
AKADEMIA WSB 

WZ CIESZYN 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE 

Przedmiot: Prawo handlowe 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
26w    

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
14w    

WYKŁADOWCA 

 

 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Wykład/konwersatorium, e-learning 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest: dostarczenie pogłębionej wiedzy z zakresu prawa handlowego, w tym  

podstawowych instytucji prawa działalności gospodarczej, prawa spółek handlowych oraz umów  

handlowych. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

Z2_W14 P7S_WK rozpoznaje i identyfikuje różnorakie aspekty prawa 
handlowego 

Egzamin pisemny 

Z2_W14 P7S_WK identyfikuje podstawowe zasady prawne w odniesieniu do 
prawa handlowego 
 

Egzamin pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 

Z2_U05 P7S_UW potrafi samodzielnie interpretować wybrane akty prawne Dyskusja  

Z2_U05 P7S_UW potrafi samodzielnie odszukać podstawę prawną dla 
rozwiązania oraz zinterpretowania konkretnego problemu 
zakresu prawa handlowego 
 

Analiza case study na 

podstawie realnych 

przypadków w 

działalności 

gospodarczej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Z2_K01 P7S_KK jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy, 

zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania 

pozyskiwanych informacji 

Wypowiedzi w trakcie 

zajęć 

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

Stacjonarne 

udział w wykładach/konwersatorium = 26 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu/konwersatorium = 14  

interpretacja aktów prawnych  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 6 

realizacja zadań projektowych =  

e-learning =  

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

Niestacjonarne 

udział w wykładach/konwersatorium = 14 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu/konwersatorium = 16 - interpretacja 

aktów prawnych  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 14 

realizacja zadań projektowych =  

e-learning =  

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 



RAZEM: 50 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

 

RAZEM: 50 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Znajomość podstaw prawa  

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Pojęcie i zakres prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa 

• Zasady prawa handlowego 

• Prawo działalności gospodarczej: przedsiębiorca, działalność gospodarcza, rejestracja 
działalności gospodarczej, reglamentacja działalności gospodarczej 

• Prawo konkurencji (czyny nieuczciwej konkurencji, zwalczanie nieuczciwej konkurencji) 

 

Treści realizowane w formie e-learning:  

• Prawo spółek handlowych (spółki osobowe i kapitałowe) 

• Umowy handlowe (umowy nazwane i nienazwane) 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• A. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2019 

• B. Gnela, Prawo handlowe dla ekonomistów, Wolters Kluwer, Warszawa 2019 

 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki Warszawa 

2019 

•  T. Mróz, M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne C.H.Beck 2018  

• Twigg-Flesner, Christian. 2012 - Standard Terms in International Commercial Law - The 

Example of Documentary Credits. 

https://www.researchgate.net/publication/228224788_Standard_Terms_in_International_Co

mmercial_Law_-_The_Example_of_Documentary_Credits 

PUBLIKACJE 

NAUKOWE OSÓB 

PROWADZĄCYCH 

ZAJĘCIA ZWIĄZANE Z 

TEMATYKĄ MODUŁU 

• Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiński, Marcin Jakubiec, Management of Enterprise in the 21st 

Century :conditions and perspectives of growth, Warszawa: Difin SA, 2015 

• M. Isabel Sánchez-Hernández, Dolores Gallardo-Vazquez, Agnieszka Barcik, Piotr 

Dziwiński, The effect of the internal side of social responsibility on firm competitive success 

in the business services industry, Sustainability 2016 : vol. 8, no. 2 

• Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiński, Network cooperation of enterprises in conditions of 

Polish developing economy. w: Entrepreneurship and structural change in dynamic 

territories : contributions from developed and developing countries, Springer 2018 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• Wykład/konwersatorium, dyskusja, analiza case study na podstawie realnych przypadków 

w działalności gospodarczej 

 

W formie e-learning:  

• Użycie Platformy e-learningowej Moodle 

POMOCE NAUKOWE Wybrane akty prawne  

PROJEKT 

(o ile jest realizowany 

w ramach modułu 

zajęć) 

Nie dotyczy 

 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Egzamin pisemny z jednym / dwoma pytaniami otwartymi z zakresu omówionego materiału (50% 

pkt). 

 

https://www.researchgate.net/publication/228224788_Standard_Terms_in_International_Commercial_Law_-_The_Example_of_Documentary_Credits
https://www.researchgate.net/publication/228224788_Standard_Terms_in_International_Commercial_Law_-_The_Example_of_Documentary_Credits

