
KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod modułu Z-EKON1-0011 

Nazwa modułu Prawo gospodarcze 

Nazwa modułu w języku angielskim Business Law 

Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 
 

 

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia I stopień 
(I stopień / II stopień) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia niestacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalność wszystkie 
Jednostka prowadząca moduł Katedra Zarządzania i Marketingu 
Koordynator modułu mgr Paweł Anczykowski 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

Kierunkowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status modułu  Obowiązkowy 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy) 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstępne  
(kody modułów / nazwy modułów) 

Egzamin  Tak 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 4 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 14 8 - - - 

 



 

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Poznanie podstawowych pojęć związanych z problematyką prawa gospodarczego, 
wyrobienie umiejętności uogólnionego spojrzenia na zagadnienia prawne pojawiające się w 
trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność stosowania podstawowych 
instytucji prawnych i metod służących rozwiązywaniu problemów prawnych. 
(3-4 linijki) 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 
Ma podstawową wiedzę o dziale prawa jakim jest 
prawo gospodarcze, miejscu tego działu w systemie 
prawnym i relacjach do innych działów prawa. 

w K_W01 S1A_W01 

W_02 

Identyfikuje fundamentalne zasady prawa 
gospodarczego i instytucje prawne 
charakterystyczne dla tego działu. Ma podstawową 
wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzenia 
działalności gospodarczej, zasad tworzenia 
podmiotów gospodarczych, prawnych form ich 
organizacji i norm prawnych wpływających na  
funkcjonowanie tych podmiotów. 

w/ć K_W10 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W11 

U_01 

Potrafi wykorzystać  wiedzę z zakresu prawa 
gospodarczego i pozyskiwać dane do analizowania 
prawnych aspektów zjawisk zachodzących w 
gospodarce, w tym w sektorze przedsiębiorstw. 

w/ć K_U02 S1A_U02 

U_02 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
prawnych dylematów pojawiających się w trakcie 
prowadzenia działalności gospodarczej. Analizuje 
problemy prawne i gospodarcze oraz proponuje w 
tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. 

w/ć K_U05 
S1A_U06 
S1A_U07 

U_03 

Potrafi wykorzystać  wiedzę prawniczą i pozyskiwać 
dane do rozwiązywania konkretnych problemów 
prawnych  i analizowania zdarzeń prawnych 
zachodzących w gospodarce i jej otoczeniu oraz w 
działalności podmiotów gospodarczych. 

w/ć K_U09 S1A_U02 

U_04 
Prawidłowo posługuje się normami prawnymi  
regulującymi gospodarkę rynkową i funkcjonowanie 
podmiotów gospodarczych.  

w/ć K_U10 S1A_U05 

K_01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w 
celu poszerzania i uaktualniania wiedzy prawniczej 
w związku z postępem gospodarczym, zmianami 
regulacji prawnych oraz zmieniającymi się 
uwarunkowaniami rynkowymi w skali krajowej i 
międzynarodowej.  

w/ć 
K_K01 

 
S1A_K01 

K_02 
Potrafi myśleć i działać w sposób zgodny z normami 
prawa z wykorzystaniem wiedzy prawniczej i ze 
zrozumieniem potrzeby przestrzegania prawa.  

ć 
K_K04 

 
S1A_K07 

 



 

Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 

Ogólne wiadomości o prawie gospodarczym. 

Pojęcie, przedmiot i zakres prawa gospodarczego. Źródła prawa 
gospodarczego. Zasady przewodnie prawa gospodarczego.  

W_01 
W_02 
U_01 

  
  

2 

  
Działalność gospodarcza jako przedmiot prawa gospodarczego. 
Pojęcie i cechy działalności gospodarczej. 
Warunki prawne podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. 
Reglamentacja działalności gospodarczej. 

  

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
U_03 
U_04 

  

3 

 Wiadomości ogólne o przedsiębiorcach. 

 Pojęcie przedsiębiorcy, kategorie przedsiębiorców w prawie gospodarczym. 

 Wspólne instytucje prawne dla wszystkich kategorii przedsiębiorców. 

 Różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami przedsiębiorców. 

  
W_02 
U_01 
U_03 
U_04 

   

4 

 Spółki prawa handlowego  jako przedsiębiorcy. 

 Pojęcie spółek handlowych i ich rodzaje. 

 Podział na spółki osobowe i kapitałowe. 

 Różnice między spółkami osobowymi a kapitałowymi. 

   

  
 

U_02 
U_03 
U_04 

  

5 

 Spółki kapitałowe, rodzaje i funkcje. 

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – powstanie i istota spółki. 

