
 

Kod przedmiotu B2.9 
Nazwa 

przedmiotu 
Prawne formy działalności gospodarczej 

Kierunek Administracja - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł do wyboru, B2. Administracja w biznesie 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 2. Administracja w biznesie 

Semestr 5 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 15 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 34 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) - - 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
35 41 

Razem 4+5 35 41 

SUMA 1+2+3+4+5 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU 

UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie do kierunkowych efektów 

uczenia się) 

ma wiedzę – zna i rozumie: 

  

K_W01 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarcze 

K_W03 

K_W05 

K_W02 zna podstawowe formy prawne zakładania 

działalności gospodarczej w Polsce 
K_W03 



ma następujące umiejętności – potrafi, umie: 

K_U03 

potrafi interpretować wybrane zagadnienia 

prawne dotyczące zakładania działalności 

gospodarczej , w tym potrafi samodzielnie 

kształtować zobowiązania umowne, oraz 

prognozować praktyczne skutki określonych 

rozwiązań 

K_U02 

K_U05 

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do: 

K_K04 
potrafi pracować w zespole, efektywnie 

wypełniając powierzone zadania, wykazując 

zdolności komunikacyjne oraz organizacyjne 

K_K02 

K_K05 

jest świadom zakresu i znaczenia posiadanej 

wiedzy z zakresu form prowadzenia działalności 

gospodarczej i jest gotów do jej samodzielnego 

podnoszenia  

K_K01 

K_K07 

Cele kształcenia 

 Zaznajomienie z podstawami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Znajomość formy prowadzenia działalności gospodarczej, zasady podejmowania i 

wykonywania działalności gospodarczej,  

 Znajomość odpowiedzialności cywilnej i karnej przedsiębiorcy 

Treści kształcenia 

WYKŁADY: 

1. Podstawowe informacje o Konstytucji, prawie karnym i prawie cywilnym, w szczególności prawie 

handlowym i gospodarczym oraz ich miejscu w systemie prawa polskiego i prawa Unii 

Europejskiej.  

2. Swoboda działalności gospodarczej. Zasady podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej 

3. Ewidencja działalności gospodarczej. Krajowy Rejestr Sądowy 

4. Ograniczenia swobody prowadzenia działalności – koncesje, zezwolenia, licencje 

5. Umowy w Kodeksie cywilnym. Zawieranie umów 

6. Cywilne i karne aspekty odpowiedzialności przedsiębiorców 

ĆWICZENIA: 

1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej: a) Osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą b) Spółka cywilna c) Spółka jawna d) Spółka partnerska e) Spółka komandytowa f) 

Spółka komandytowo – akcyjna g) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością h) Spółka akcyjna. 

(prezentacje, dyskusja, analiza optymalnego rozwiązania w określonych uwarunkowaniach) 

2. Umowy w działalności gospodarczej  

3. zaliczenie 

Zalecana literatura  



1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

2. Ustawa Kodeks karny,  

3. Ustawa Kodeks cywilny,  

4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,  

5. Ustawa Kodeks spółek handlowych.  

6. Antoniuk J., Horosz P., Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wolters Kluwer Polska, Wydanie 

2, 2009 

7. Kosikowski C. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. LexisNexis 2011 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning) X 

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa X 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy 

SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli 

śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach  

Inne (jakie?) – ………………..  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne X 

Kolokwium ustne śródsemestralne  



Test  

Praca pisemna  

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

 

 

 

 


