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8. Prawo gospodarcze 

Kod 

przedmiotu 
 

Nazwa 

przedmiotu 
Prawo gospodarcze 

Kierunek Ekonomia - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Przedmioty podstawowe 

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) 
30 18 

2. Ćwiczenia (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
30 18 

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) 
40 64 

Razem 3+4 40 64 

SUMA 1+2+3+4 100 100 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 4 4 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

 Brak 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia 

się) 

 ma wiedzę – zna i rozumie: Kod efektu 
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kierunkowego 

 podstawowe uwarunkowania prawne regulujące procesy gospodarcze EK.I_W06 

 
w zaawansowanym uwarunkowania prawne odnoszące się do zawodowej działalności 

gospodarczej 
EK.I_W08 

 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego 
EK.I_W10 

 
w zaawansowanym stopniu wybrane procesy planowania, organizacji i prowadzenia 

działalności gospodarczej (prawo rejestrowe) 
EK.I_W11 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:   

 
posiada umiejętność łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z normami i zasadami 

wywodzonymi z aktów normatywnych 
EK.I_U07 

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

 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczących zagadnień 

ekonomicznych, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych w realizacji projektów społeczno-ekonomicznych   

EK.I_K01 

Cele kształcenia 

Poznanie siatki pojęciowej prawa cywilnego i gospodarczego stosowanej przy obsłudze 

działalności gospodarczej. 

Treści kształcenia 

Wykłady: 

– Prawo jako dziedzina nauki i wiedzy. Współczesne systemy prawa. Istota prawa. Przepis i 

norma prawna. Źródła i system prawa. Wykładnia prawa. Luki, domniemania i kolizje 

prawne. Stosunki prawne. 

– Prawo cywilne na tle innych gałęzi prawa. Podmioty prawa cywilnego. Czynności prawne. 

Zawieranie umów. Przedawnienie roszczeń. Zagadnienia własności, jej nabywania, 

obciążania i przenoszenia. Stosunki zobowiązaniowe. Odpowiedzialność kontraktowa i 

deliktowa. Podstawowe umowy obrotu powszechnego. 

– Pojęcie prawa handlowego, jego rola i miejsce w systemie prawnym. Definicje prawne 

przedsiębiorcy, pojęcie przedsiębiorstwa. Zasady podejmowania i wykonywania 

działalności gospodarczej. 

– Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne, 

oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych. 

– Systemy ewidencyjne przedsiębiorców. 

– Omówienie instytucji firmy, zasady prawa firmowego. Omówienie instytucji prokury, 

prokura na tle innych pełnomocnictw, zakres umocowania prokurenta. 
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– Ogólna charakterystyka spółek wraz z ich klasyfikacją. 

– Elementy prawa patentowego oraz prawa znaków towarowych. 

Ćwiczenia: 

– Spółki osobowe prawa handlowego - omówienie cech wspólnych. Spółka jawna oraz 

partnerska - zasady tworzenia, funkcjonowania (prowadzenie spraw spółki i jej 

reprezentacja), zmiany w składzie wspólników, zasady odpowiedzialności za 

zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników (partnerów), rozwiązanie, likwidacja. 

– Spółka komandytowa i komandytowo - akcyjna - zasady tworzenia, funkcjonowania 

(prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja), zmiany w składzie wspólników, zasady 

odpowiedzialności za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie, 

likwidacja. 

– Spółki kapitałowe - omówienie pojęć: kapitał zakładowy, udział (akcja), wkład. Prawna 

charakterystyka spółki kapitałowej w organizacji. 

– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - procedura tworzenia (postanowienia umowy 

spółki, wniesienie wkładów, ustanowienie władz, rejestracja). 

– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - prawa i obowiązki wspólników, 

dofinansowanie spółki przez wspólników, zmiany w składzie wspólników (zbycie udziału, 

śmierć, wyłączenie wspólnika). 

– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - organy spółki. 

– Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

– Spółka akcyjna - procedura tworzenia (postanowienia statutu spółki, wniesienie wkładów, 

ustanowienie władz, rejestracja). 

– Spółka akcyjna - tytuły uczestnictwa w spółce i ich prawna charakterystyka (akcje i ich 

rodzaje, świadectwa założycielskie, świadectwa tymczasowe, świadectwa użytkowe). 

– Spółka akcyjna - prawa i obowiązki akcjonariuszy. 

– Spółka akcyjna - podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego. Rodzaje podwyższeń (na 

zasadach ogólnych, docelowe, warunkowe, ze środków własnych), umorzenie akcji. 

– Spółka akcyjna - organy spółki. 

– Spółka akcyjna - rozwiązanie i likwidacja. 

– Upadłość oraz postępowanie upadłościowe i naprawcze. 

– Pojęcie papierów wartościowych w prawie polskim. Publiczny obrót papierami 

wartościowymi. 

– Umowy gospodarcze - rodzaje i zasady ich zawierania. 
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Zalecana literatura  

Podstawowa: 

– T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2018. 

– Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017. 

– Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2017. 

– A. Kidyba, Prawo Handlowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018. 

Uzupełniająca: 

– Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2019. 

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

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

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 X 

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda warsztatowa X 

Metoda projektu X 

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video X 

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

drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
X 

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?) - …………………………....  
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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  

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) 

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 

 

  


