
KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  

 

I.  Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Technicznych 

2. Nazwa kierunku studiów Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć  Prawo gospodarcze 

7. Kod zajęć  K 20 

8. Poziom/kategoria zajęć  zajęcia: kształcenia kierunkowego (zkk)  

9. Status zajęć  Obowiązkowy/ fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć  w planie 

studiów 
Rok II, semestr 3 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 1 

13. Koordynator zajęć  Mgr Krzysztof Grabka  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć  
Mgr Krzysztof Grabka  

 

2.  Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu  

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne  

10 10 - - - - - 
 

3. Cele zajęć  

  

C 1 - Zapoznanie studentów z podstawami, zasadami i celami publicznego prawa 

gospodarczego, w szczególności z problematyką podejmowania i wykonywania  

działalności gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców krajowych i osoby 

zagraniczne oraz form jej ograniczania (proces reglamentacji działalności gospodarczej 

C 2 - Zrozumienie znaczenie prawa i władczych oddziaływań państwa na kluczowe dziedziny 

działalności gospodarczej przy uwzględnieniu standardów rynkowych oraz prawa 

europejskiego. 

C 3 - Rozumienie konsekwencji naruszania przepisów publicznego prawa gospodarczego 

 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 

 

Wiadomości z podstaw prawa. 

 



5. Efekty uczenia się  dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych  efektów uczenia się  

 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się  - 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się  

W_01 

Student posiada wiedzę na temat podstawowych instytucji i pojęć z 

zakresu publicznego prawa gospodarczego. Zna specyficzną rolę 

państwa w gospodarce oraz władcze i niewładcze formy 

oddziaływań państwa w kluczowych dziedzinach działalności 

gospodarczej.  

K_W20, K_W21 

W_02 

Zna problematykę podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców krajowych i 

osoby zagraniczne. 

K_W20, K_W21 

U_01 
Student jest w stanie inicjować postępowania w sprawach z zakresu 

publicznego prawa gospodarczego.  
K_U28 

U_02 

Potrafi analizować i interpretować przepisy z zakresu publicznego 

prawa gospodarczego. Potrafi rozwiązać rzeczywiste problemy na 

podstawie studium przypadku 

K_U28 

K_01 

Student jest zdolny do formułowania ocen otoczenia i warunków 

prowadzenia działalności, jak też podejmowania decyzji 

strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Dostrzega potrzebę 

uczenia się ( ze względu na zmieniające się przepisy prawa) i 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Szanuje porządek 

publiczny.  

K_K06 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
           

Wykład 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

W1 

Normatywne wyznaczniki ładu gospodarczego. Podstawowe zasady 

publicznego prawa gospodarczego. Zasada wolności gospodarczej.  Rola i 

zadania państwa w oddziaływaniu na procesy gospodarcze 

1 

W2 

Prawne warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej Formy prowadzenia 

działalności gospodarczej. Mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni 

przedsiębiorcy. Ewidencja Działalności Gospodarczej. Krajowy Rejestr 

Sądowy. 

2 

W3 

Prawne formy nadzoru państwowego nad działalnością gospodarczą; 

wydawanie aktów administracyjnych, inne formy oddziaływania. 

Reglamentacja działalności gospodarczej ( zakres koncesjonowania i zezwoleń, 

postępowanie w sprawach zezwoleń i koncesji, licencje, zgoda, działalność 

regulowana).  

2 

W4 
Kontrola przedsiębiorców. Publicznoprawna ochrona obrotu gospodarczego. 

Samorząd gospodarczy.  
2 

W5 
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. 

Ochrona konkurencji i konsumentów. 
2 



W6 Kolokwium zaliczeniowe 1 

Razem 10 

Ć1 

Publicznoprawna reglamentacja w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej na podstawie ustaw szczególnych ( działalność bankowa, 

ubezpieczeniowa, obrót instrumentami finansowymi, działalność pocztowa, 

prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne, prawo farmaceutyczne 

2 

Ć2 
Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej (przygotowanie 

notyfikacji, kompetencje KE, kontrola u beneficjenta pomocy)  
2 

Ć3 
Postępowanie przed Prezesem UOKiK, postępowanie antymonopolowe, kary 

pieniężne 
2 

Ć4 
Gospodarka komunalna, zadania o charakterze użyteczności publicznej, prawne 

formy wykonywania gospodarki komunalnej 
2 

Ć5 
Samorząd gospodarczy i zawodowy – pojęcie i zadania na przykładzie ustaw 

szczególnych 
2 

Razem 10 
 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się   /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się  

