
Zestaw zagadnień 

do egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku prawno-biznesowego, uczestników 

seminariów realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji 

 

1/ Akty normatywne i przepisy prawne oraz ich obowiązywanie 

2/ Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej 

3/ Stosowanie prawa 

4/ Stosunki prawne i odpowiedzialność prawna 

5/ Źródła prawa administracyjnego 

6/ Prawne formy działania administracji publicznej 

7/ Podmioty administrujące 

8/ Kontrola i nadzór w administracji publicznej 

9/ Wolność gospodarcza w ujęciu konstytucyjnym oraz reglamentacja działalności gospodarczej 

10/ Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP 

11/ Publiczne prawo bankowe 

12/ Obrót instrumentami finansowymi – Giełda Papierów Wartościowych (GPW) 

13/ Powstanie, realizacja, zmiana i ustanie stosunków zatrudnienia 

14/ Instytucje ochrony pracy i odpowiedzialność w stosunkach zatrudnienia 

15/ Pojęcie, rodzaje i forma czynności prawnych  

16/ Podmioty stosunków cywilnoprawnych 

17/ Przedawnienie i terminy zawite 

18/ Przedstawicielstwo 

19/ Własność (treść, zakres, wykonywanie, nabycie, utrata, ochrona) 

20/ Ograniczone prawa rzeczowe 

21/ Umowy zobowiązaniowe 

22/Odpowiedzialność odszkodowawcza 

23/ Majątek przedsiębiorcy i jego struktura 

24/ Charakterystyka i funkcje kapitałów własnych w finansowaniu przedsiębiorcy 

25/ Źródła i formy finansowania działalności gospodarczej 

26/ Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

27/ Przedsiębiorca jako podatnik 

28/ Przedsiębiorca jako podmiot podatków dochodowych i kapitałowych 

29/ Przedsiębiorca jako podmiot podatków obrotowych 



30/ Pojęcie podatków kosztowych w działalności gospodarczej 

31/ Historyczny rozwój instytucji sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej 

32/ Proces kształtowania się współczesnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw 

33/ Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa 

34/ Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo i konsument. Działalność gospodarcza.  

35/ Rejestracja przedsiębiorców i skutki wpisów.  Dobra osobiste przedsiębiorców  

36/ Działalność i zasady występowania przedsiębiorców w obrocie 

37/ Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej. Konkurencja, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki 

rynkowe i zakazy konkurencji 

38/ Spółki handlowe osobowe i kapitałowe  

39/ Europejskie formy kooperacji gospodarczej  

40/ Inne niż spółki formy przedsiębiorców  

41/ Podmioty non profit i not for profit prowadzące działalność gospodarczą 

42/ Zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy. 

43/ Umowy o przeniesienie praw i umowy o korzystanie z rzeczy  

44/ Umowy o świadczenie usług . Umowy kredytowe i o usługi finansowe   

45/ Umowy nienazwane 

46/ Pojęcie i zakres własności intelektualnej 

47/ Pojęcie i ochrona prawna dóbr własności przemysłowej 

48/ Pojęcie i zakres prawa autorskiego i praw pokrewnych  

49/ Pojęcie, zasady ogólne i uczestnicy postępowania administracyjnego z udziałem  przedsiębiorców 

50/ Przebieg i formy zakończenia postępowania administracyjnego z udziałem przedsiębiorców 

51/ Istota i rodzaje środków prawnych w postępowaniu administracyjnym z udziałem przedsiębiorców 

 

52/ Domniemanie faktyczne w postępowaniu cywilnym, dowód prima facie 

53/ Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym 

54/ Wznowienie postępowania cywilnego 

55/ Idea wolności w myśli ekonomicznej i prawnej 

56/ Własność jako jedna z podstawowych kategorii doktryn prawnych oraz ekonomicznych 

57/ Pojęcie przestępstwa gospodarczego i analiza wybranych przestępstw gospodarczych 

58/ Prawnokarne środki reakcji wobec sprawców przestępstw gospodarczych 

59/ Konstytucyjne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 

60/ Podstawy ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego w Rzeczpospolitej Polskiej 


