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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) 

NAZWA PRZEDMIOTU  - PRAWO GOSPODARCZE 

Nazwa jednostki organizacyjnej 
prowadzącej kierunek: 

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych 
Kierunek Zarządzanie 

Nazwa kierunku studiów, poziom 
kształcenia:  Zarządzanie Studia II stopnia  

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Nazwa specjalności: Prawo gospodarcze 

Rodzaj modułu uczenia się:  Ogólnoakademicki, wykład 

Rok / Semestr:  Rok I, semestr 1  

Osoba koordynująca przedmiot: Mgr Sędzia Dorota Charkiewicz 

Wymagania wstępne (wynikające z 
następstwa przedmiotów): 

Podstawy wiedzy dotyczące prawa gospodarczego w 
Polsce. 

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczen
ia 

Konwersatoriu
m  

Laboratoriu
m Warsztaty Projekt Seminarium Konsultacj

e 
Egzamin/ 
zaliczenie 

Suma 
godzin 

Studia 
stacjonarne 30 45        75 

Studia 
niestacjonarne 15 15        30 

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład 

Przedstawienie zagadnień i problematyki w formie wykładu. 
Dyskusje, burza mózgów, case-study, metody problemowe, wspólna 
praca z literaturą,prezentacje, ćwiczenia zakładające hipotetyczno-
dedukcyjne myślenie słuchaczy, udział w zajęciach, samodzielne 
studiowanie literatury, zajęcia praktyczne pozwalające na samodzielne 
rozwiązywanie problemów prawnych. 

Ćwiczenia Metody aktywizujące, case study, zadania problemowe 

IV.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego 

Wiedza: 

ZO2_W01 
 

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty i 
procesy toczące się w gospodarce i pojęcia z zakresu prawa 

P7S_WG 
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ZO2_W01 
 
 
 
 
ZO2_W01 

gospodarczego, w tym z zakresu spółek cywilnych i spółek prawa 
handlowego. Student zna i wyjaśnia główne procesy społeczne ,w tym 
związane z prawem gospodarczym z uwzględnieniem aktualnej 
sytuacji w zakresie norm prawnych związanych z prawem 
gospodarczym. Student rozumie istotę prawa gospodarczego jego 
charakter oraz specyfikę jego norm, jego miejsce w systemie prawa. 
Student zna relację między prawem gospodarczym a innymi 
dziedzinami prawa. Student ma szczegółową wiedzę o prawie 
gospodarczym i spółkach prawa handlowego. Student orientuje się w 
rodzajach postępowań w sprawach z zakresu prawa gospodarczego. 
Student ma wiedzę o uregulowaniach prawnych z zakresu prawa 
gospodarczego w prawie krajowym, europejskim i 
międzynarodowym. Student orientuje się w systematyce źródeł prawa 
gospodarczego.. Student ma wiedzę na temat praw i obowiązków w 
prawie gospodarczym. 

Umiejętności: 

ZO2_U01 
ZO2_U02 
ZO2_U16 
ZO2_U04 

 

 
Absolwent  potrafi korzystać w zaawansowanym stopniu z wiedzy w 
zakresie prawa gospodarczego. Potrafi opisać otaczającą go 
rzeczywistość korzystając z nomenklatury prawa gospodarczego. 
Student potrafi sformułować wypowiedzi w języku prawnym i 
prawniczym na temat stosunków prawa gospodarczego. Student 
potrafi dokonać charakterystyki prawa gospodarczego z 
wykorzystaniem terminologii łacińskiej. Student sprawnie i 
kompetentnie objaśnia problemy związane ze stosowaniem instytucji 
prawa gospodarczego. Student sprawnie i kompetentnie 
charakteryzuje  treść i istotę problemów związanych ze stosowaniem 
instytucji prawa gospodarczego. Student ocenia prawidłowość 
czynności z zakresu prawa gospodarczego. Student analizuje treść 
przepisów prawnych i dokonuje ich prawidłowej wykładni. Student 
potrafi rozwiązywać kazusy dotyczące stosowania konkretnych 
instytucji prawa gospodarczego. Student przedstawia argumentację 
prawniczą z zakresu prawa gospodarczego.  Student sprawnie ocenia 
praktyczne problemy funkcjonowania instytucji prawa 
gospodarczego. Student umiejętnie analizuje orzecznictwo, posługuje 
się literaturą przedmiotu i potrafi posługiwać się prawniczymi bazami 
danych. Student formułuje rozwiązania prawne de lege lata dotyczące 
funkcjonowania instytucji prawa gospodarczego.  Student  
przedstawia wnioski de lege ferenda dotyczące rozwoju instytucji 
prawa gospodarczego. Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – 
identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy 
z zakresu prawa gospodarczego, formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:  
• właściwy dobór źródeł prawa gospodarczego oraz informacji z 
nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy 
i oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji. 

