
 

Introduction to business and commerce law (Wprowadzenie do prawa gospodarczego  
i handlowego) 
 
Wykład będzie obejmował następujące elementy (części) 
 

1) Introduction to jurisprudence (Wstęp do nauki o prawie)  – 3 g 
 
The subject of the lecture shall be to familiarize students with the concept of: 

- law (with the indication of its division into disciplines),  
- legal provision and  
- legal norm.  

The principles of constructing and exegesis of the legal text will also be presented. 
In addition, the concepts of legal capacity, legal ability to act, judicial and procedural capacity (and 
postulatory capacity) of natural and legal persons and organizational units with legal capacity will be 
presented. The concept of subjective law will also be presented. 
 
Przedmiotem wykładu będzie zaznajomienie słuchaczy z pojęciem prawa (ze wskazaniem działów i 
dyscyplin), przepisu prawnego oraz normy prawnej. Przedstawione zostaną zasady konstruowania oraz 
egzegezy tekstu prawnego. 
Ponadto przedstawione zostaną pojęcia zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, zdolności 
sądowej i procesowej (oraz postulacyjnej) osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
posiadających zdolność prawną. Przedstawione zostanie również pojęcie prawa podmiotowego. 
 
 

2) Elements of International business and commerce law (Elementy międzynarodowego 
prawo gospodarczego i handlowego)     – 8 g 

 
In this part of the lecture, issues related to running a business will be presented. In particular the lecture 
shall be focused on how the status of entrepreneurs is understand in various legal systems in Europe. 
These shall be followed by the depiction of principles of entrepreneurs registration, legal forms that are 
used to conduct business, and the principles of entrepreneurs representation. Next, general issues 
related to contracts and determining the law applicable to determining legal effects in given factual 
circumstances will be presented. 
 
W tej części wykładu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej w szczególności sposoby pojmowania statusu przedsiębiorców występujące w różnych 
systemach prawnych w Europie, następnie zasady rejestrowania przedsiębiorców, formy prawne jakie 
są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady reprezentacji 
przedsiębiorców w obrocie. Następnie przedstawione będą ogólne zagadnienia dotyczące umów oraz 
określenia przepisów prawa właściwych dla określenia skutków prawnych w danych okolicznościach 
faktycznych.    
 

3) Intellectual property rights legal protection (Ochrona praw własności intelektualnej)
         – 4 g 

 
The last part of the lecture shall be focused on presentation of issues related to copyright (and related 
rights) as well as industrial property rights. The scope of exclusive rights and the procedures used to 
protect them will be described. 
 
W ostatniej części wykładu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące praw autorskich (oraz praw 
pokrewnych), a także praw własności przemysłowej. Opisane zostaną zakresy praw wyłącznych oraz 
procedury stosowane przy ich ochronie.  
 
 

 