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

W_02   X     

U_01       X 

U_02       X 

K_01       X 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Rodzaj zajęć  Symbol Rodzaj zajęć 

N1 Wykład połączony z 

prezentacją multimedialną 
N2 Praca w grupach 

  N3 Analiza przypadku 
 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się  

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium zaliczeniowe z wykładów 

F2 Ocena pracy na zajęciach 

F3 Ocena kompetencji społecznych poprzez 

rozmowę z uczniem 
 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium 

P2 Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ważonej 

F2+F3 
 



9.2. Kryteria oceny 

 

Symbol 

efektu 

uczenia 

się  

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01; 

W_02: 

U_01; 

U_02; 

K_01 

Student zna i 

potrafi 

zdefiniować 

podstawowe 

regulacje prawne 

w zakresie 

podejmowania i 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej; zna 

i potrafi 

zdefiniować 

podstawowe 

instytucje i pojęcia 

z zakresu 

publicznego prawa 

gospodarczego; 

zna podstawowe 

władcze i 

niewładcze formy 

oddziaływań 

państwa w 

kluczowych 

dziedzinach 

działalności 

gospodarczej 

Jak na ocenę 3,0 

lecz w szerszym 

zakresie. 

Student zna i 

potrafi 

szczegółowo 

zdefiniować 

podstawowe 

regulacje prawne 

w zakresie 

podejmowania i 

prowadzenia  

działalności 

gospodarczej; zna 

i potrafi 

szczegółowo 

zdefiniować 

podstawowych 

instytucji i pojęć z 

zakresu 

publicznego prawa 

gospodarczego; 

zna szczegółowo 

władcze i 

niewładcze formy 

oddziaływań 

państwa w 

kluczowych 

dziedzinach 

działalności 

gospodarczej. 

Jak na ocenę 4,0 

lecz w szerszym 

zakresie. 

Student zna i 

potrafi 

szczegółowo 

zdefiniować i 

uporządkować 

podstawowe 

regulacje prawne w 

zakresie 

podejmowania i 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej; 

definiuje ze 

zrozumieniem 

podstawowe 

instytucje i pojęcia 

z zakresu 

publicznego prawa 

gospodarczego; ze 

zrozumieniem i 

szczegółowo 

opisuje władcze i 

niewładcze formy 

oddziaływań 

państwa w 

kluczowych 

dziedzinach 

działalności 

gospodarczej 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa: 

1.H. Gronkiewicz-Waltz i M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia 

administracyjnoprawne, LexisNexis, Warszawa 2011.  

2. A. Powałowski, Prawo Gospodarcze Publiczne, C.H. Beck, Warszawa 2011.     

3.System prawa administracyjnego, red. R.Hauser, Z.Niewiadomski, A Wróbel, TOM 8A, 

Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, C.H.Beck, 

Warszawa 2013.  

  

Literatura uzupełniająca:  

1. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis Warszawa 2010.  

2. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Lexis Nexis 

(najnowsze wydanie) 

 

 

 

 

 



11. Macierz realizacji zajęć  

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do 

efektów zde-

finiowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 K_W20, 

K_W21 

C_01 W_1-5 N1 F1 

W_02 K_W20, 

K_W21 

C_01 W_1-5 N1 F1 

U_01 K_U28 C_02,03 C_1-5 N2  N3 F2, F3 

U_02 K_U28 C_02,03 C_1-5 N2  N3 F2, F3 

K_01 K_K06 C_02,03 C_1-5 N3 F3 
 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  - 

Udział w konsultacjach 1 

Suma godzin kontaktowych 21 

Samodzielne studiowanie treści wykładów - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne  
- 

Przygotowanie do konsultacji - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 4 

Suma godzin pracy własnej studenta 9 

Sumaryczne obciążenie studenta 25 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 1 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
- 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
- 

 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji. 

 

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                                   Dyrektor Instytutu: 
 