 Kapitał zakładowy, wkłady i udziały wspólników. 

 Prawa i obowiązki wspólników. 

 Organy spółki. 

  
U_03 
U_04 

  

6 

 Spółka akcyjna . 

 Istota i powstanie spółki akcyjnej.  

 Kapitał zakładowy, wkłady i akcje. 

 Prawa i obowiązki wspólników. 

 Organy spółki akcyjnej. 

 Rozwiązywanie i likwidacja spółki. 

  
U_03 
U_04 

  

7 

 Spółki osobowe, rodzaje i funkcje. 

 Spółka jawna - istota, powstanie, rejestracja. 

 Majątek spółki jawnej, 

 Prowadzenie i reprezentacja spółki jawnej. 

 Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej. 

   
  

U_03 
U_04 

  

8 

 Spółka partnerska. 
 Charakterystyka ogólna spółki partnerskiej.  

 Tworzenie spółek partnerskich. 

 Prowadzenie spraw spółki partnerskiej, jej reprezentacja. 

 Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania. 

  
U_02 
U_03 
U_04 

  



 

9 

 Spółka komandytowa, powstanie spółki. 

 Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej za zobowiązania. 

 Spółka komandytowo-akcyjna, powstanie spółki. 

 Kapitał spółki, prowadzenie i reprezentacja spółki. 

 Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej.  

 
U_02 
U_03 
U_04 

  
 

10 

 Przedsiębiorstwa państwowe. 

 Zasady funkcjonowania i rodzaje przedsiębiorstw państwowych. 

 Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. 

 Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstw państwowych. 

  

 
U_01 
U_02 
U_03 
U_04 

  

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 

 Działalność gospodarcza w warunkach gospodarki rynkowej. 

 Osoby fizyczne jako przedsiębiorcy. 

 Regulacje prawne dotyczące zakładania działalności gospodarczej. 

 Normy dotyczące prowadzenia działalności przez osoby fizyczne.  

    

 
W_02 
U_01 
U_02 
U_04 
K_01 
K_02 

2 

 

 Ćwiczenia praktyczne – zakładanie działalności gospodarczej przez osobę  

 fizyczną  - wypełnianie druków i formularzy dotyczących rozpoczynania przez 

 osobę fizyczną działalności gospodarczej. 

  
U_01 
U_02 
U_04 
K_01 
K_02 

3 

  

 Osoby prawne jako przedsiębiorcy. 

 Rozpoczynanie działalności gospodarczej przez osoby prawne. 

 Regulacje prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez  

 osoby prawne.   

  
  

U_02 
U_03 
U_04 
K_01 

    K  02 

4 

 

 Ogólna charakterystyka umów gospodarczych. 
 Istota umów gospodarczych. 
 Treść umowy, forma umowy. 
 Zawarcie umowy, tryb zawarcia umowy gospodarczej. 
 

  

    U_01 
U_03 
U_04 
K_01 
K_02 

5 

 Ogólne wiadomości o umowach zawieranych w toku działalności  

 gospodarczej przedsiębiorców. Umowy związane z obrotem towarowym.  

 

Kolokwium zaliczeniowe  

 U_01 
U_02 
U_04 
K_01 
K_02 

 
 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 
Wykład – zaliczenie z oceną na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Egzamin pisemny / Kolokwium zaliczeniowe  



 

W_02 Egzamin pisemny / Kolokwium zaliczeniowe  

U_01 Egzamin pisemny / Kolokwium zaliczeniowe / Zadanie do samodzielnego wykonania   

U_02 Egzamin pisemny / Kolokwium zaliczeniowe / Zadanie do samodzielnego wykonania   

U_03 Egzamin pisemny / Kolokwium zaliczeniowe / Zadanie do samodzielnego wykonania   

U_04 Egzamin pisemny / Kolokwium zaliczeniowe / Zadanie do samodzielnego wykonania   

K_01 Obserwacja na zajęciach / Zadanie do samodzielnego wykonania / Dyskusja na zajęciach  

K_02 Obserwacja na zajęciach / Zadanie do samodzielnego wykonania / Dyskusja na zajęciach 

  



 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 14 godz. 
2 Udział w ćwiczeniach 8 godz. 
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 4 godz. 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie 2 godz. 
8 Zaliczenie projektu - dyskusja  
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
28 godz. 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1,1 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 28 godz. 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 16 godz. 
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 8 godz. 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań 10 godz. 
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu 10 godz. 
19   
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 72 godz. 
21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

2,9 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  100 godz. 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
4 ECTS 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 36 godz. 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

1,4 ECTS 
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Witryna WWW 
modułu/przedmiotu 

 

 


