraz § 10; ustawa z 
dnia 4 lutego 1994 r.: art.  - 10 oraz 86, 94, 97, 991 i 992). 

4. Autorskie prawa osobiste i ich ochrona (podręcznik: cz. VI, rozdz. II § 6 pkt. I i II; ustawa z dnia 
4 lutego 1994 r.: art. 16 i 78). 
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5. Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona (podręcznik: cz. VI, rozdz. II § 6 pkt. I i III oraz § 7; 
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.: art. 17 – 195 oraz 79-80). 

6. Dozwolony użytek w prawie autorskim (podręcznik: cz. VI, rozdz. II § 6 pkt. IV; ustawa z dnia 4 
lutego 1994 r.: art. 20 - 35 oraz 77, 92,93, 951 i 100-101). 

7. Przejście autorskich praw majątkowych i umowa licencyjna (podręcznik: cz. VI, rozdz. II § 8; 
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.: art. 41 - 68). 

8. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (podręcznik: cz. 
VI, rozdz. II § 11 pkt. III; ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.: art. 104-1071). 

Literatura: 

1. red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 r. (z 
uwzględnieniem zmian stanu prawnego) 

albo 

2. red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2016 r. (z 
uwzględnieniem zmian stanu prawnego) 

 
 
IV) Prawo pracy: 
 
Akty prawne:  

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm. 
(obowiązuje w zakresie wskazanym poniżej) 

 

Zagadnienia: 

1. Rodzaje źródeł prawa pracy (podręcznik, rozdz. III). 

2. Pojęcie stosunku pracy (podręcznik, rozdz. I, IV). 

3. Pracodawca (podręcznik, rozdz. V). 

4. Pracownik. Pracownicza zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (podręcznik, rozdz. V). 

5. Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (podręcznik, rozdz. 
VII). 

6. Klauzula konkurencyjna (podręcznik, rozdz. VI, IX). 

7. Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika (podręcznik, rozdz. X). 

8. Pojęcie i struktura wynagrodzenia za pracę (podręcznik, rozdz. XII). 

9. Praca w godzinach nadliczbowych i zasady wynagradzania za nią (podręcznik, rozdz. XIII). 

10. Wolności związkowe (podręcznik, rozdz. XXIII). 

11.Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (podręcznik, rozdz. VII). 
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Literatura: 

1. H. Szurgacz, Z. Kubot, T. Kuczyński, A. Tomanek (red.), Prawo Pracy. Zarys wykładu, 

Warszawa 2016 (z uwzględnieniem zmian stanu prawnego) 

___________________________________________________________________________ 
 

IV) Postępowanie cywilne 
 

Akty prawne:  

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z 
późn. zm. 
(obowiązuje w zakresie wskazanym poniżej) 

 

Zagadnienia: 

1. Pojęcie postępowania cywilnego. Źródła prawa procesowego cywilnego. Rodzaje sądowego 
postępowania cywilnego. Stosunek postępowania cywilnego do innych postępowań (podręcznik, 
rozdz. I: § 1, § 3, § 5-8). 

2. Sprawa cywilna. Droga sądowa. Jurysdykcja krajowa. Immunitet (podręcznik, rozdz. I: § 9 i § 10 oraz 
Rozdział XXI: § 123, § 124 i § 127 pkt I, IV i VIII). 

3. Przesłanki wymiaru sprawiedliwości (podręcznik, rozdz. II). 
4. Zasady procesowe (podręcznik, rozdz. IV). 
5. Właściwość sądu. Wyłączenie sędziego. Pojęcie wartości przedmiotu sporu. Referendarze sądowi 

(podręcznik, rozdz. V: § 20, § 21, § 22, § 23). 
6. Pojęcie strony. Podmiotowe kwalifikacje strony. Legitymacja procesowa. Współuczestnictwo 

procesowe. Udział w postępowaniu podmiotów występujących na prawach strony (podręcznik, 
rozdz. VI: § 24-30). 

7. Reprezentacja stron i uczestników. Następstwo procesowe (podręcznik, rozdz. VI: § 34-35). 
8. Powództwo jako procesowy środek ochrony praw. Rodzaje powództw. Kumulacja i rozdrobnienie 

roszczeń. Zmiana i cofnięcie powództwa (podręcznik, rozdz. VII). 
9. Dowody z dokumentów, zeznań świadków i przesłuchania stron. (Rozdział VIII § 47 pkt III, IV i VII) 
10. Zasady orzekania. Merytoryczne i formalne zakończenie postępowania (podręcznik, rozdz. XII: § 64-

66). 
11. Postępowanie nieprocesowe – przepisy ogólne (podręcznik, rozdz. XV: § 81-86). 
12. Apelacja. Zażalenie (podręcznik, rozdz. XVI: § 89-90). 
13. Postępowanie zabezpieczające – charakter prawny, funkcja, zakres podmiotowy i przedmiotowy, 

rodzaje zabezpieczeń (podręcznik, rozdz. XVIII: § 99-100, § 102). 

 

Literatura: 

1. red. E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2013 r. (z uwzględnieniem zmian 
stanu prawnego) 

 

V) Prawo handlowe 
 

Akty prawne:  

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm. 
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(obowiązuje w zakresie wskazanym poniżej) 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z 
późn. zm. 
(obowiązuje w zakresie wskazanym poniżej) 

3. Ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm. 
 

Zagadnienia: 

1.    Cywilne prawo gospodarcze w ogólności (podręcznik ad. 1 rozdz. I) 

2.    Przedsiębiorca. Przedsiębiorstwo (podręcznik ad. 1 rozdz. I) 

3.    Spółka cywilna (podręcznik ad. 1 rozdz. II) 

4.    Spółka jawna (podręcznik ad. 1 rozdz. III i IV) 

5.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podręcznik ad. 1 rozdz. III i VIII) 

6.    Umowy handlowe w ogólności Cechy szczególne umów handlowych. (podręcznik ad. 2 rozdz. I) 

7.    Umowa sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem rękojmi (podręcznik ad. 2 rozdz. XIV z 
uwzględnieniem zmian k.c. wynikających z ustawy z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
- art. 44 ustawy) 

8.    Obrót konsumencki (Ustawa z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - art. 1 - 44) 

9.    Umowa agencyjna (podręcznik ad. 2 rozdz. XXI) 

10. Umowa leasingu (podręcznik ad. 2 rozdz. XLI) 

11. Umowa przewozu (podręcznik ad. 2 rozdz. XIX) 

 
Literatura: 

1) J. Jacyszyn (red.), Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016 (z uwzględnieniem 
zmian stanu prawnego)       
     Albo  
 J. Jacyszyn, Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012 (z uwzględnieniem 
zmian stanu prawnego) 

2) J. Jacyszyn (red.), Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013 r. (z 
uwzględnieniem zmian stanu prawnego) 

Prawo konstytucyjne  

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.  

 

 

 


