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Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej - część ustna  
Specjalność: Prawo cywilne materialne i procesowe oraz  

prawo pracy 
 
I. Prawo cywilne materialne 

1. Stosunek cywilnoprawny 
2. Koncepcja prawa podmiotowego w prawie prywatnym 
3. Klauzule generalne prawa prywatnego 
4. Konstrukcja i działanie osoby prawnej 
5. Dobra osobiste i ich ochrona 
6. Oświadczenie woli i jego interpretacja 
7. Problematyka czynności prawnych kauzalnych i abstrakcyjnych 
8. Forma czynności prawnych - rodzaje i funkcje 
9. Wady oświadczeń woli  
10. Sankcje wadliwych czynności prawnych  
11. Struktura stosunku zobowiązaniowego 
12. Zasada swobody umów 
13. Umowa przedwstępna 
14. Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia 
15. Pojęcie i rodzaje szkody 
16. Związek przyczynowy w prawie cywilnym  
17. Zasady odpowiedzialności deliktowej  
18. Przesłanki odpowiedzialności deliktowej za własny czyn  
19. Skarga pauliańska 
20. Umowa sprzedaży 
21. Umowa zlecenia a umowa o dzieło  
22. Treść i funkcje prawa własności  
23. Ochrona własności  
24. Pojęcie i funkcje posiadania 
25. Charakterystyka i rodzaje praw rzeczowych ograniczonych 
26. Konstrukcja praw zastawniczych 
27. Pojęcie i przesłanki dziedziczenia 
28. Testament - pojęcie, formy, wykładnia 
29. Przyjęcie i odrzucenie spadku 
30. Odpowiedzialność za długi spadkowe  
31. Treść prawna stosunku małżeństwa  
32. Rozwód 
33. Władza rodzicielska  
34. Alimentacja pomiędzy krewnymi  
35. Pojęcie utworu 
36. Treść podmiotowych praw autorskich 
37. Umowy służące przeniesieniu lub korzystaniu z praw autorskich 
38. Pojęcie wynalazku 
39. Pojęcie znaku towarowego  
40. Spółka akcyjna w organizacji 
41. Wymagania, dla podwyższania kapitału zakładowego w spółce akcyjnej, gdy 

akcje obejmowane będą w zamian za wkład niepieniężny w postaci 
nieruchomości 

42. Rodzaje akcji; możliwe sposoby uprzywilejowania akcji 



43. Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej 
44. Postępowanie przy łączeniu spółek kapitałowych; skutki połączenia się spółek 
45. Przekształcanie spółek a prawa wspólników. Granice ochrony wspólników 

mniejszościowych. 
46. Realizacja uprawnień z rękojmi za wady fizyczne przez leasingobiorcę 
47. Odpowiedzialność dającego zlecenie za działania agenta 
48. Zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki z 

uwzględnieniem odpowiedzialności za zobowiązania niepieniężne 
49. Pojęcie udziału w handlowej spółce osobowej; przeniesienie ogółu praw i 

obowiązków wspólnika spółki osobowej 
50. Zasady i zakres odpowiedzialności partnera w spółce partnerskiej 
51. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej 
52. Ograniczenia prawa wspólnika do reprezentowania spółki cywilnej i ich 

skuteczność względem osób trzecich 
53. Nieruchomość w majątku spółki cywilnej 
54. Rozwiązanie spółki cywilnej i jego skutki 
55. Zmiany w składzie osobowym spółki cywilnej 
56. Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego i powiązanego z nim 

obejmowania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
57. Sposoby zmiany składu osobowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 
58. Wadliwość uchwał walnego zgromadzenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
59. Omów zagadnienie konfliktu członka zarządu i spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością - sprzeczność interesów, umowy między spółką a 
członkiem zarządu, działalność konkurencyjna, spory między spółką a 
członkiem zarządu 

60. Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza. 
61. Prokura 
62. Firma. Zasady prawa firmowego. 
63. Kapitał zakładowy. Wkłady do spółek kapitałowych. 
 

II. Prawo cywilne procesowe 
64. Pojęcie sprawy cywilnej. 
65. Pojęcie jurysdykcji krajowej 
66. Przesłanki procesowe i materialnoprawne - pojęcie, rodzaje, skutki braku. 
67. Właściwość sądów w sprawach cywilnych  
68. Sposoby rektyfikacji orzeczeń. 
69. Wyłączenie sędziego 
70. Zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna 
71. Legitymacja procesowa i jej rodzaje 
72. Pojęcie i rodzaje współuczestnictwa w sporze 
73. Interwencja główna i uboczna 
74. Pełnomocnictwo procesowe  
75. Wymogi formalne pozwu 
76. Pozadowodowe sposoby dokonywania ustaleń faktycznych 
77. Materialnoprawne i procesowe skutki wytoczenia powództwa 
78. Klasyfikacja środków zaskarżenia 
79. Dopuszczalność wniesienia apelacji i wymogi formalne 
80. Przyczyny nieważności postępowania 
81. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 



82. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 
83. Dopuszczalność i podstawy skargi o wznowienie postępowania 
84. Okoliczności warunkujące udzielenie zabezpieczenia  
85. Co stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji? 
 

III. Prawo pracy 
86. Przedmiot prawa pracy. Pojęcie, funkcje i właściwości prawa pracy 
87. Konstytucja jako źródło prawa pracy.  
88. Autonomiczne prawo pracy – pojęcie i przykłady.  
89. Zasady prawa pracy. 
90. Międzynarodowe i europejskie prawo pracy.  
91. Pracodawca – pojęcie i koncepcje. Pracownik – pracownicza zdolność do 

czynności prawnych. 
92. Cechy odróżniające stosunek pracy od stosunków prawa cywilnego.  
93. Umowa o pracę, rodzaje, zawarcie, treść i forma. 
94. Pojęcie ustania stosunku pracy. 
95. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę. 
96. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. 
97. Obowiązki pracownika. 
98. Pracowniczy i niepracowniczy stosunek nominacyjny. 
99. Pojęcie i prawne cechy wynagrodzenia za pracę. 
100. Spór zbiorowy. Akacja protestacyjna. Strajk. 
 


