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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY 

PODSTAWOWE 

Kod modułu: B 

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE Kod przedmiotu: 20  d przedmiotu: 20 

  Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

II/III 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
Dr Grażyna Cern 

Prowadzący zajęcia  

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Celem podstawowym wykładu jest ukształtowanie sylwetki studenta 

zdolnego do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych i 

administracyjnych, gospodarczych związanych z funkcjonowaniem w ramach 

nowego ładu prawnego i gospodarczego, otwartego na zmiany dokonujące się 

w rzeczywistości gospodarczej i zdolnego do odpowiedzialnego otwarcia na 

nowe problemy, potrafiącego widzieć poszczególne problemy gospodarcze w 

perspektywie całokształtu zagadnień wynikających ze standardów ładu 

publicznego a poza tym przygotowanego do zmierzenia się z problemami 

wynikającymi, z powyższej problematyki. 

Wymagania wstępne Podstawowe zasady prawa cywilnego 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 

Posiada wiedzę w zakresie zasad prawa regulujących funkcjonowanie podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, instytucji sektora publicznego, 

samorządowego oraz obowiązującego w tym zakresie prawa. 

 K1P_W02, 

   

02 

Ma wiedzę z zakresu podstawowych zasad prawa w działalności gospodarczej, 

ingerencji państwa w działalność gospodarczą oraz ochrony wartości 

intelektualnej. 

K1P_W10 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
Potrafi posługiwać się normami i przepisami prawa w procesie analizy i 

wydawania opinii dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. K1P_U01 

04 

Potrafi ocenić legalność podejmowanych decyzji gospodarczych z 

wykorzystaniem podstawowych zasad prawa. Rozumie proces podejmowania 

decyzji gospodarczych i analizuje czynniki warunkujące ich występowanie. 

K1P_U05 

K1P_U07 

Kompetencje społeczne  

05 Identyfikuje uwarunkowania nielegalnej działalności gospodarczej.  K1P_K04 

06 

Posiada świadomość roli zasad i norm prawa w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej. Wykazuje postawę twórczą w zakresie organizacji i 

prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 

K1P_K06 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

. 

 



Prawo prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców; Działalność gospodarcza, pojęcie 

przedsiębiorcy; Osoby fizyczne jako przedsiębiorcy; Formy ewidencjonowania przedsiębiorców; Prawa i 

obowiązki przedsiębiorców; Ochrona danych osobowych a prowadzenie działalności gospodarczej; Kontrola 

działalności gospodarczej; Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne; Czyn nieuczciwej konkurencji; Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku; 

Nieuczciwa reklama i reklama sprzeczna z prawem; Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, postepowanie antymonopolowe przed Prezesem UOKiK; Przeciwdziałanie nieuczciwym 

praktykom rynkowym; Obowiązki informacyjne i inne wynikające z ustawy o prawach konsumenta 

Ćwiczenia  

 

Prawo prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców; Analiza i interpretacja Ustawy z 

6.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorcy, (tj Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.) 

Laboratorium 

 

Projekt 

 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2018. 
Literatura uzupełniająca  J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne, C. H. Beck 2010. (Kazusy 

Becka). 
Metody kształcenia Prezentacje multimedialne; analiza studium przypadku, praca w grupach 

połączona z dyskusją i analizą tekstów prawnych. 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Przygotowanie i prezentacja referatu 01-02 

Analiza studium przypadku 03-04 

Obserwacja aktywności w pracy zespołowej 05-06 

Formy i warunki zaliczenia Wykład: zaliczenie pisemne, pytania otwarte  – waga 0,6; Ćwiczenia: zaliczenie 

pisemne, pytania otwarte i kazusy oraz aktywność na zajęciach, udział w 

dyskusji, wyrażanie własnych opinii  - waga 0,4. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  10  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 5 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10  

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 66 30 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 2 (Nauki prawne) 



naukowej 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,2 

 


