
Wykład

 Umowy handlowe: źródła regulacji,
cechy umów handlowych i granice
wolności zawierania umów.
Problem zabezpieczenia spójności
systemowej - Kodeks cywilny
a Kodeks spółek handlowych i inne
regulacje.



Wykład

 Umowa sprzedaży, wyodrębnienie
według kryterium podmiotowego.
Zawieranie umów sprzedaży
w krajowym i międzynarodowym
obrocie gospodarczym.



Wykład

 Pośrednictwo w obrocie handlowym:
dookreślenie pojęcia, występujące
w obrocie typy umów o pośrednictwo
i zastępstwo (bezpośrednie, pośrednie),
znaczenie gospodarcze, pośrednictwo
w obrocie międzynarodowym
(Dyrektywa EWG nr 653/86, wzorce
MIH, DCFR, Acquis Principles,
orzecznictwo TSUE).



Wykład

 Umowy w zakresie inwestycji budowlanych:
pojęcie procesu inwestycyjno –
budowlanego, uczestnicy, etapy procesu,
wymogi prawa publicznego (np. z zakresu
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
nadzór budowlany), umowa o roboty
budowlane, ochrona praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.



Wykład

 Ubezpieczenia gospodarcze: ryzyko i metody
jego przenoszenia, rodzaje ubezpieczeń:
osobowe i majątkowe, efektywna ochrona
osób poszkodowanych ze szczególnym
uwzględnieniem ubezpieczenia OC, interes
ubezpieczeniowy, formy prawne
ubezpieczycieli, nadzór ubezpieczeniowy,
pośrednictwo ubezpieczeniowe.



Wykład

 Umowy transportowe: umowa przewozu:
charakter umowy, zawarcie, treść, forma,
wykonanie umowy przewozu przesyłki
i osób, odpowiedzialność przewoźnika,
dokumenty przewozowe, konwencje
i umowy międzynarodowe w zakresie
transportu, umowa czarteru i spedycji.



Wykład

 Umowy bankowe: czynności bankowe,
regulacja bankowych stosunków
umownych, umowa rachunku
bankowego, kredyty i pożyczki
bankowe, umowa factoringu, bank jako
instytucja zaufania.



Wykład

 Klauzule niedozwolone, czyny 
nieuczciwej konkurencji 
w działalności przedsiębiorców: 
zagadnienia terminologiczne, 
wybrane przykłady.

 Prawo ochrony konkurencji.



Wykład

 Prawo własności przemysłowej: zakres
przedmiotowy i podmiotowy prawa,
powstanie i charakter ochrony wynalazków,
wzorów użytkowych, przemysłowych,
topografii układów scalonych, znaków
towarowych i oznaczeń geograficznych
na wybranych przykładach, przeniesienie,
wyczerpanie i ustanie ochrony.



Wykład

 Zabezpieczenie wierzytelności – podstawowe
funkcje i znaczenie gospodarcze. Rodzaje
zabezpieczeń: osobiste (weksel, gwarancja
bankowa, poręczenie), rzeczowe (hipoteka,
zastaw, blokada pieniędzy na rachunku
bankowym, kaucja, przewłaszczenie na
zabezpieczenie), realizacja zabezpieczeń
wierzytelności w postępowaniu sądowym,
egzekucyjnym, itp.



Wykład Prawo ochrony 
konkurencji – przykładowe testy

 Ochronę zbiorowych interesów konsumentów 
w interesie publicznym przewiduje:

 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym,

 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, 

 Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów, 

 Jedynie prawo unijne.



Wykład Prawo ochrony 
konkurencji – przykładowe testy

 W świetle Ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji ochrona 
obejmuje:

 wyłącznie naruszenia,

 jedynie zagrożenia,

 istotne zagrożenia i naruszenia, 

 bezpośrednią, cywilnoprawną ochronę 
konsumentów.



Wykład Prawo ochrony 
konkurencji – przykładowe testy

Zmowy przetargowe mogą mieć charakter:

 jedynie horyzontalny tj. między przedsiębiorcami 
przystępującymi do przetargu,

 wyłącznie wertykalny tzn. między 
przystępującymi do przetargu a podmiotem 
będącym jego organizatorem,

 zarówno horyzontalny, jak i wertykalny,

 kwestie te nie są objęte zakresem prawa 
konkurencji.


