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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawo publiczne gospodarcze  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Economic public law 

Kierunek studiów  prawo 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne  

Dyscyplina prawo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Dariusz Żak  

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 zimowy 5 

konwersatorium — — 

ćwiczenia 30 zimowy 

laboratorium — — 

warsztaty — — 

seminarium — — 

proseminarium — — 

lektorat — — 

praktyki — — 

zajęcia terenowe — — 

pracownia dyplomowa — — 

translatorium — — 

wizyta studyjna — — 

 

Wymagania wstępne  Znajomość prawa konstytucyjnego i administracyjnego. 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Założeniami przedmiotu (wykłady, ćwiczenia) jest: analiza genezy działalności gospodarczej w Polsce 
i UE, przedstawienie zagadnień z zakresu prawa publicznego gospodarczego, definicji, organów 
reglamentacyjnych, zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, charakterystyka 
przedmiotowych regulacji prawnych i zawartych w nich przepisach. Synteza wybranych orzeczeń 
sądów powstałych w wyniku stosowania prawa publicznego gospodarczego. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Zna miejsce prawa publicznego gospodarczego w systemie 

norm, powiązania podstawowych pojęć i ich cechy w prawie 

gospodarczym, które potrafi opisać oraz zna genezę prawa 

publicznego gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości 

w Polsce. 

K_W01 

W_02 
Definiuje podstawowe pojęcia, terminologię oraz ma 

pogłębioną wiedzę z zakresu publicznego prawa gospodarczego. 
K_W02 

W_03 

Potrafi wymienić źródła prawa gospodarczego, najważniejsze 

akty prawne i zawarte w nich przepisy. 

Zna zasady tworzenia, stosowania i oddziaływania norm prawa 

gospodarczego i ma wiedzę o tendencjach i kierunkach ewolucji 

przepisów prawno-gospodarczych. 

K_W03 

W_04 

Zna i rozumie formy funkcjonowania organów 

reglamentacyjnych, ich kompetencje oraz ustawy na podstawie 

których działają. 

K_W07 

W_05 Zna cele i zasady funkcjonowania rejestrów przedsiębiorców. K_W08 

W_06 

Potrafi wymienić typy kontroli przedsiębiorców, organy kontroli 

oraz scharakteryzować procedurę kontroli działalności 

gospodarczej. 

K_W13 

W_07 

Zna i rozumie zasady działalności gospodarczej oraz znaczenie 

przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej. Zna i określa prawa 

i obowiązki obywateli oraz przedsiębiorców w zakresie prawa 

gospodarczego. 

K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać 
działanie organów administracji publicznej w zakresie 
działalności gospodarczej. 

K_U01 

U_02 
Potrafi umiejętnie wykorzystać zdobyte informacje dla celów 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

K_U02 

U_03 
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania 
(z wykorzystaniem poglądów innych autorów), stawiania tez, 
formułowania wniosków praktycznych i prawnych. 

K_U09 

U_04 
Potrafi dokonać wykładni przepisów prawa w określonym stanie 
faktycznym. 

K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Otwiera się na zagadnienia publiczno - gospodarcze, dyskutuje 
o nich i potrafi się krytycznie odnieść do działań organów 
administracji publicznej związanych z działalnością gospodarczą. 

K_K01 

K_02 Docenia rolę systemu gospodarki wolnorynkowej. K_K02 

K_03 
Zna prawa i obowiązki przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą. Ma teoretyczne przygotowanie do 
K_K03 
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podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej oraz 

aktywności w zakresie przedsiębiorczości. 

K_04 
Może uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć 
prawnych w określonym zakresie (np. prowadzenie działalności 
gospodarczej).  

K_K05 

K_05 
Jest świadom odpowiedzialności jaką niesie prowadzenie 

działalności gospodarczej. 
K_K08 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 

1. Geneza publicznego prawa gospodarczego . 

2. Źródła publicznego prawa gospodarczego. 

3. Swoboda podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. 

4. Kluczowe instytucje publicznego prawa gospodarczego. 

5. Funkcje, zasady oraz organizacja działalności gospodarczej. 

6. Formy prowadzenia, wykonywania i zakończenia działalności.  

7. Prawa i obowiązki przedsiębiorców. 

8. Podstawowe formy publicznoprawnej reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej. 

9. Kontrola przedsiębiorcy. 

10. Rejestry przedsiębiorców.  

11. Działalność gospodarcza wykonywana przez osoby zagraniczne. 

12. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. 

13. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

14. Przedsiębiorstwa państwowe. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

W_02 Analiza laboratoryjna Obserwacja Test 

W_03 Studium przypadku Obserwacja Karta oceny 

W_04 Wykład konwencjonalny Egzamin Protokół 

W_05 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Protokół 

W_06 Wykład konwencjonalny Egzamin Protokół 

W_07 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Protokół 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu 
Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
 

Test 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne  Karta oceny 

U_03 Praca zespołowa Zaliczenie ustne Protokół 

U_04 Metoda projektu  Prezentacja Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

K_02 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

K_03 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

K_04 Metoda problemowa Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna 

K_05 Metoda projektu Egzamin Protokół 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena udzielana jest na podstawie znajomości materiału prezentowanego na wykładzie oraz 

ćwiczeniach, umiejętności samodzielnej interpretacji przepisów prawa publicznego gospodarczego 

i rozwiązania kazusów z przedmiotowej problematyki. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 200 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. A. Brzezińska - Rawa, K. Karpus,  K. Kucharski, H. Nowicki, M. Szalewska, B. Rakoczy, Prawo 

przedsiębiorców. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2020. 

2. A. Pietrzak, Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2019. 

3. G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, M. Zdyb, Prawo przedsiębiorców. Komentarz. C.H. Beck, 

Warszawa 2019. 

4. G. Kozieł, Prawo przedsiębiorców Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. 

C.H. Beck, Warszawa 2018. 

5. A. Dobaczewska, A. Powałowski, H. Wolska, Nowe Prawo przedsiębiorców. C.H. Beck, 

Warszawa 2018. 

6. A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck, Warszawa 2017. 

Literatura uzupełniająca 

1. M. Stec, T. Mróz, Prawo gospodarcze prywatne. C.H. Beck, Warszawa 2018. 

2. A. Kurczuk-Samodulska, K. Kuszlewicz, Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach. C.H. Beck, 

Warszawa 2018. 

 

 


