
PLAN ZAJĘĆ - NIESTACJONARNE STUDIA PRAWA WIECZOROWE 

PRAWO HANDLOWE - SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 

 

I. Zajęcia organizacyjne 

1. Przedstawienie programu zajęć i warunków zaliczenia przedmiotu. 

 

II.I. Specyfika zawierania umów handlowych 

1. Sposoby zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami. 

2. Typowa budowa umowy handlowej. 

3. Zawieranie umów w obrocie konsumenckim. 

4. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa. 

5. Zawieranie umów na odległość, z uwzględnieniem umów dotyczących usług finansowych. 

6. Zawieranie umów przez Internet. 

7. Klauzule niedozwolone w obrocie handlowym.  

II.II Akty prawne: 

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

b) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.  

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

 

III.I Umowa sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami i z udziałem konsumentów. 

 

1. Umowa sprzedaży - podstawowe informacje, specyfikacja zawarta w KC. 

2. Formy umów sprzedaży. 

3. Umowa sprzedaży w obrocie konsumenckim. 

4. Międzynarodowa sprzedaż towarów 

III.II Akty prawne: 

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

b) Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, 

sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. 

IV. I Umowy w zakresie prowadzenia robót budowlanych 

1. Umowa o roboty budowlane. 

2. Solidarna odpowiedzialność inwestora oraz generalnego wykonawcy względem 

podwykonawcy. 

3. Umowa o dzieło, a robota o umowy budowlane. 



4. Wykonywanie robót na podstawie zlecenia. 

5. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego. 

IV.II Akty prawne: 

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

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

V. Umowy w obrocie bankowym 

1. Umowa rachunku bankowego. 

2. Umowa kredytu. 

3. Umowa pożyczki. 

 

V.II Akty prawne: 

 

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

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

 

VI.I Najem, dzierżawa, leasing w obrocie gospodarczym 

VI.II Akty prawne: 

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

b) Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego. 

 

VII.I Umowy o świadczenie usług związanych z transportem 

1. Umowy przewozu w krajowym transporcie samochodowym. 

2. Umowa przewozu lotniczego - Konwencja Montrealska. 

3. Umowa spedycji. 

4. Umowa składu 

VII.II Akty prawne: 

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

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

c) Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu 

lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. 

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

 



VIII.I Nowe postacie umów w obrocie gospodarczym - Umowy nienazwane 

1. Umowa w zakresie due diligence przedsiębiorstwa. 

2. Factoring. 

3. Sponsoring. 

4. Franchising. 

 

IX.I Pojęcie papierów wartościowych 

1. Pojęcie dokumentu oraz prawa podmiotowego.  

2. Związek między prawem a dokumentem, tzw. dokument dłużny a pokwitowanie. Papiery 

wartościowe a znaki legitymacyjny.  

3. Problem zasady numerus clausus papierów wartościowych. 

4. Pojęcie papieru wartościowego w odniesieniu do papierów zdematerializowanych: a) 

Dematerializacji obrotu; b) Dematerializacja papierów wartościowych; c) Papier wartościowy 

a instrument finansowy według u.o.i.f. 

5. Podstawowe informacje na temat normatywnych typów papierów wartościowych np.  

weksli, akcji, obligacji, konosamentów. 

 

IX.II Akty prawne: 

 

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93  z póżn. zm.) 

b) Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe ( Dz. U. 1936 Nr 37 poz. 282 z późn. zm) 

c) Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz. U. 1936 Nr 37 poz. 283 z późn. zm.) 

d) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420 z późn. zm.) 

e) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 

1538 z późn. zm.) 

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

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 

nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) 

g) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 

1537 z późn. zm.) 

h) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006 nr 157 poz. 

1119 z późn. zm.) 

X.I Papier wartościowy jako instrument finansowy 

1. Prawa z papierów wartościowych i ich przenoszenie. 

2. Instytucje rynku kapitałowego w Polsce. Obrót papierami wartościowymi na rynku 

zorganizowanym. 

3. Giełda i jej otoczenie. Firma inwestycyjna. Makler papierów wartościowych. Doradca 

inwestycyjny. Pośrednictwo giełdowe i informacja giełdowa. Nadzór nad rynkiem 

kapitałowym. 



X.II Akty prawne - wskazane w pkt. IX powyżej. 

 

XI. Kolokwium 

 

Na kolokwium obowiązuje Państwa materiał przerobiony na ćwiczeniach zgodnie z powyższym 

wykazie. Zaliczenie będzie miało formę testową tj. testu jednokrotnego wyboru - 30 pytań. 

 

Zalecam podczas nauki do kolokwium oraz w ramach systematycznego przygotowywania się do zajęć 

korzystanie z podręcznika (i) prof. A. Kidyby „Prawo Handlowe”, (ii) pod red. S. Sołtysińskiego „, 

System Prawa Prywatnego t. XVI-XIX” oraz prof. Włodyki „Prawo umów handlowych, tom 2”, co 

oczywiście nie wyklucza korzystania z innych preferowanych przez Państwa podręczników. 

 

XII. Omówienie kolokwium. 

 

 

Z poważaniem, 

mgr Marcin Śledzikowski 

 

 


