
 
Harmonogram zajęć oraz warunki zaliczenia przedmiotu 

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w semestrze zimowym 2014/2015 
SNP(W) III - grupy: 2, 4, 5 

Prowadząca: mgr Łukasz Piekaj  
Kontakt: lukasz.piekaj@prawo.uni.wroc.pl  
Terminy konsultacji: https://prawo.uni.wroc.pl/pracownicy/2705; proszę przeglądać dodane 
ogłoszenia, w których zostaną podane ewentualne zmiany dotyczące dni lub godzin konsultacji.  
Harmonogram zajęć:  
1. Zajęcia nr 1 

 Sprawy organizacyjne  
 Podział Prawa Gospodarczego  
 Zasady ogólne i swoiste Publicznego Prawa Gospodarczego 
 Podmioty Publicznego Prawa Gospodarczego  

2. Zajęcia nr 2 
 Pojęcie działalności gospodarczej 
 Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa 
 Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby prawne 
 Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, swoboda świadczenia usług 
 Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej 

3. Zajęcia nr 3  
 Obowiązki przedsiębiorcy (obowiązki ewidencyjne i rejestracyjne)  
 Prawa przedsiębiorcy 
 Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
 Zawieszenie działalności gospodarczej  
 Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy 
 Osoby zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą  

4. Zajęcia nr 4 
 Przedmiot prawa zamówień publicznych 
 Tryby zamówień publicznych 
 Wyłączenia spod ustawy 
 Środki ochrony prawnej 

5. Zajęcia nr 5 
 Pojęcie i rodzaje mienia 
 Nabycie mienia- nacjonalizacja i komunalizacja 
 Wykorzystanie mienia- zaspokajanie potrzeb społeczności i działalność gospodarcza, 
 Administracja publiczna a zarząd mieniem publicznym-podmioty uprawnione, zakres 

działalności. 
 Organizacyjno prawne formy zarządu mieniem publicznym 
 Kontrola działalności gospodarczej 

6. Zajęcia nr 6 
 Reglamentacja gospodarcza 
 Kontrola działalności gospodarczej 
 Prawa i obowiązki kontrolowanego 

7. Kolokwium zaliczeniowe. 
8. Poprawa kolokwium zaliczeniowego, omówienie zagadnień problemowych. 
 
 
 



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.  
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.  
 
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:  
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.  
C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010.  
Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze. Wykłady, Warszawa 2010.  
M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Sieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, 
Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 .  
M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.  
 
 
WARUNKI UZYSKANIA OCENY POZYTYWNEJ 
 

 Pozytywna ocena z kolokwium oraz obecność na zajęciach i zaliczenie „na plus” 
wymaganej ilości przeprowadzonych w trakcie semestru kartkówek, 

 Poprawa oceny z kolokwium dotyczy jedynie osób, które otrzymały ocenę niedostateczną; 
poprawy należy dokonać do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej w godzinach 
konsultacji, 

 Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Każda kolejna podlega 
ustnemu zaliczeniu na konsultacjach w terminie do 2 tygodni od daty nieobecności. 
Zaliczenie obejmuje materiał zrealizowany w dniu nieobecności, 

 Student może wnioskować do prowadzącego ćwiczenia o przedterminowe zaliczenie, 
odbywające się w formie ustnej lub pisemnej na konsultacjach. W tej sprawie należy 
przesłać wniosek na adres e-mail prowadzącego zajęcia.  

 
W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do zadawania pytań podczas zajęć, w godzinach 
konsultacji lub drogą mailową.  

Łukasz Piekaj 
 

 


