
KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO I MORSKIEGO  

WPiA UMK 

Zagadnienia egzaminacyjne na egzamin dyplomowy  

 w Katedrze Prawa Handlowego i Morskiego 

na Wydziale Prawa i Administracji 

UMK w Toruniu 

 

 

 

Prawo cywilne 

 

1. Umowa jako źródło zobowiązania w obrocie gospodarczym (istota i elementy 

zobowiązania, pojęcie umowy, funkcje umów w obrocie gospodarczym) 

 

2. Zasada wolności umów 

 

3. Typologia umów (umowy nazwane, nienazwane i mieszane) i jej znaczenie 

 

4. Wybrane rodzaje umów 

    4.1. Umowy odpłatne i nieodpłatne 

    4.2. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące oraz umowy wzajemne 

 

5. Wadliwość umowy 

    5.1. Sprzeczność z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego oraz obejście 

prawa 

    5.2. Wady oświadczeń woli 

    5.3. Niemożliwość świadczenia 

    5.4. Sankcje dotyczące wadliwych umów (nieważność bezwzględna i względna, 

bezskuteczność zawieszona, bezskuteczność względna) 

 

6. Zawarcie umowy w obrocie gospodarczym 

    6.1. Przygotowanie zawarcia umowy (list intencyjny, umowa przedwstępna) 

    6.2. Tryby zawarcia umowy (tryb ofertowy, tryb negocjacyjny, tryb przetargowy) 

    6.3. Forma umowy 

 

7. Czynniki kształtujące treść stosunku umownego (wola stron, wzorce umowne, przepisy 

prawa, zwyczaje, zasady współżycia społecznego [obyczaje kupieckie – uzanse handlowe]) 

 

8. Klauzule umowne  

    8.1. Elementy konieczne konsensusu 

    8.2. Dodatkowe zastrzeżenia umowne (warunek, termin, zadatek i zaliczka, umowne prawo  

           odstąpienia od umowy i odstępne) 

 

9. Zasady wykonania zobowiązań umownych w obrocie gospodarczym 

    9.1. Zasada realnego wykonania zobowiązań 

    9.2. Zasada współdziałania stron przy wykonaniu zobowiązania 

    9.3. Zasada profesjonalnej staranności dłużnika 

    9.4. Zasada średniej jakości przedmiotu świadczenia 

    9.5. Zasada rozliczeń bezgotówkowych i formy rozliczeń 

 

10. Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza w obrocie gospodarczym 

     10.1. Podstawa i przesłanki kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej 
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     10.2. Rozkład ciężaru dowodu 

     10.3. Odpowiedzialność solidarna i odpowiedzialność pro rata parte 

     10.4. Formy realizacji obowiązku odszkodowawczego (restytucja naturalna, 

odszkodowanie na zasadach ogólnych i jego zakres, kara umowna i przesłanki jej 

dochodzenia oraz rodzaje) 

 

11. Przedawnienie roszczeń w obrocie gospodarczym 

     11.1. Istota i zakres przedawnienia 

     11.2. Okoliczności mające wpływ na bieg terminu przedawnienia (wymagalność 

roszczenia, zawieszenie biegu terminu przedawnienia i jego przyczyny, przerwanie biegu 

terminu przedawnienia i jego przyczyny) 

 


