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Wykaz zagadnień obowiązujących na zaliczeniu ćwiczeń 

z przedmiotu „Dług i odpowiedzialność w obrocie gospodarczym”  

dla studentów I roku stacjonarnych studiów prawno-menedżerskich II-go stopnia 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 

 

1) Pojęcie stosunku zobowiązaniowego. Zobowiązanie a inne stosunki cywilnoprawne. 

2) Elementy stosunku zobowiązaniowego – podmioty, przedmiot, treść. Pojęcie wierzytelności i długu.  

3) Pojęcie i rodzaje świadczeń. Świadczenie pieniężne. Odsetki. 

4) Dług a odpowiedzialność za zobowiązanie. Zobowiązania naturalne. Odpowiedzialność osobista i rzeczowa za zobowią-

zanie. 

5) Pojęcie, funkcja i rodzaje zabezpieczeń wierzytelności. 

6) Poręczenie – istota, cechy charakterystyczne, status prawny poręczyciela. 

7) Inne osobiste zabezpieczenia wierzytelności – weksel własny in blanco i poręczenie wekslowe (awal), gwarancja banko-

wa, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przystąpienie do długu, nieodwołalne pełnomocnictwo. 

8) Przewłaszczenie na zabezpieczenie – istota, dopuszczalność. 

9) Prawa zastawnicze – pojęcie, rodzaje, funkcja, cechy charakterystyczne. Treść praw zastawniczych. Zasada szczegółowo-

ści i akcesoryjności praw zastawniczych. Zasada rozdzielności przedmiotu hipoteki i zastawu. 

10) Hipoteka – treść, przedmiot, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, suma hipoteki, sposób zaspokojenia wierzyciela hipo-

tecznego, powstanie i wygaśnięcie hipoteki, hipoteka łączna. 

11) Zastaw według Kodeksu cywilnego – treść, przedmiot, wierzytelność zabezpieczona zastawem, sposób zaspokojenia za-

stawnika, powstanie i wygaśniecie zastawu. Zastaw na statku. 

12) Zastaw rejestrowy – treść, przedmiot, wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym, suma zastawu rejestrowego, 

sposób zaspokojenia zastawnika rejestrowego, powstanie i wygaśniecie zastawu rejestrowego. 

13) Inne rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności – kaucja, blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym, zastrzeże-

nie własności rzeczy sprzedanej. 

14) Ustroje majątkowe małżeńskie a odpowiedzialność małżonków za zobowiązania. Odpowiedzialność za zobowiązania 

zaciągnięte przez jednego z małżonków niezależna od ustroju majątkowego małżeńskiego. 

15) Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania w ustroju wspólności majątkowej. 

16) Pojęcie i rodzaje szkody. Szkoda a odszkodowanie. Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania. 

17) Podstawy, rodzaje i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej. 

18) Odpowiedzialność deliktowa za własne i cudze czyny. 

19) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wyrzuceniem, wyla-

niem lub spadnięciem. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zawaleniem się budynku. 

20) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego 

środka komunikacji.  

 

Studentów obowiązuje znajomość stanu prawnego aktualnego w dniu, w którym odbywa się kolokwium zaliczeniowe. 


