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ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ 

 

1. Dla zaliczenia ćwiczeń wymagane jest zaliczenie kolokwium, aktywność na zajęciach oraz 

frekwencja. 

2. Ocena z zaliczenia ćwiczeń jest ustalana przez dodanie gratyfikacji wynikających z plusów lub 

obniżenie za minusy lub nieodrobione nieobecności do oceny z kolokwium. 

3. Kolokwium odbędzie się na przedostatnim spotkaniu (dokładnie: na pierwszych zajęciach 

przedostatniego spotkania) i będzie miało formę testu składającego się z 60-ciu pytań.  

4. W razie niepowodzenia na kolokwium poprawa będzie miała formę pisemną, a uzyskana na 

poprawie ocena nie będzie wyższa niż dostateczny. 

5. Osoby, które będą w szczególny sposób wyróżniały się na zajęciach mogą zostać przez 

prowadzącego zwolnione z konieczności przystąpienia do kolokwium i otrzymać oceną bardzo 

dobry. 

6. Każde zajęcia będą rozpoczynały się kartkówką, która będzie składała się z 10 pytań w formie 

testowej. Osoby, które uzyskają 8 punktów lub więcej zostaną nagrodzone plusem. Osoby, które 

uzyskają mniej niż 5 punktów otrzymają minusa. 

7. Każda aktywność na zajęciach świadcząca o przygotowaniu studenta i znajomości tematyki 

omawianej na zajęciach będzie nagrodzona plusem. 

8. Każda nieobecność na zajęciach powinna zostać odrobiona. Student może być nieobecny na 

jednych zajęciach bez negatywnych konsekwencji, każda kolejna nieodrobiona nieobecność 

obniża ocenę końcową o 0,5. 

9. Zasady rozliczania plusów: każde 5 plusów podnosi ocenę końcową o 0,5. Każde 5 minusów 

otrzymanych na podstawie wyniku z kartkówki rozpoczynającej zajęcia obniża ocenę o 0,5. 

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO ZAJĘĆ 

 

Zajęcia będą prowadzone w formie dyskusji. Na każdych zajęciach zawsze należy posiadać 

kodeks cywilny, a ponadto akty prawne regulujące problematykę konkretnych zajęć (np. Prawo 

bankowe na zajęciach, na których będzie omawiana umowy kredytu bankowego).  

 

Przygotowanie do zajęć powinno polegać na zapoznaniu się z zalecaną literaturą oraz 

właściwymi przepisami aktów prawnych, regulującymi problematykę przewidzianą na zajęciach. 

Przedostatnie zajęcia zostaną poświęcone na wspólne pisanie wybranej umowy handlowej 

(prawdopodobnie umowy o dzieło lub prostej umowy o roboty budowlane). 

 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

 

I. Umowy w obrocie gospodarczym przenoszące prawo do rzeczy: 

a) Sprzedaż: handlowa, konsumencka, na raty inne rodzaje; 

b) Dostawa; 

c) Zamiana. 

 

II. Umowy bankowe: 

a) Umowa rachunku bankowego; 

b) Umowa kredytu bankowego a pożyczka; 

c) Formy zabezpieczenia kredytu: zastaw rejestrowy, hipoteka, weksel własny. 

d) Gwarancja bankowa. 

 

III. Umowy oświadczenie usług związanych z transportem: 

a) Umowa przewozu w transporcie kolejowym, samochodowym, lotniczym i morskim; 

b) Umowa spedycji; 

c) Umowa składu. 

 

IV. Najem, dzierżawa, leasing w obrocie gospodarczym. 

 

V. Nowe postaci umów w obrocie gospodarczym: franchising, factoring, consulting, 

sponsoring. 

 

VI. Kolokwium. 

 

VII. Zajęcia poświęcone napisaniu wspólnie wybranej umowy handlowej (zajęcia 

bezpośrednio po kolokwium, tego samego dnia). 

 

VIII. Prawa z papierów wartościowych i ich przenoszenie: 

a) Regulacja problematyki papierów wartościowych w kodeksie cywilnym; 

b) Wpływ mechanizmu identyfikacji uprawnionego na zasady obrotu prawem dla 

poszczególnych kategorii papierów wartościowych; 

- przeniesienie praw z papieru imiennego; 

- przeniesienie praw z papieru wartościowego na zlecenie, pojęcie indosu; 

- przeniesienie praw z papieru wartościowego na okaziciela; 

c) Zasady przenoszenia papierów wartościowych zdematerializowanych; 

d) Papiery wartościowe a dodatkowe rejestry uprawnień. Akcja imienna jako papier 

wartościowy. 

 

 



 

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 ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z  póżn. zm.) 

b) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 

zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176) 

c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn, zm.) 

d)  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z  późn. 

zm.) 

e) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 z  późn. zm.) 

f) Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112 z późn.  zm.) 

g)  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1188 z  późn. zm.) 

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

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

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

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

1538 z późn. zm.) 

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 oraz podręcznik prof. A. Kidyby „Prawo handlowe” wyd. 2012 lub 2013, System Prawa 

Prywatnego t. XVI-XIX oraz podręcznik prof. Włodyki Prawo umów handlowych tom 2, co oczywiście 

nie wyklucza innych preferowanych przez Państwa podręczników zarówno podczas nauki do 

kolokwium jak i przygotowań do zajęć. W bardzo przystępny dla studentów sposób problematykę 



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

Jacyszyna. 

*literatura zalecana w szczególności. 


