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12. Prawo działalności gospodarczej 

Kod 

przedmiotu 
 

Nazwa 

przedmiotu 
 Prawo działalności gospodarczej 

Kierunek Ekonomia - studia drugiego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu C. Moduł kształcenia kierunkowego 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Semestr 1 

Osoba koordynująca 

przedmiot 
 

Osoby prowadzące zajęcia  

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

2. Ćwiczenia (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
45 27 

Razem 1+2 60 36 

3. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

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

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
15 39 

Razem 3+4 15 39 

SUMA 1+2+3+4 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 3 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu prawa 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia 
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się) 

 ma wiedzę – zna i rozumie: 
Kod efektu 

kierunkowego 

 ma wiedzę – zna i rozumie: 
Kod efektu 

kierunkowego 

 
zasady i normy prawne, w tym z zakresu prawa gospodarczego (w tym dotyczące 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego), finansowego i podatkowego 
EK.II_W08 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:   

 
wykonywać zadania zawodowe wymagające zastosowania wiedzy z zakresu z zakresu 

prawa gospodarczego (w tym własności przemysłowej i prawa autorskiego) 
EK.II_U08 

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

 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści EK.II_K01 

Cele kształcenia 

Ugruntowywanie wiedzy na temat problematyki i aparatu pojęciowego prawa gospodarczego 

prywatnego (z uwzględnieniem prawa autorskiego) i publicznego 

Rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania w praktyce zasad i metod prawa gospodarczego 

prywatnego (z uwzględnieniem prawa autorskiego) i publicznego 

Kształcenie postaw ukierunkowanych na realizację zadań, w tym w oparciu o normy prawa 

gospodarczego 

Treści kształcenia 

Wykłady: 

– Prawo handlowe i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa w świetle zasady 

jedności prawa cywilnego; prawo handlowe a prawo gospodarcze publiczne. 

– Charakterystyczne cechy obrotu handlowego. Prawne metody regulacji obrotu 

gospodarczego. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

– Organizacja administracji w zakresie spraw gospodarczych. 

– Systemy ewidencyjne i rejestracyjne przedsiębiorców, działalność gospodarcza wolna, 

regulowana, objęta zezwoleniem, działalność koncesjonowana. 

– Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych. 

Ćwiczenia: 

– Ewidencja działalności gospodarczej. Reglamentacja publicznoprawna działalności 

gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem właściwych dla niej form organizacyjno-

prawnych. 
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– Prawo spółek handlowych: ogólna charakterystyka konstrukcji prawnych występujących na 

gruncie kodeksu spółek handlowych i ich zastosowanie. 

– Prawo papierów wartościowych: ogólne konstrukcje prawa papierów wartościowych wraz 

z charakterystyką poszczególnych typów normatywnych papierów wartościowych. 

– Podstawowe założenia i zasady postępowania upadłościowego. 

– Prawo autorskie i własności przemysłowej. 

– Unijne i krajowe źródła prawa gospodarczego publicznego. Zasady prawa gospodarczego 

publicznego. 

– Obowiązki przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą. 

– Zadania organów administracji publicznej w zakresie podejmowania i wykonywania 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, oraz prawne formy ich realizacji. 

– Reglamentacja gospodarcza: ograniczenia swobody kształtowania cen, ograniczenia w 

zakresie koncentracji przedsiębiorców oraz swobody kontraktowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej - ochrona konkurencji i konsumentów, ograniczenia działalności 

gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne. Regulacja sektorowa (prawo 

energetyczne, prawo telekomunikacyjne). 

– Zarząd mieniem Skarbu Państwa. Gospodarka komunalna jednostek samorządu 

terytorialnego. Komercjalizacja i prywatyzacja. 

Zalecana literatura  

Podstawowa: 

– Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2016. 

– Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2016. 

– Olszewski J., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2015. 

– Szafrański A., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2015. 

Uzupełniająca: 

– Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2011. 

– Chołodecki M., Strzelbicki M., Publiczne prawo gospodarcze. Procedury, Poznań 2012. 

– Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007. 

– Olszewski J., Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2009. 

– Powałowski A., Prawo gospodarcze publiczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015. 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  



70 
 

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny X 

Dyskusja X 

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 X 

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)  

Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów  

Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)  

Inne (jakie?) - …………………………....  

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

Egzamin pisemny X 

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne  

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test X 

Esej  

Raport  

Prezentacja multimedialna  
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Udział w debacie X 

Projekt lub wytworzenie produktu  

Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych  

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 

 

  


