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I. Ocena semestralna  

 

1. Przy wystawieniu oceny semestralnej z przedmiotu prawo publiczne gospodarcze 

uwzględniane będą:  

a) pozytywna ocena z kolokwium, uzyskana w terminie i na zasadach określonych przez 

prowadzącego,  

b) obecność Studenta na zajęciach w semestrze zimowym, na zasadach określonych w pkt II,  

c) aktywność na zajęciach oceniana w toku prowadzonych zajęć w semestrze zimowym, 

tytułem odpowiedzi ustnych, pisemnych, wykonywanych przez Studenta zadań domowych 

oraz rozwiązywanych na zajęciach kazusów. 

 

II. Obecność na zajęciach. 

1/ Student jest obowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach z przedmiotu prawo 

publiczne gospodarcze. 

2/ Student ma prawo do 1 nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. 

3/ Każdą kolejną nieobecność Student jest obowiązany zaliczyć w godzinach konsultacji 

prowadzącego, w terminie 2 tygodni od dnia nieobecności. Formą zaliczenia nieobecności 

jest odpowiedź ustna z zakresu materiału omawianego na zajęciach, których nieobecność 

dotyczy. 

 

III. Kolokwium semestralne. 

1. Kolokwium semestralne odbędzie się w czasie zajęć, w formie, terminie i z zakresu 

materiału określonych przez prowadzącego. 



 

2. Student ma obowiązek przystąpienia do kolokwium semestralnego w wyznaczonym 

terminie. W sytuacji wyjątkowej, usprawiedliwionej w należyty sposób (o czym decyduje 

prowadzący zajęcia), w razie nieprzystąpienia do kolokwium, Student ma obowiązek 

przystąpić do niego w terminie  1 tygodnia od dnia jego przeprowadzenia w grupie, do 

której Student uczęszcza, w godzinach konsultacji. W braku spełnienia wyżej 

wymienionych obowiązków, prowadzący odmówi zaliczenia przedmiotu, a w 

konsekwencji także – wystawienia oceny semestralnej z przedmiotu.  

3. Student ma prawo poprawienia oceny niedostatecznej, otrzymanej z kolokwium w 

godzinach konsultacji. 

 

4. Prowadzący przewiduje wyłącznie jednorazową możliwość poprawy oceny 

niedostatecznej  

 

5. Poprawa ocen z kolokwium dotyczy wyłącznie ocen niedostatecznych.  

 

6. Kolokwium zostanie przeprowadzone w formie opisowej i składać się będzie z trzech 

pytań otwartych.  

 

V. Kolokwium przedterminowe. 

1. Student ma prawo przystąpić do kolokwium przedterminowego na zasadach określonych 

przez prowadzącego. 

2. Zakres materiału obowiązującego na kolokwium przedterminowym obejmuje całość 

zagadnień przewidzianych w harmonogramie zajęć określonym w pkt. VI. 

 

VI. Harmonogram zajęć. 

 

1/ Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu. 

 

2/ Pojęcie prawa publicznego gospodarczego. Zasady ogólne i swoiste. 

Pojęcie wolności gospodarczej i jej ograniczenia. 

3/4/ Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.                         

Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych. 

5/ Podstawowe obowiązki przedsiębiorców, w tym rejestracja. 

6/ Koncesje, zezwolenia, licencje, działalność regulowana. 

7/ kolokwium zaliczeniowe. 

VII. Proponowana literatura. 

Proponowana literatura podstawowa:  

A.Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres (red.), T. Kocowski, M.  



Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009.  

Proponowana literatura uzupełniająca:  

1/ K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.  

2/ C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010.  

3/ Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze. Wykłady, Warszawa 2010.  

4/ M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Sieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, 

Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 .  

5/ M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.  

 

VIII. Podstawowe akty prawne:  

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

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

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 


