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PRAWO CELNE I PROCEDURY CELNE 

Pojęcie prawa celnego, pojęcie cła, rodzaje ceł, system celny, wspólnotowy obszar celny; cło jako instrument 

polityki gospodarczej źródła prawa celnego, podmioty prawa celnego, administracja celna, właściwość 

organów administracji celnej, wprowadzenie obszarów na obszar celny, dług celny, zabezpieczenie kwoty 

wynikającej z długu celnego; dopuszczalne formy zabezpieczenia majątkowego; zwolnienia celne, procedury 

celne, objęcie towarów procedurą celną,  zgłoszenie celne i jego formy, procedura zwykła, procedury 

uproszczone; dopuszczenie do swobodnego obrotu, procedury gospodarcze i zawieszające; wywóz, tranzyt 

wewnętrzny; inne przeznaczenia celne.    

 

PRAWO CYWILNE W LOGISTYCE 

Pojęcie prawa cywilnego, stosunek cywilnoprawny, źródła prawa cywilnego, zasada jedności prawa 

cywilnego, przewóz, przewóz multimodalny, umowa o przewóz, incoterms, zawarcie umowy, obowiązki 

wysyłającego, prawa wysyłającego obowiązki przewoźnika, odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie umowy spedycji, umowa spedycji, obowiązki wysyłającego, prawa wysyłającego, 

obowiązki spedytora, czynności spedycyjne, odpowiedzialność spedytora za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy spedycji, zabezpieczenie roszczeń, przedawnienie roszczeń, umowa składu jako element 

działalności logistycznej, zawarcie umowy składu, prawa i obowiązki stron umowy składu, międzynarodowe 

regulacje prawne w zakresie transportu i logistyki, konwencja CMR, transport lotniczy, transport kolejowy, 

konwencja CIM, transport wodny śródlądowy, konwencja Budapesztańska, 

 

UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE 
Ryzyko w działalności logistycznej. Interes ubezpieczeniowy w logistyce i jego interpretacja prawna i 

ekonomiczna. Przedmiot ubezpieczenia w logistyce – towary. Przedmiot ubezpieczenia w logistyce – środki 

transportu. Ubezpieczenia komplementarne do ubezpieczeń transportowych. Ubezpieczenia związane z 

logistyką międzynarodową. Podmioty ubezpieczenia w logistyce. Oferta ubezpieczeniowa dla pokrycia 

ryzyka w logistyce – struktura oferty. Produkty i umowy ubezpieczeniowe. Wzorce najważniejszych 

dokumentów ubezpieczeniowych w logistyce i ich obieg. Ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny. Reasekuracja, koasekuracja, samoubezpieczenie ryzyka w logistyce oraz formy 

alternatywne wobec ubezpieczeń. 

 

COMMERCIAL  LAW 

Introduction and overview; definition of the commercial law; sources of commercial law in Poland; 

legislation, custom, judicial decisions, works of legal scholars, Nature and legal framework of business 

conduction in Poland; business name, procuration; legal status of the participants of the commercial activity. 

Commercial organization – the major type of enterprises. General provisions of the foundation of the 

corporation; Registration of the corporation; Partnership and company. Legal status of the partnerships and 

companies in Poland; Registered partnership. Internal relationships and relationships with third parties. 

Liability of the partners. Dissolution of partnership; Professional partnership. Limited partnership. Limited 

Joint-Stock Partnership; Companies. Company in organization. Limited liability company. Joint-stock 

company; Organization of a limited liability company. Capital of the company. Shares. Rights and duties of 

shareholders. Company bodies, the management, supervision board, meeting of shareholders; Organization of 

a joint-stock company. Capital of the company. Shares. Rights and duties of shareholders. Company bodies, 

the management, supervision board, general of shareholders. Transnational forms of business activities. 

European company. European Economic Interest Grouping; Procedures on bankruptcy and liquidation of 

partnership and company; Law on commercial contracts. Foundation, modification and termination of 

commercial contracts; Contract of commercial sales. Nature, forms and requisites. International sale of goods; 

Contract of leasing. Nature, forms and requisites; Contract of agency. The essence of Agency. Agent-Principal 

Relationship. Principal-Third Party Relationship. Agent-Third Party Relationship. Agency related contracts in 

business; Insolvency and bankruptcy forms. 
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DOKUMENTACJA W TRANSPORCIE I LOGISTYCE 

