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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE  

Nazwa przedmiotu PRAWO GOSPODARCZE 

Kod przedmiotu  

Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek 

Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Kolegium Nauk Społecznych 

Kierunek studiów LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM 

Poziom studiów  pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki  

Forma studiów stacjonarne  

Rok i semestr studiów rok I, semestr 1 

Rodzaj przedmiotu ogólny 

Język wykładowy polski 

Koordynator dr Anna Wójtowicz-Dawid 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr Anna Wójtowicz-Dawid 

* -  opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce 
 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  
 

Semestr 
(nr) 

Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 
Inne 

(jakie?) 
Liczba pkt 

ECTS 

1 30        2 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

                X zajęcia w formie tradycyjnej  

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

1.3  Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)  

ZALICZENIE Z OCENĄ 

2.WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Ogólna wiedza na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 

 
 
 
 
 



3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 
 

3.1 Cele przedmiotu  
 

C1  Wykształcenie umiejętności wykorzystywania instrumentów prawnych  

C2 
Wykształcenie umiejętności posługiwania się terminologią prawną i znajomością aktów 
prawnych. 

C3 Student powinien uzyskać wiedzę z zakresu omawianej problematyki. 

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu 

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych  

EK_01 Wymienia akty prawne dotyczące rodzajów podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą i struktur 
gospodarczych działających w obszarze logistyki  

K_W09, K_W10 

EK_02 Posługuje się przepisami gospodarczymi w celu organizacji 
działalności logistycznej  

K_U06, K_U09 

EK_03 Planuje  indywidualną i grupową organizacje pracy  K_U09 

EK_04 Dąży do samodzielnego planowania i realizowania procesu 
samodokształcania się 

K_U09 

 
3.3 Treści programowe 

A. Problematyka wykładu  
 

Treści merytoryczne 

1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego – prywatnego, publicznego. Zasady 
przewodnie prawa gospodarczego. 

2. Charakterystyka źródeł prawa gospodarczego. Konstytucja RP. Ustawa o swobodzie 
działalności gospodarczej. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Kodeks cywilny. 
Kodeks spółek handlowych. 

3. Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej według obowiązującego 
prawa – ustawy z dnia 20.08.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

4. Reglamentacja działalności gospodarczej. Koncesje i zezwolenie. Warunki działalności 
koncesjonowanej i objętej zezwoleniem. 

5. Ewidencja działalności gospodarczej – Krajowy Rejestr Sądowy.  
6. Ogólne wiadomości o przedsiębiorcach. Przedsiębiorca w ujęciu ekonomicznym i prawnym. 

Katalog praw i obowiązków przedsiębiorcy. 
7. Formy organizacyjno – prawne prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście 

obowiązujących norm prawa. Kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, prawo 
spółdzielcze. 

8. Zasady ogólne zakończenia działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców. 
Uwarunkowania prawne zakończenia działalności gospodarczej – ustawa prawo 
upadłościowe i naprawcze. 

9. Charakterystyka ogólna umów w działalności gospodarczej. Treść i forma umów 
gospodarczych. Procedury zawierania umów, rodzaje umów. 

10. Prawna ochrona interesów przedsiębiorców – rozstrzyganie sporów gospodarczych. 
Odrębność trybów postępowania w sprawach gospodarczych – działalność sądów 



gospodarczych, sądów polubownych. 
11. Środki odwoławcze od orzeczeń sądowych. Istota apelacji, kasacji, zażalenia i wznowienia 

postępowania. Postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądami polubownymi. 
Istota sądu polubownego. 

12. Rodzaje i charakterystyka papierów wartościowych w działalności gospodarczej. 
Uregulowania prawne obowiązujące w tym zakresie – prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi. 

13. Weksel i czek – rola i znaczenie w obrocie gospodarczym. 

 
3.4 Metody dydaktyczne  

 
Wykład z prezentacją multimedialną połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji 
dydaktycznej związanej z wykładem. 
 
4. METODY I KRYTERIA OCENY  

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

EK_ 01  Kolokwium   W 

EK_ 02 Kolokwium   W 

EK_ 03 Kolokwium   W 

EK_ 04 Kolokwium   W 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  
 

Zaliczenie pisemne z oceną. Obejmuje wiedzę z wykładu oraz aktów prawnych i zalecanej 
literatury. 
Zaliczenie w formie szerszej wypowiedzi na zadane 2 lub 3 pytania albo testu wielokrotnego 
wyboru z punktami ujemnymi (pytania otwarte lub test). Ocena pozytywna na zadane pytanie jest 
uzależniona od stopnia prawidłowości i zupełności udzielonej odpowiedzi, stanowiącej 
równowartość co najmniej: 
- 60 procent właściwej i zupełnej odpowiedzi- 3, 0; 
- 80 procent właściwej i zupełnej odpowiedzi- 4, 0; 
- 95 procent właściwej i zupełnej odpowiedzi- 5, 0. 
Ocena końcowa stanowi wypadkową ocen uzyskanych za poszczególne pytania. 
W przypadku zaliczenia w postaci testu wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi za każdą 
poprawną odpowiedź student uzyskuje +1 pkt, za każdą błędną -1 pkt. Test składa się z 20-35 
pytań. Ocena końcowa zależy od ilości punktów uzyskanych z testu. 
Zasady oceniania są następujące: 
Bardzo dobry - 40-38 pkt, 
Dobry plus - 37-35 pkt, 
Dobry - 34-30 pkt, 
Dostateczny plus - 29-27 pkt, 
Dostateczny - 26-22 pkt. 

 

 



5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 
EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające  
z harmonogramu studiów 

30 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

1 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

19 

SUMA GODZIN 50 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta. 

 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU  

wymiar godzinowy  

zasady i formy odbywania 
praktyk  
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    Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


