
AKADEMIA WSB 

Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Przedmiot: Prawo gospodarcze 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  

w semestrze 

1 2 3 4 

I II III IV V VI VII 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e)* 
  14w     

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
  14w     

JĘZYK 

PROWADZENIA 

ZAJĘĆ 

Język polski 

WYKŁADOWCA  

FORMA ZAJĘĆ wykład 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, w tym podstawowych 

instytucji prawa działalności gospodarczej. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

ZIP_W09 

ZIP_W10 

 

 

 

 

 

 

ZIP_W11 

P6S_WK 

P6S_WK 

 

 

 

 

 

 

P6S_WK, inż. 

Student rozpoznaje i identyfikuje w 

zaawansowanym stopniu różnorakie aspekty 

prawa gospodarczego. Identyfikuje 

podstawowe akty prawne w tym zakresie. 

Rozumie ich znaczenie w zarządzaniu 

organizacją. Uwzględnia prawne aspekty i 

uwarunkowania działalności zawodowej, 

rozumie ich oddziaływanie na organizację 

Zna zasady prowadzenia jednoosobowej 

działalności gospodarczej 

 

Test wiedzy 

UMIEJĘTNOŚCI 

ZIP_U02 P6S_UW Student potrafi samodzielnie odszukać i 

interpretować wybrane akty prawne z 

zakresu prawa gospodarczego. 

 Potrafi samodzielnie odszukać podstawę 

prawną dla rozwiązania oraz 

zinterpretowania konkretnego problemu 

prawnego 

Test, dyskusja 

ZIP_U6 P6S_UW, inż. Potrafi integrować posiadaną wiedzę przy 

realizacji zadań inżynierskich uwzględniając 

także aspekty prawne. 

Dyskusja w czasie wykładu, test 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

ZIP_K02 P6S_KK Student jest gotów do korzystania z opinii 

ekspertów w razie prawnych dylematów 

dotyczących działalności zawodowej  

Dyskusja  

ZIP_K07 P6S_KR Jest gotów do przestrzegania przepisów 

prawa wraz z ich odniesieniem do zasad 

etyki 

Dyskusja, obserwacja w czasie zajęć 



Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach = 14 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń = 10 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu = 10 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (określ jakie) = 2 konsultacje 

RAZEM:38 

Liczba punktów  ECTS:1,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach = 14 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń = 10 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu = 10 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (określ jakie) = 2 konsultacje 

RAZEM: 38 

Liczba punktów  ECTS: 1,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI 

WSTĘPNE 

 

Wiedza z zakresu podstaw prawa i podstaw zarządzania 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: Platforma MS Teams 

Pojęcie i zakres prawa gospodarczego oraz jego miejsce w systemie prawa 
Zasady prawa gospodarczego  
Prawo działalności gospodarczej: przedsiębiorca, działalność gospodarcza, rejestracja działalności 
gospodarczej, reglamentacja działalności gospodarczej 
Umowy handlowe (umowy nazwane i nienazwane) 
Prawo konkurencji (czyny nieuczciwej konkurencji, zwalczanie nieuczciwej konkurencji) 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

Mróz, M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne Warszawa 2021. 

Prawo umów handlowych / pod redakcją Stanisława Włodyki ; Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 

2014. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

J. Jacyszyn,  A. Koronkiewicz-Wiórek, B.Książek,  M. Piotrowska-Kłak,  L.Siwik,  Ł.Świderek,   

   Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013 

J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe Warszawa 2012 

 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

Wykład z prezentacją, dyskusja 

 

W formie e-learning: 

POMOCE 

NAUKOWE 

Akty prawne z zakresu prawa gospodarczego i handlowego: 

Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

PROJEKT 

(o ile jest 

realizowany  w 

ramach modułu 

zajęć) 

Nie dotyczy 

FORMA  I 

WARUNKI 

ZALICZENIA 

Zaliczenie pisemne: test z pytaniami zamkniętymi, jednokrotnego wyboru 

 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 


