Pytania z zakresu prawa handlowego
na egzamin magisterski dla studentów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prawa
1.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

2.

Przedsiębiorca, wolny zawód, przedsiębiorstwo – geneza pojęć oraz stan
aktualny w prawie prywatnym.

3.

Funkcje i struktura rejestru przedsiębiorców.

4.

Pojęcie, charakter prawny i ochrona firmy.

5.

Prowadzenie spraw i reprezentacja w spółkach osobowych.

6.

Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej.

7.

Charakterystyka odpowiedzialności partnerów w spółce partnerskiej.

8.

Pojęcie spółki w organizacji.

9.

Pojęcie wkładu i zasady wnoszenia wkładów w spółkach kapitałowych.

10.

Kapitał docelowy i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w
spółce akcyjnej.

11.

Tryby i istota umorzenie
odpowiedzialnością.

12.

Spółki handlowe zakładane za pomocą normatywnych wzorców umów
– cechy i zasady funkcjonowania.

13.

Organy zarządzające i organy nadzoru w spółkach kapitałowych i
zasady ich funkcjonowania.
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14.

Skutki
braku
umocowania
organów
zarządzających
kapitałowych przy dokonywaniu czynności prawnych.

15.

Uchwała jako czynność handlowa i zasady podejmowanie uchwał przez
wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

16.

Nieważność i zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych.

17.

Łączenie i podział spółek handlowych.

18.

Przekształcenie spółek handlowych i przekształcenie przedsiębiorcy w
spółkę kapitałową.

19.

Pojęcie papieru wartościowego według Kodeksu cywilnego i rodzaje
papierów wartościowych.

20.

Zbywanie akcji na rynku regulowanym i w obrocie prywatnym.

21.

Pojęcie i rodzaje umów handlowych.

22.

Istota upadłości i podstawy wszczęcia postępowania upadłościowego.

23.

Organy postępowania upadłościowego i ich rola.

24.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej a
odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

25.

Czyn nieuczciwej konkurencji i odpowiedzialność z tytułu dokonania
takiego czynu przez przedsiębiorcę.

26.

Kara umowna
zobowiązania.

27.

Umowa agencji i umowa komisu jako przykłady umów o pośrednictwo
handlowe.
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28.

Umowa rachunku bankowego i umowa kredytu jako przykłady
czynności bankowych.

29.

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło.

30.

Charakter prawny umowy ubezpieczenia majątkowego i podmioty
stosunku prawnego ubezpieczenia.