P7S_UW 
P7S_UU 
P7S_UW 
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Kompetencje społeczne: 

ZO2_K01 
ZO2_K04 
ZO2_K06 
ZO2_K08 

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w tym z 
zakresu prawa gospodarczego w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych. Ma świadomość znaczenia prawa 
gospodarczego w gospodarce rynkowej. Zna miejsce nauki i 
obiektywnego opisu społeczeństwa. Rozumie potrzebę nieustannego 
zdobywania nowych kompetencji oraz uzupełniania swojego 
wykształcenia w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację na 
globalnym rynku pracy. Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu. Student dąży do 
skonstruowania najbardziej efektywnych rozwiązań powierzonych 
problemów z zakresu prawa gospodarczego. Student współpracuje z 
innymi w małych grupach, przygotowując prezentacje i rozwiązania 
problemów. Student jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie zmian w systemie prawa gospodarczego. 
Student rozumie sens i kierunki dokonywanych zmian przepisów 
prawa gospodarczego oraz potrafi ocenić ich znaczenie. Student 
rozwija kompetencje w zakresie pracy zespołowej na etapie praktyki 
stosowania praw. Student potrafi ocenić wartość swojej argumentacji 
na tle argumentacji podnoszonej przez innych członków zespołu. 
Student animuje działania zespołu w zakresie tworzenia projektów 
autonomicznych źródeł prawa gospodarczego. Student  ciągle dąży do 
pogłębienia swojej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego. Student 
uzupełnienia swoją wiedzę o informację z zakresu innych dziedzin 
prawa.  Student jest zdolny do samodzielnej i krytycznej oceny 
własnej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego. Student jest zdolny 
do etycznego postępowania oraz działalności pro bono w zakresie 
prawa gospodarczego. Student dostrzega etyczne, 
ekonomiczne i polityczne implikacje prawa gospodarczego. 

P7S_KK 
P7S_KR 
P7S_KO 

 
 

V. TREŚCI PROGRAMOWE (UCZENIA SIĘ) 

Lp. Wykład: 

Odniesienie do 
przedmiotowyc

h efektów 
uczenia się  

1 

 
1. Pojęcie prawa gospodarczego, w tym publicznego i prywatnego 

prawa gospodarczego. 
2. Funkcje państwa wobec gospodarki jako przedmiot 

publicznego prawa gospodarczego. 
3. Wolność gospodarcza. 
4. Podmiotowe i przedmiotowe ograniczenia wolności 

gospodarczej 

ZO2_W01 
ZO2_U01 
ZO2_U02 
ZO2_U16 
ZO2_U04 
ZO2_K01 
ZO2_K04 
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5. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej 

(koncesje, zezwolenia, działalność regulowana) 
6. Pojęcie społecznej gospodarki rynkowej. 
7. Podstawy ustroju gospodarczego Unii Europejskiej – swobody 

rynku wewnętrznego i reguły konkurencji. 
8. Pojęcia działalności gospodarczej i przedsiębiorcy. 
9. Przedsiębiorca zagraniczny w prawie polskim. 
10. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy. Rejestracja 

przedsiębiorców. 
11. Pojęcie przedsiębiorstwa i oddziału. 
12. Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej jako przedsiębiorcy; 
13. Spółka cywilna i regulacje zawarte w kodeksie cywilnym 
14. Spółka Jawna jako przedsiębiorca i cechy charakterystyczne 

spółki jawnej- jej powstanie, zasady funkcjonowania, 
odpowiedzialności za zobowiązania spółki  

15. Spółka partnerska jako przedsiębiorca i cechy 
charakterystyczne spółki partnerskiej- jej powstanie, zasady 
funkcjonowania, odpowiedzialności za zobowiązania spółki 

16. Spółka komandytowa  jako przedsiębiorca i cechy 
charakterystyczne -jej powstanie, zasady funkcjonowania, 
odpowiedzialności za zobowiązania spółki: 

17. Spółka komandytowo-akcyjna  jako przedsiębiorca i cechy 
charakterystyczne -jej powstanie, zasady funkcjonowania, 
odpowiedzialności za zobowiązania spółki 

18. Cechy charakterystyczne spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, jej powstanie, zasady funkcjonowania, 
odpowiedzialność za zobowiązania spółki 

19. Cechy charakterystyczne spółki akcyjnej jej powstanie, zasady 
funkcjonowania, odpowiedzialność za zobowiązania spółki; 

20. Prosta spółka akcyjna- uproszczona forma prawna spółki 
akcyjnej. Założenia jej powstania, i zasady dotyczące 
funkcjonowania. 

