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Instytut Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Program (przedmiot) wykładów z Prawa handlowego w semestrze zimowym  

w roku akademickim 2013/2014 – Studia Stacjonarne Prawa: 

 

I. Czynność handlowa jako rodzaj czynności cywilnoprawnych:   

1. Przepis, norma prawna, stosunek prawny. 

2. Umowa jako podstawowe zdarzenie cywilnoprawne – źródło stosunku cywilnoprawnego. 

3. Stosunek cywilnoprawny jako podstawowe pojęcie – narzędzie przy wyjaśnianiu 

stosowania norm prawa prywatnego – pochodzenie elementów, z których zbudowany  

jest stosunek prawny: 

a) normy ius cogens; b) umowa; c) norma ius dispositivi; d) normy pozaprawne  

(zasady współżycia społecznego, zwyczaje); e) decyzja sędziego – art. 322 k.p.c. 

4. Umowa – stosunek prawny. Umowa jako źródło powstania jednostki organizacyjnej. 

5. Jednostka organizacyjna – dwa znaczenia: a) adresat normy prawa cywilnego, gdy nie jest 

nim pojedynczy człowiek; b) funkcjonalnie powiązane ze sobą stosunki prawne pomiędzy 

jednostką organizacyjną a osobami ją tworzącymi oraz osobami, których zachowanie 

uznawane jest przez prawo za zachowanie jednostki organizacyjnej. 

6. Podział jednostek organizacyjnych: a) osoby prawne; b) osoby ustawowe; c) jednostki 

organizacyjne nie wyposażone w zdolność prawną.  

7. Czynności prawne, w szczególności umowy, jako: a) zobowiązujące; b) rozporządzające; 

c) kreujące.  

8. Czynności handlowe jako źródło stosunku prawnego z zakresu prawa handlowego.  

Czynności jednostronnie i dwustronnie handlowe. Transakcje handlowe. 

9. Uchwały organów osób prawnych a czynności handlowe. Szczególna regulacja dotycząca 

uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych.  

10. Znaczenie uchwał przy dokonywaniu czynności prawnych przez osobę prawną 

(ustawową). Charakter prawny uchwał, których skutki dotyczą stosunków wewnątrz osoby 

prawnej (ustawowej). 

 

II. Szczególne zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym. Pozaumowne źródła 

zobowiązań: 

1. Oferta, negocjacje, aukcja i przetarg jako tryb zawarcia umowy. List intencyjny.  

Zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorcy oraz zawieranie umów na odległość. 
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2. Szczególne regulacje dotyczące zawierania umów z udziałem przedsiębiorcy  

lub między przedsiębiorcami. 

3. Forma umowy w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem oświadczeń woli 

w postaci elektronicznej.  

4. Czyn nieuczciwej konkurencji jako przykład czynu niedozwolonego będącego źródłem 

zobowiązań w obrocie gospodarczym.   

5. Wygaśnięcie zobowiązań. Umowa zmieniająca i rozwiązująca. Odstąpienie  

i wypowiedzenie umowy. 

 

III. Szczególne zasady wykonywania świadczeń w obrocie gospodarczym: 

1. Zasady wykonywania świadczeń niepieniężnych. Rodzaje i postaci świadczeń 

niepieniężnych. Metody określania w umowie przedmiotu świadczenia oraz miejsca, sposobu 

i terminu jego spełnienia. Wykonanie świadczenia polegającego na wydaniu, skutki prawne  

i koszty wydania. 

2. Zasady wykonania świadczeń pieniężnych.  

3. Cena i jej rola w umowie na tle metod interwencji organów państwa. 

4. Sposób określenie w umowie świadczenia pieniężnego. Waloryzacja świadczeń 

pieniężnych. 

5. Spełnienie świadczenia pieniężnego. Formy zapłaty, weksel, czek i karta płatnicza. 

 

IV. Szczególne zasady odpowiedzialności cywilnej w obrocie gospodarczym:  

1. Swoboda umów a zakres odpowiedzialności. 

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych, kary umowne.  

3. Rękojmia, gwarancja. Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. 

 

V.  Umowy w obrocie gospodarczym przenoszące prawo do rzeczy: 

1. Sprzedaż handlowa i konsumencka. Sprzedaż na raty i inne szczególne rodzaje sprzedaży.  

2. Dostawa.  

3. Zamiana. 

 

VI. Umowy o pośrednictwo handlowe: 

1. Zlecenie.  

2. Agencja a pośrednictwo w ścisłym tego słowa znaczeniu.  
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3. Komis. Umowy maklerskie i brokerskie. 

4. Umowa o świadczenie przez osoby trzecie, na rzecz osoby trzeciej oraz o zwolnienie  

z długu.  

5. Przekaz i przelew wierzytelności. Indos a przelew. 

 

VII. Umowy bankowe: 

1. Umowa rachunku bankowego. 

2. Umowa kredytu bankowego a pożyczka. 

3.  Formy zabezpieczenia kredytu: zastaw rejestrowy, hipoteka, weksel własny. 

4. Gwarancja bankowa. 

 

VIII. Umowy o świadczenie usług związanych z transportem: 

1. Umowa przewozu w transporcie kolejowym, samochodowym, lotniczym i morskim. 

2. Umowa spedycji. 

3. Umowa składu. 

 

IX. Umowy zawierane w toku realizacji inwestycji:  

1. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Generalny wykonawca, podwykonawca, 

generalny realizator inwestycji. 

2. Umowa o prace projektowe. 

3. Umowa o zastępstwo inwestycyjne. 

 

X. Umowy ubezpieczenia: 

1. Ubezpieczenia różnych ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

2. Umowa ubezpieczenia. Znaczenie ogólnych warunków umów. Pośrednictwo w zakresie 

ubezpieczeń. 

 

XI. Najem dzierżawa, leasing w obrocie gospodarczym. 

 

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

sponsoring. 
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XIII. – Pojęcie papierów wartościowych: 

1. Pojęcie dokumentu oraz prawa podmiotowego. Związek między prawem  

a dokumentem, tzw. dokument dłużny a pokwitowanie. 

2. Pojęcie papieru wartościowego w ujęciu klasycznym (dokumentowym):  

a) Teoria własnościowa F.C. von Savignego; b) Koncepcja H. Brunnera;  

c) Koncepcja pozoru prawnego; d) Teoria obiegowości; e) Koncepcja „klauzul 

dokumentowych”; f) Analiza  poglądów doktryny polskiej. 

3. Pojęcie papieru wartościowego w odniesieniu do papierów zdematerializowanych:  

a) Dematerializacji obrotu; b) Dematerializacja papierów wartościowych; c) Koncepcja 

zastąpienia pojęcia „papier wartościowy” pojęciem  „prawo wartościowe”; d) Papier 

wartościowy a instrument finansowy według Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

4. Funkcje papierów wartościowych. 

5. Papiery wartościowe a znaki legitymacyjne. 

6. Papiery wartościowe „publicznej wiary”. 

7. Istnienie (lub nie) zasady numerus clausus papierów wartościowych. 

XIV – 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 prawa z papierów wartościowych na okaziciela. 

3. Zasady przenoszenia praw z papierów zdematerializowanych. 

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

XV.  Papier wartościowy jako instrument finansowy: 

1. Podstawowe informacje na temat normatywnych typów papierów wartościowych, 

 np. weksli, akcji, obligacji, konosamentów. 

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

zorganizowanym. 

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

Doradca inwestycyjny. 

4. Pośrednictwo giełdowe i informacja giełdowa. 

5. Nadzór giełdowy. 