Dokumentacja niezbędna do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; Dokumenty dotyczące 

bezpośrednio zorganizowania transportu; Dokumenty transportowe stanowiące potwierdzenie oddania lub 

przyjęcia ładunku do przewozu; Dokumenty o charakterze informacyjnym, zaświadczeniowym i 

rozliczeniowym; Dokumenty ubezpieczeniowo-szkodowe; Dokumenty celne Dokumenty FIATA 

 

INTEGRACJA GOSPODARCZA W EUROPIE 

Wprowadzenie do tematyki integracji europejskiej.Omówienie programu i zasad zaliczenia. Definicja 

integracji gospodarczej. Przyczyny i uwarunkowania procesów integracyjnych. Modele i formy 

międzynarodowej integracji gospodarczej. Teoria integracji gospodarczej: wspólny rynek, unia monetarna, 

unia ekonomiczna. Istota wspólnego rynku, unii monetarnej i unii ekonomicznej. Rynek pracy, rynek kapitału, 

bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) oraz technologii w teorii integracji. Historia przebiegu integracji 

w Europie. Koncepcje integracji europejskiej. Chronologia procesów integracyjnych do Jednolitego Aktu 

Europejskiego. Utworzenie Wspólnot Europejskich. Zmiany składu członkowskiego Wspólnot Europejskich. 

Historia przebiegu integracji w Europie – Unia Europejska. Geneza, budowa, cele i zasady działania Unii 

Europejskiej. Chronologia procesów integracyjnych od Traktatu o Unii Europejskiej (z Maastricht) do 

kryzysu strefy euro. Traktat z Lizbony. System instytucjonalny UE. Parlament Europejski, Rada Europejska., 

Rada Unii, Komisja Europejska: ramy prawne, skład, zadania, podejmowanie decyzji.  Finanse UE. System 

finansowania UE. Budżet ogólny UE. Zasady i procedury uchwalania. Dochody i wydatki budżetu ogólnego 

UE. Rynek wewnętrzny UE. Pojęcie rynku wewnętrznego. Etapy tworzenia i ewolucja. Zasady działania. 

Cztery swobody (przepływu towarów, usług, osób i kapitału). Wspólna Polityka Handlowa UE. Ewolucja 

Wspólnej Polityki Handlowej (WPH). Zasady i zakres WPH. Instrumenty WPH. WPH a zasady GATT/WTO. 

Definicja klauzuli największego uprzywilejowania (KNU). Wspólna Polityka Rolna UE. Ewolucja Wspólnej 

Polityki Rolnej. Cele i zasady WPR. Instrumenty WPR. Reformy WPR. Przegląd WPR w 2008 r.  Polityka 

konkurencji i inne polityki unijne. Rola i podział reguł konkurencji rynku wewnętrznego UE. Reguły 

konkurencji adresowane do przedsiębiorstw i państw. Polityki infrastrukturalne oraz polityki społeczne UE. 

Integracja walutowa w Europie: wprowadzenie.  Historia integracji walutowej w Europie. Strefa euro: 

historia, kryteria akcesji, stan obecny. Kryzys strefy euro. Europejski Bank Centralny, Europejski System 

Banków Centralnych, Komitet Ekonomiczny i Finansowy Polityka monetarna EBC. Polityka walutowa EBC. 

Strefa Eurosystemu w świetle wskaźników konwergencji. 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH 

 

System bankowy, infrastruktura rozliczeń międzynarodowych, nieuwarunkowane formy płatności, weksel, 

inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa, factoring, forfaiting, leasing, kredyt, gwarancje bankowe, 

operacje płatnicze, formy lokowania nadwyżek finansowych, fundusze inwestycyjne, usługi bankowości 

elektronicznej, private banking, przestępstwa bankowe.         

 

INTERNATIONAL FINANCE 

Multinational Financial Management (business strategies: local, domestic, multinational, international; 

alternatives in international business; globalisation); International Flow of Funds (Components of Balance of 

Payments, International transactions); International Financial Markets (Eurocurrency market, Eurocredit 

market, Eurobond market, International stock markets); Foreign exchange market; Exchange Rate 

Determination (factors affecting exchange rates, equilibrium exchange rates, measurement of exchange rate 

movements); Currency Futures and Options (forward contracts, future contracts, put/call options); 

Government Influence on Exchange Rates (exchange rate systems - fixed, pegged, managed float, freely 

floating; direct government intervention, indirect government intervention); International Arbitrage and 

Interest Rate Parity (locational arbitrage,  triangular arbitrage, covered interest arbitrage); Relationship 

between Inflation, Interest Rates, and Exchange Rates (purchasing power parity (PPP) theory, international 

Fisher effect (IFE) theory); interest rate parity (IRP) theory. 

 