ZO2_K06 
ZO2_K08 
 

Lp. Ćwiczenia/warsztaty: 

Odniesienie do 
przedmiotowy

ch efektów 
uczenia się 

1. 
Publiczne prawo gospodarcze 
 ZO2_W01 

ZO2_U01 
ZO2_U02 
ZO2_U16 
ZO2_U04 
ZO2_K01 
ZO2_K04 

2. Prywatne prawo gospodarcze 

3. 
Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej (koncesje, 
zezwolenia, działalność regulowana) 

4. Przedsiębiorca zagraniczny w prawie polskim 

5. 
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej jako przedsiębiorcy 
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6. Różne rodzaje spółek – case-study 
ZO2_K06 
ZO2_K08 

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty 
uczenia się Metoda weryfikacji 

Forma zajęć, w ramach 
której weryfikowany 

jest EUS(Efekt uczenia 
się)  

Wiedza: 

ZO2_W01 
 

Wiedza: projekt, aktywność na zajęciach, zaliczenie testu 
jednokrotnego wyboru. Przygotowanie się do zajęć przez 
studenta, również poprzez opracowywanie materiałów do 
prezentacji na określony temat, prezentacja/opracowanie 
oraz aktywność na zajęciach. 

 Wykład/ ćwiczenia 

Umiejętności: 

ZO2_U01 
ZO2_U02 
ZO2_U16 
ZO2_U04 

 

Umiejętności: projekt, prezentacja, zaliczenie testu 
jednokrotnego wyboru. Udział w rozwiązywaniu problemów 
w przedstawionych stanach faktycznych, projekt, 
prezentacja. 

Wykład/ ćwiczenia 

Kompetencje społeczne: 

ZO2_K01 
ZO2_K04 
ZO2_K06 
ZO2_K08 

 

Kompetencje społeczne: prezentacja, aktywność na 
zajęciach, zaliczenie testu jednokrotnego wyboru. Udział w 
rozwiązywaniu problemów w przedstawionych case-study, 
prezentacja, aktywność na zajęciach. 

 Wykład / ćwiczenia 

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty 
uczenia się 

Ocena niedostateczna 
Student nie zna i nie 

rozumie/nie potrafi/nie 
jest gotów: 

Zakres ocen 3,0-
3,5 

Student zna i 
rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Zakres ocen 4,0-
4,5 

Student zna i 
rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Ocena bardzo 
dobra 

Student zna i 
rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Dla każdego z 
efektów kształcenia 
określonego dla 
modułu w zakresie 
wiedzy 
umiejętności i 
kompetencji 

Student uzyskuje poniżej 50% 
max. liczby punktów  
dla danego efektu 

Student uzyskuje od 50 
do 59,99% max. liczby 

punktów  
dla danego efektu na 

ocenę 3 oraz 
Student uzyskuje od 60 
do 69,99% max. liczby 
punktów  
dla danego efektu na 
ocenę 3,5 

Student uzyskuje od 70 
do 79,99% max. liczby 

punktów  
dla danego efektu na 

ocenę 4 oraz  
Student uzyskuje od 80 
do 89,99% max. liczby 
punktów  
dla danego efektu na 
ocenę 4,5 

Student uzyskuje powyżej 
89,99 % max. liczby 
punktów  
dla danego efektu 
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VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 
ECTS 

Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, 
konwersatoria,  projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA 
godzin – z punktu II 

75 30 

Egzamin/zaliczenie 1 1 

Udział w konsultacjach 1 1 

Projekt / esej 15 15 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 28 53 

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych 30 50 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA 
godzin/ECTS 

6 pkt 
ECTS/150h 

6 pkt 
ECTS/150h 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z 
nauczycielem 75 30 

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym 
przygotowaniem zawodowym   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem 
do prowadzenia badań 75 120 

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 
1. Prawo gospodarcze. Kompendium. Redakcja naukowa: Jan Olszewski, C.H. Beck 2019 
2. Prawo gospodarcze. Monografia. Dr Dominika Wetoszka, C.H. Beck 2020 
3. Prawo handlowe Andrzej Kidyba 22 wydanie Wydawnictwo CH Beck 2020 
4. Prawo handlowe Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki Wydawnictwo CH Beck 2021 

 
Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

1. Publiczne prawo gospodarcze Zofia Snażyk , Adam Szafrański, CH Beck ( w zakresie 
dotyczącym prawa handlowego tj. działalność gospodarcza, przedsiębiorca, czy rejestry). 

2. A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2012. 

3. Prawo gospodarcze. Aspekty publicznoprawne Redakcja naukowa: Hanna Gronkiewicz-
Waltz, Marek Wierzbowski Warszawa 2013. 

4. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej,  
5.  L. Kieres (red.), Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z 

uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław 2010. 
6.  K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011 
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7. Ustawa z 15.9.2000 r. -Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) 
8. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) 
9. Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 
10. Ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 ze zm.) 
11. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1500 

ze zm.). 
 

−  
Inne materiały dydaktyczne:  
 
Kazusy problemowe, case-study 
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