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11. Prawo gospodarcze i finansowe 

Kod 

przedmiotu 
 

Nazwa 

przedmiotu 
Prawo finansowe 

Kierunek Finanse i rachunkowość - 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. Inne formy (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 

Podstawy wiedzy o prawie. 

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 

 
normatywne (prawne) uwarunkowania działalności zawodowej w 

zakresie finansów i rachunkowości 
FR.II_W07 

 

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

dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego), 

finansowego i podatkowego 

FR.II_W08 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:   

 
formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe 

dla działalności zawodowej w zakresie finansów i rachunkowości 
FR.II_U03 

 

wykonywać zadania zawodowe wymagające zastosowania wiedzy z 

zakresu  z zakresu prawa gospodarczego (w tym własności przemysłowej 

i prawa autorskiego), finansowego i podatkowego 

FR.II_U08 

 
posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest 

gotów do: 
  

 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści FR.II_K01 

 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego oraz inicjowania działań na 

rzecz interesu publicznego 

FR.II_K03 

Cele kształcenia 

Zapoznanie studenta z regulacją prawną w zakresie działalności gospodarczej i finansów 

publicznych, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Kształcenie umiejętności 

prezentacji własnych poglądów studenta, argumentowania swoich poglądów i otwartości na 

pomysły innych. 

Treści kształcenia 

Wykłady: 

– Funkcjonowanie budżetów: centralnego i samorządowych w świetle zasad budżetowych i 

wyjątków w stosunku do tych zasad (zasada uprzedniości budżetu, zasada roczności 

budżetu, zasada równowagi budżetowej, zasada szczegółowości budżetu, zasada 

powszechności budżetu, zasada jedności materialnej budżetu, zasada jedności formalnej 

budżetu (budżet środków europejskich), zasada jawności budżetu.  

– Roczne wykonywanie budżetu, z uwzględnieniem zmian w toku realizacji budżetu: 
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przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, zablokowania planowanych 

wydatków budżetowych, uruchamiania rezerw budżetowych.  

– Zasady rozliczania półrocznego i rocznego wykonania budżetu  

– Ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

– Cechy podatku, systematyka podatków, podatek a inne daniny publicznoprawne 

– Elementy konstrukcji normy podatkowo-prawnej i podatku  

– Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, obowiązek podstawowy oraz obowiązki 

instrumentalne, organy podatkowe, charakter odpowiedzialności za zobowiązania 

podatkowe, termin zapłaty podatku 

– Zaległość podatkowa, wygasanie zobowiązań podatkowych, przedawnienie zobowiązań 

podatkowych, zasady postępowania z nadpłatą podatku, odpowiedzialność osób trzecich za 

zobowiązania podatkowe, odpowiedzialność następców prawnych, czynność sprawdzające 

i kontrola podatkowa  

– Pozycja prawna NBP i struktura organizacyjna. Ustawowe formy organizacyjne banków. 

Czynności bankowe. Nadzór finansowy. 

– Istota i rodzaje nadzoru finansowego. Zakres nadzoru finansowego. Skład i zadania 

Komisji Nadzoru Finansowego. 

Inne formy zajęć: 

– Działanie przedsiębiorcy przez różnego rodzaju przedstawicieli, pomocników, posłańców 

– Sposoby zawarcia umowy i wykonanie umów w obrocie gospodarczym 

– Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy; 

odpowiedzialność deliktowa przedsiębiorcy 

– Zabezpieczenie wierzytelności z umów w obrocie gospodarczym 

– Umowy mające za przedmiot przedsiębiorstwo 

– Umowy o świadczenie usług (przewóz i spedycja), w tym umowy o pośrednictwo 

handlowe (umowa agencji i komisu) 

– Umowa leasingu – w kwestii korzystania z cudzej rzeczy 

– Umowa zlecenia, umowa o dzieło 

– Umowy w relacjach z bankami i instytucjami finansowymi: rachunku bankowego, kredytu i 

pożyczki oraz factoringu i gwarancji bankowej 

– Cechy spółki z o.o. i jej powstanie 

– Pozycja wspólnika w spółce z o.o. 
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– Organy spółki z o.o. 

