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PRAWO SPÓŁEK 

Pojęcie prawa handlowego; źródła prawa handlowego; zasady występowania przedsiębiorców w obrocie, 

prawo firmowe, prokura; pojęcie spółki, klasyfikacje spółek; spółka cywilna; spółki handlowe, podmiotowość 

prawna spółek osobowych; spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna; spółki 

kapitałowe, spółka kapitałowa w organizacji; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; spółka akcyjna; 

procesy transformacyjne w spółkach. 

 
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE 

Przestępczość gospodarcza w rozwoju historycznym;  Istota i klasyfikacja przestępstw gospodarczych, 

definicja przestępczości gospodarczej; Współczesne tendencje przestępczości gospodarczej, skala 

przestępczości gospodarczej w Polsce i na świecie. Symptomy przestępstw gospodarczych, źródła informacji 

w sprawach o przestępstwa gospodarcze, źródła dowodowe w sprawach o przestępstwa gospodarcze; Sprawcy 

przestępstw gospodarczych, ich charakterystyka na tle sprawców przestępstw pospolitych; Ofiary i 

pokrzywdzeni przestępstwami gospodarczymi.  Wiktymizacja uczestników obrotu gospodarczego; Rodzaje 

współczesnej przestępczości gospodarczej. Pranie brudnych pieniędzy. Oszustwa finansowe.   Oszustwa 

ubezpieczeniowe. Charakterystyka  przestępczości korupcyjnej i przestępstw w obrocie bankowym i 

kapitałowym. Przestępstwa związane z wykorzystaniem kart płatniczych, przestępstwo „prania brudnych  

pieniędzy”, przestępstwa związane z funkcjonowaniem dotacji i funduszy celowych, przestępczość na szkodę 

finansowych interesów Unii Europejskiej; Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, 

wybrane przestępstwa przeciwko środowisku, wybrane przestępstwa związane z farmaceutykami, 

przestępczość podatkowa; Przestępczość związana z zamówieniami publicznymi, przestępstwa w sferze 

przekształceń własnościowych, wrogie przejęcia przedsiębiorstw, zagarnięcia mienia społecznego, 

przestępczość na szkodę konsumentów, przestępstwa na szkodę środowiska; Przestępczość gospodarcza,  a 

przestępczość zorganizowana. Wzajemne związki; Przestępczość przedsiębiorstw i koncepcje w zakresie jej 

zwalczania. Rola karania podmiotów zbiorowych; Zapobieganie przestępczości gospodarczej. Rzeczowe i 

osobowe środki zapobiegania przestępczości gospodarczej. Karne i inne środki zwalczania tej przestępczości. 

Koncepcja "white collar crime" E.H. Sutherlanda.  

 

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 

Przedmiot nauki o międzynarodowych stosunkach gospodarczych, Międzynarodowy podział pracy, Teorie 

handlu zagranicznego, Rola handlu zagranicznego w gospodarce, Międzynarodowe obroty czynnikami 

produkcji, Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe, Polityka kursu walutowego, Bilans płatniczy i 

równowaga płatnicza kraju, Polityka handlowa, Ceny w handlu światowym, Modele i mechanizmy integracji 

gospodarczej, Rola międzynarodowych organizacji gospodarczych w świecie, Problemy globalne we 

współczesnej gospodarce. Rola krajów rozwijających się w świecie, Rola wywiadowni gospodarczych na 

rynku; Międzynarodowa integracja gospodarcza; Jednolity rynek – szansa czy zagrożenie?; Międzynarodowe 

przepływy kapitału; Międzynarodowe przepływy ludności; Handel światowy – prawa nim rządzące; 

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek i przedsiębiorstw; Globalizacja stosunków 

międzynarodowych; Problemy krajów rozwijających się; 

 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

Subject matter of international economic relations; International division of labor; Theories of foreign trade; 

The role of foreign trade in the economy; International turnover factors of production; International monetary 

and financial relations; Exchange rate policy; Balance of payments and balance of payments of the country; 

Commercial policy; Prices in world trade; Models and mechanisms of economic integration; The role of 

international economic organizations in the world; Global problems in the modern economy; The role of 

developing countries in the world; The role of business intelligence in shaping the market; International 

economic integration; Modeling integration groups; International flows of factors of production; World trade - 

the laws governing it; Globalization of international relations; International competitiveness of economies and 

enterprises; Problems of developing countries; International economic organizations; 
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UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

Organizacja polskiego systemu  ubezpieczeń społecznych. Ramy prawne systemu ubezpieczeń społecznych 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – informacje ogólne. Finanse ubezpieczeń społecznych. Świadczenia z 

ubezpieczeń społecznych realizowane przez ZUS. 

 

DOKUMENTACJA KADROWO - PŁACOWA 

Dokumentacja pracowniczych i cywilnoprawnych form zatrudnienia. Przyjęcie do pracy (umowa 

przedwstępna, umowa o pracę, szkolenie BHP, badania lekarskie). Pozostawanie w zatrudnieniu (karta 

ewidencji czasu pracy, informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych, awans płacowy 

i awans stanowiskowy, lista płac, imienna karta wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia, urlopy, 

zwolnienia lekarskie, rozliczanie podróży służbowych). Zakończenie zatrudnienia (rozwiązanie umowy o 

pracę na podstawie porozumienia strony, wypowiedzenie umowy o pracę, dokumentacja pracownika w 

związku z przejściem na emeryturę, świadectwo pracy). Dokumenty kierowane do inspekcji i urzędów. Praca 

w wybranym informatycznym systemie zarządzania kadrami 

 
PISMA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM 

Uregulowania formalno–prawne związane z postępowaniem w zakresie tworzenia pism   występujących w 

procesie postępowania administracyjnego. Zasady korespondencji w administracji publicznej. Układ pisma w 

korespondencji administracji publicznej. Zasady składania tekstu. Pisma z zastosowaniem środków 

elektronicznego przekazu, zasady oznaczania i rejestracji pism. Układ formalno-prawny pełnomocnictwa w 

postępowaniu administracyjnym. Decyzja administracyjna. Wymogi formalno-prawne w toku postępowania 

administracyjnego. Odwołanie od decyzji. Wymogi formalno-prawne. Wniosek o przywrócenie terminu do 

wniesienia odwołania od decyzji. Postanowienie. Wymogi formalno-prawne. Zażalenie na postanowienie. 

Wniosek o uzupełnienie postanowienia. Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego. Wniosek o 

wyłączenie pracownika z udziału w postępowaniu administracyjnym. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w 

terminie. Skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu, jako przykład pisma z zakresu postępowania 

przed sądami administracyjnymi. 
 

 

REGIONAL POLICY IN THE UE 

Concepts of a region and regionalisation. Division and typology of regions. Regions in the European Union 

and their types in the public administration structure. Administrative division in the European Union. The 

essence and concept of the regional development policy. Aims and rules of the regional policy. Functions of 

the regional policy and its subject. Factors influencing the development of regions and shaping of the regional 

policy in the European Union in the context of the development of these regions. The concept and types of 

regional policy instruments. Instruments of the regional policy in the European Union. Models of shaping the 

regional development policy. Polish regions in the European Union. Instruments of the regional development 

policy in Poland. Realisation of Europe 2020 strategy. Access to European Union funds. 

 


