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Zakres wymagań do egzaminu z prawa karnego gospodarczego w roku akademickim
2021/2022: 

 Akty prawne:             
    1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, art. 286, 296 – 316;  
    2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 586 – 595 oraz
przepisy do których  następuje odesłanie;  
    3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, art. 601, 134, 136, 137, 138b, 138c,
139a.  
    4. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny  zabronione pod groźbą kary;  
    5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby  pełniące funkcje publiczne;  
    6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 115 do 123
i przepisy  do których następuje odesłanie);  
    7. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (art. 7 – 28a, 59e-59i);  
    8. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
(art. 15 –  17);  
    9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – art. 171;  
    10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 23 – 27;  
    11. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu;  
    12. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – art. 114;  
    13. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze – art. 522-523.  
    14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – art. 303 – 310 oraz
przepisy do  których następuje odesłanie;  
    15. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – art. 178 – 184
oraz przepisy  do których następuje odesłanie;  
    16. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami  inwestycyjnymi – art. 287 – 299 oraz przepisy do których następuje
odesłanie;  
    17. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (zaniechanie ukarania
sprawcy – art. 16 –  19; kary za przestępstwa skarbowe; kategorie przestępstw skarbowych);
               

 Literatura:     
    1. A. Zoll (red.); Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. III, Komentarz do art. 278
– 363,  Warszawa 2022, wyboldowane tezy z komentarza do art. 286, 296 – 316;   
    2. M. Rodzynkiewicz:, Kodeks spółek handlowych, Komentarz. Warszawa 2010 r.,
komentarz do art. 586  – 595;   
    3. Wykłady.        
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