
1. Nazwa przedmiotu/modułu: Inwestycje zagraniczne w Polsce 

2. Nazwa porzedmiotu/modułu w języku angielskim: Foreign investment in Poland

3. Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

4. Kod przedmiotu/modułu: 

5. Rodzaj przedmiotu/modułu: Do wyboru

6. Kierunek studiów: Ekonomia – niestacjonarne II stopnia

7. Poziom studiów: Studia drugiego stopnia

8. Rok studiów: 2015/2016

9. Semestr: IV

11. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: dr Andrzej Borkowski 
(W)

12.

Wymagania wstepne w zakresie:

Zrealizowanych przedmiotów:

Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:
brak

13.

CELE PRZEDMIOTU

 1. Student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych regulacji prawnych odnoszących się do podejmowania i 
wykonywania działalności gospodarczej przez osoby i przedsiębiorców zagranicznych w Polsce
 2. Student zna zasady przepływu pracowników oraz kapitału, w szczególności zatrudnienia cudzoziemców oraz nabywania 
nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce
 3. Student posiada umiejętności identyfikacji podstaw prawnych kształtujących obowiązki i uprawnienia osób zagranicznych i 
zagranicznych przedsiębiorców w sferze działalności gospodarczej wykonywanej w Polsce
 4. Dostrzega potrzebę racjonalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami publicznymi oraz prawidłowego zarządzania 
inwestycjami

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

10. Forma zajęć i liczba godzin: 10 ( 10 - wykład )



14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA
(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne)

W1 - Posiada wiedzę w zakresie źródeł prawa, w szczególności ich typów w poszczególnych dziedzinach 
prawa, zna zasady i procedury tworzenia aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz aktów prawa 
wewnętrznego, posiada wiedzę na temat ich funkcji oraz wzajemnych relacji

K_W01 

W2 - Student zna uwarunkowania prawne i ekonomiczne, determinujące wzrost inwestycji zagranicznych. K_W01 , 
K_W03

W3 - Zna prawne zasady funkcjonowania przedsiębiorców zagranicznych, które pozwalają na skuteczne 
zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych oraz w warunkach istnienia swobód wolnego 
rynku na terenie Unii Europejskiej

K_W07

U1 - Potrafi odnaleźć odnoszące się do stanu faktycznego rozstrzygnięcia jednostkowe (np. orzeczenia, 
decyzje), dokonać oceny ich przydatności dla rozstrzygnięcia danej sprawy i na tej podstawie prognozować 
możliwe rozstrzygnięcia, jak też zaproponować własne.    

K_U03, K_U06

U2 - Samodzielnie potrafi rozpoznać i wskazać zagrożenia związane z nieprawidłowościami w 
gospodarowaniu terenami specjalnych stref ekonomicznych, prowadzeniem inwestycji na terytorium RP oraz 
zna regulacje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorców zagranicznych

K_U03

U3 - Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem różnych źródeł i mediów, 
poszerzania umiejętności związanych z wykonywaną pracą tematycznie związaną z inwestycjami 
zagranicznymi w Polsce, potrafi wskazać podstawowe warunki otoczenia społeczno-gospodarczego 
inwestycji zagranicznych

K_U02

K1 - Posiada umiejętność dokonania analizy wydarzeń, zjawisk i sytuacji społecznych. Potrafi określić i 
ocenić indywidualne i zbiorowe interesy poszczególnych uczestników życia społecznego oraz  interes 
społeczny w danej dziedzinie oraz ich wzajemne relacje

K_K07

K2 - Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne realizacji projektów związanych z 
funkcjonowaniem inwestorów zagranicznych, stref ekonomicznych i ich infrastruktury oraz warunków 
funkcjonowania cudzoziemców w rzeczywistości gospodarki wolnorynkowej.

K_K05

K3 - jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy zachowuje krytycyzm i skłonność do 
weryfikowania pozyskiwanych informacji, jest otwarty na poglądy innych i skłonny do podjęcia dyskusji na 
tematy związane z różnymi aspektami inwestycji zagranicznych

K_K01, K_K05

15.

TREŚCI PROGRAMOWE
 1. Czynniki determinujące napływ inwestycji zagranicznych do Polski

 2. Pojęcie i klasyfikacji inwestorów zagranicznych

 3. Ewolucja regulacji prawnych odnoszących się do inwestycji zagranicznych w Polsce

 4. Źródła prawa inwestycji zagranicznych. Prawo wewnętrzne i umowy międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej

 5. Wolność gospodarcza, jako prawo fundamentalne. Ochrona interesu publicznego, jako przesłanka dopuszczająca 
ograniczenie wolności działalności gospodarczej w Polsce

 6.
Uregulowania szczególne sytuacji prawnej inwestorów zagranicznych w Polsce (osoby uprzywilejowane). 
Podejmowanie zatrudnienia przez cudzoziemców w Polsce. Zasady, uregulowania odrębne wobec osób 
uprzywilejowanych oraz inwestorów zagranicznych

 7. Podmioty zagraniczne wobec obrotu nieruchomościami, zwłaszcza nabywanie nieruchomości dla celów prowadzenia 
działalności gospodarczej

 8.
Warunki prawne nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce (decyzje zezwalające na nabycie 
nieruchomości – charakter prawny).  Zasada traktowania narodowego w odniesieniu do nabywania nieruchomości w 
Polsce

 9. Specjalna strefa ekonomiczna, jako forma prawna wspierania rozwoju inwestycji zagranicznych w Polsce.Zasady 
tworzenia i zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną. Pomoc publiczna – zwolnienia strefowe

 10. Reglamentacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Zasady ogólne. Tryb szczególny – wydawanie zezwolenia na 
zatrudnienie cudzoziemca 
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17. Język wykładowy: polski

18.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 10

Praca własna studenta 90

Suma Godzin 100

Liczba punktów ECTS 4

Sugerowana liczba punktów ECTS Min  3 / Max  4

Sylabus został zatwierdzony przez: Adam Błaś

Data zatwierdzenia: 28.10.2015


