
 

Kod przedmiotu  
Nazwa 

przedmiotu 
Prawo gospodarcze 

Kierunek Finanse i rachunkowość - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł kształcenia podstawowego 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 1. Finanse i rachunkowość w biznesie 

2. Finanse i rachunkowość sektora publicznego   

Semestr 3 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
30 10 

2. Ćwiczenia (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 10 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 15 

Razem 1+2+3 55 35 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

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

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
45 65 

Razem 4+5 45 65 

SUMA 1+2+3+4+5 100 100 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 4 

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 Po zakończeniu zajęć, student zna i rozumie 

podstawowe instytucje prawa gospodarczego.  
K_W01 

K_W02 
Student po zakończeniu zajęć będzie posiadał 

podstawową wiedzę z zakresu łączącego 

państwo z przedsiębiorcami.  

K_W03 

K_W03 Student po zakończeniu zajęć będzie posługiwał K_W06 



się fachową terminologią prawniczą dotyczącą 

przedsiębiorców.  

ma następujące umiejętności – potrafi, umie: 

K_U04 

Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił 

prawidłowo wypełnić, opłacić oraz złożyć 

wniosek o zarejestrowanie podmiotów prawa 

handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

K_U01 

K_U05 Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił 

założyć działalność gospodarczą.  
K_U09 

K_U06 

Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił 

dochodzić roszczeń z tytułu niezapłaconych 

należności na drodze polubownej i sądowej. 

Student będzie potrafił wnieść powództwo o 

zapłatę do właściwego rzeczowo i miejscowo 

sądu rejonowego lub okręgowego. 

K_U15 

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

K_K07 Pogłębianie wiedzy na temat regulacji 

prawnych.  
K_K02 

Cele kształcenia 

 przedstawienie pojęć z zakresu tworzenia prawa, wykładni prawa i źródeł prawa; 

  zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami o państwie i jego instytucjach; 

 przedstawienie podstawowych przepisów z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań, prawa 

rzeczowego i prawa spadkowego), prawa handlowego, prawa o swobodzie działalności gospodarczej, 

prawa pracy. 

Treści kształcenia 

Wykłady/Ćwiczenia:  

1.  Wykład ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami obrotu  gospodarczego w 

Polsce i Unii Europejskiej.  

2. W trakcie wykładu student otrzyma wiedzę z zakresu zarówno prywatnego prawa gospodarczego, 

jak i publicznego prawa gospodarczego.  

3. Studentowi zostaną przedstawione w sposób systematyczny różnice pomiędzy gospodarką rynkową 

i centralnie planowaną.  

4. Student pozna konstytucyjne zasady ustroju gospodarczego Polski.  

5. Student zostanie zapoznany z instytucjami stanowiącymi podstawę gospodarki wolnorynkowej, 

takimi jak np. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Dowie się czym są domy 

maklerskie, sekurytyzacja, obrót wierzytelnościami, fundusze inwestycyjne, Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. Student zostanie zapoznany z ustawami regulującymi problematykę 

przedsiębiorców – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o krajowym rejestrze 

sądowym, kodeks spółek handlowych, ustawa antymonopolowa, ustawa o ochronie konkurencji i 

konsumentów etc. Studentowi zostanie przedstawiony podstawowy katalog pojęć związanych z 

przedsiębiorcami – kodeksowa definicja przedsiębiorcy, ograniczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej, CEIDG, PKD etc. 

Zalecana literatura  

1.A. Kidyba, Prawo Handlowe,2018 

2.Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, pod red. H. Gronkiewicz - Waltz i M. 

Wierzbowskiego, 2017 

3.K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, 2011 

4.C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej,2006  



5. dr Emil Kruk, Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, 2018 

Akty prawne:  

 1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

 2. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  

 3. Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach  

 4. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

 5. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych  

 

Dodatkowo: Kodeks Cywilny, Kodeks Spółek Handlowych, Prawo upadłościowe i naprawcze i 

inne.  

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, 2016 

Z. Witkowski, J. Galster, B. Gronowska, A. Bień-Kacała, W. Szyszkowski, Prawo 

Konstytucyjne,2015  

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny X 

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny  

Dyskusja X 

Praca z tekstem X 

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

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?) – zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego 

oprogramowaniem 
 

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  

Kolokwium pisemne śródsemestralne  

Kolokwium ustne śródsemestralne X 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