– Rozwiązanie, likwidacja i upadłość spółki z o.o. 

– Cechy spółki akcyjnej i jej powstanie 

– Instytucja akcji w spółce akcyjnej i akcja jako papier wartościowy 

– Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej 

– Organy w spółce akcyjnej 

– Rozwiązanie, likwidacja i upadłość spółki akcyjnej 

– Uchwały w spółkach kapitałowych 

– Łączenie, podział i przekształcanie spółek 

– Źródła prawa patentowego (prawo: międzynarodowe, europejskie, polskie). Bazy danych 

urzędów patentowych. Działalność rzeczników patentowych. Rola UPRP oraz sądów 

administracyjnych w systemie kształtowania zasad ochrony patentowej. 

– Wynalazek jako przedmiot patentu - przesłanki patentowalności wynalazków, kategorie 

wynalazków (sposoby, produkty, urządzenia, nowe zastosowania); wyłączenia spod 

ochrony. 

– Podmiot uprawniony do uzyskania patentu (wynalazki pracownicze, wynalazki stworzone 

na zamówienie, autorstwo/współautorstwo wynalazku). 

– Procedura uzyskania patentu (znaczenie badań patentowych). 

– Treść prawa z patentu (zakres patentu; problem interpretacji zastrzeżeń), rodzaje patentów 

(główny, dodatkowy, zależny); ograniczenia patentu; terytorialny i czasowy zakres patentu. 

– Umowy dotyczące patentu (umowa o przeniesienie prawa pierwszeństwa do uzyskania 

wynalazku, umowa o przeniesienie patentu, umowa licencyjna; wnoszenie patentu aportem 

do spółki). 

– Ochrona patentu i egzekwowanie praw z patentu (roszczenia z tytułu naruszenia patentu). 

– Ochrona wzorów użytkowych (przesłanki uzyskania ochrony na wzór użytkowy, zakres 

prawa na wzór użytkowy). Ochrona topografii układów scalonych. 

– Ochrona wzorów przemysłowych (przesłanki uzyskania ochrony, zakres prawa, 

unieważnienie prawa do wzoru), niezarejestrowane wzory przemysłowe i ich ochrona. 

– Zasady ochrony wiedzy tradycyjnej i odmian roślin. 

– Oznaczenia geograficzne pochodzenia – pojęcie, rodzaje i zakres ochrony oznaczeń 

geograficznych, sposoby uzyskiwania ochrony. Inne kategorie oznaczeń odróżniających 

(ochrona produktów tradycyjnych, gwarantowanych tradycyjnie specjalności) 
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Zalecana literatura  

Podstawowa: 

– Miemiec W., Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Wolters Kluwer 2018, 

– Drwiło A., Podstawy finansów i prawa finansowego, Wolters Kluwer 2018, 

– Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., System prawno-finanasowy Unii Europejskiej, Wolters 

Kluwer 2017, 

– Prus A. (red.), Ordynacja podatkowa, Wyd. Od.Nowa 2018, 

– Dzwonkowski H., Ordynacja podatkowa Komentarz 2018, C. H. Beck 2018, 

– Sitek P., Wyzwania i szanse dla polskiego sektora bankowego, Warszawa 2016. 

– Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. W.J. Katner, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 

– Bilewska K., Chłopecki A., Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2017 

Uzupełniająca: 

– Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i Prawo finansowe, Wolters Kluwer 2016,  

– Wójtowicz W., Smoleń T., Prawo Podatkowe. Podręcznik, C. H. Beck 2017, 

– Kucia-Guściora B., Smoleń P., Burzec M., Duda M., Jędrzejczyk M., Munnich M., 

Publiczne Prawo Bankowe, Prawo Celne, Prawo Dewizowe, Wolters Kluwer 2012. 

– Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne. Część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2017 

– Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010 

– Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011 

– Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, Wolters Kluwer, Warszawa 

2013 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień X 

Wykład konwersatoryjny X 

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny X 

Dyskusja X 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa X 
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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) na e- platformie  

Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów  

Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)  

Inne   

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 X 

Raport  

Prezentacja multimedialna  

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) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 



70 
 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

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 

 

  


