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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-H101 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Prawo gospodarcze 

w j. angielskim Economic Law 

Kierownik przedmiotu dr Jacek Połowianiuk 

Jednostka prowadząca WAiNS PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil i poziom kształcenia 
ogólnoakademicki 

studia I 
stacjonarne 

Semestr studiów 1 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy HES Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

15 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

1 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo - 1 - - 

łącznie w semestrze - 15 - - 

 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. 
Ogólna wiedza o państwie i prawie; na poziomie szkół ogólnokształcących; podstawowa wiedza w zakresie stanowienia, 
obowiązywania, funkcjonowania, interpretowania i stosowania prawa polskiego. 

 

II. Cele przedmiotu 

II.1 
Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie prawa gospodarczego z punku widzenia 
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.  

II.2. Podstawowe zasady działalności gospodarczej w Polsce. 

II.3. 
Ewidencja działalności gospodarczej CEIDG a reglamentacja. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa oraz działalności 
gospodarczej.   

II.4. Formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wybrane umowy w obrocie gospodarczym. 
 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.2. Ćwiczenia audytoryjne 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. 
Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia. Norma prawna system prawa. Źródła prawa. Osoba 
fizyczna, osoba prawna. Zdolność prawna. Zdolność do czynności prawnych. 

2 

2. 
Prawo i jego rola w regulowaniu działalności gospodarczej. Miejsce prawa gospodarczego (prywatnego i 
publicznego) w systemie prawa. Rola i funkcje państwa w gospodarce.  

2 

3. 
Źródła prawa gospodarczego. Podstawowe zasady prawa gospodarczego publicznego: Zasada społecznej 
gospodarki rynkowej jako podstawa ustroju społeczno-gospodarczego Polski. Zasada wolności działalności 
gospodarczej, Zasada równości. Zasada konkurencji.   

2 

4. 
Podstawowe pojęcia: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo w Polsce a przedsiębiorstwo w UE, konsument, 
konkurent, firma, prokura, pełnomocnictwo. Konstytucji biznesu. 

2 

5. 

Formy prowadzenia działalności gospodarczej: jednoosobowa działalność gospodarcza; spółka cywilna; 
spółki prawa handlowego formy działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza państw. jednoosobowe 
spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe. Spółdzielnie. Zasady prowadzenia działalności 
gospodarczej przez stowarzyszenia lub fundacje. Zasady dotyczące upadłości przedsiębiorcy i postępowania 
naprawczego 

2 

6. 
Pojęcie umowy. Zasada swobody umów. Wybrane umowy w obrocie gospodarczym. Umowa sprzedaży. 
Umowa dostawy. Umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenia. 

2 

7. Dochodzenie roszczeń. 2 

8. Publicznoprawna ochrona konkurencji i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. 1 
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IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 

K1_W08 

K1_W09 

K1_W10 

I.P6S_WK 
III.P6S_WK 

P6U_W 

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego 
(prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe). Zna i rozumie 
terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa. Zna system 

prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz 
relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej 

i z prawem międzynarodowym. Ma wiedzę na temat ogólnych zasad 
tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując 
wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku 

prawo. 

SU, D 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 
K1_U01 
K1_U02 

I.P6S_UW.o 
III.P6S_UW.o 

I.P6S_UK 
I.P6S_UU 

P6U_U 

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm 
prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu 

interdyscyplinarnym. Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z 
poszczególnych dziedzin prawa. Dostrzega związki między zjawiskami 

prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi. 

PDM, SU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS K1_K03 
I.P6S_KO 

P6U_K 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. D 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu (WP), 
sprawozdanie (SPR), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 

 
 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2019; 
2. Prawo gospodarcze prywatne, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2018 
3. Prawo gospodarcze. Kompendium, J. Olszewski (red), Warszawa 2019 
 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 15 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. - 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

25 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 

Sumaryczny nakład pracy studenta 50 

Liczba punktów ECTS 1 
 


