
    

 

 

 

    

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS 
 

    

  

1. 
Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Publiczne prawo gospodarcze  
 

2. 
Nazwa porzedmiotu/modułu w języku angielskim: Public economic law 
 

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

4. 
Kod przedmiotu/modułu:  
 

5. 
Rodzaj przedmiotu/modułu: Obowiązkowy 
 

6. 
Kierunek studiów: Prawo – niestacjonarne (zaoczne) 
 

7. 
Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 
 

8. 
Rok studiów: 2014/2015 
 

9. 
Semestr: V 
 

 

  

10. 
Forma zajęć i liczba godzin: 32 ( 20 - wykład 12 - ćwiczenia ) 
 

 

  

11. 
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia: prof. dr hab. Tadeusz 
Kocowski, dr Andrzej Borkowski 
 

12. 

Wymagania wstepne w zakresie: 

Zrealizowanych przedmiotów: 

 

Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu: 

brak 
  

13. 

CELE PRZEDMIOTU 

 1. Uzyskanie wiedzy w zakresie podstawowych rozwiązań normatywnych prawa polskiego i Unii Europejskiej obowiązujących 
w obszarze ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki oraz w sferze zarządu mieniem publicznym. 

 2. Zrozumienie podstawowych zasad prawa publicznego oraz sposobów ich aplikacji w analizowaniu zagadnień z zakresu 
publicznoprawnej ingerencji państwa w gospodarkę. 

 3. Nabycie umiejętności w zakresie identyfikowania podstaw prawnych obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach 
oraz kompetencji administracji publicznej w sferze działalności gospodarczej. 

 4. Student potrafi rozwiązywać podstawowe problemy prawne związane ze stosowaniem przepisów publicznego prawa 
gospodarczego objętych treściami programowymi. 

  



14. 

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetancje społeczne) 

W1 - Posiada podstawową wiedzę o relacji prawa do innych dyscyplin naukowych. Posiada podstawową 
wiedzę o istocie podziału systemu prawa na prawo publiczne i prawo prywatne oraz na temat 
umiejscowienia publicznego prawa gospodarczego w systemie prawa krajowego i unijnego. 

K_W01 , 
K_W12 

W2 - Dysponuje podstawową wiedzą o publicznoprawnych uwarunkowaniach podejmowania i wykonywania 
działalności gospodarczej, w tym o prawnych formach reglamentacji podejmowania działalności 
gospodarczej oraz o procedurach rejestracji przedsiębiorców. 

K_W08 , 
K_W15 

W3 - Dysponuje podstawową wiedzą o zadaniach i kompetencjach krajowych i unijnych organów 
administracji publicznej w sferze działalności gospodarczej, konkurencji w gospodarce oraz zarządu 
mieniem publicznym. 

K_W08  

W4 - Posiada wiedzę o funkcjach państwa wobec gospodarki we współczesnej społecznej gospodarce 
rynkowej. 

K_W12 

W5 - Dysponuje podstawową wiedzą o kontroli i nadzorze nad przedsiębiorcami. K_W15 

U1 - Potrafi ustalać i wykorzystywać literaturę specjalistyczną oraz teksty aktów normatywnych, dotyczące 
zagadnień publicznego prawa gospodarczego dla rozstrzygania wskazywanych problemów stosowania tego 
prawa. Posiada umiejętność wykorzystania metod badawczych stosowanych w nauce publicznego prawa 
gospodarczego do analizy instytucji prawnych tego prawa. 

K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U10  

U2 - Student umie formułować wypowiedzi o stosunkach prawnych z zakresu publicznego prawa 
gospodarczego w języku prawniczym korzystając z instrumentów argumentacji prawniczej oraz odnosząc się 
do powiązań nauk prawnych i innych dyscyplin naukowych. 

K_U01 , K_U02, 
K_U09 

U3 - Potrafi odnaleźć odnoszące się do określonego stanu faktycznego rozstrzygnięcia jednostkowe (np. 
orzeczenia, decyzje), dokonać oceny ich przydatności dla rozstrzygnięcia problemu prawnego, jak też 
zaproponować własne rozwiązania. Potrafi przygotować przykładowe rozstrzygnięcia wskazanych 
problemów prawnych. 

K_U04, K_U07, 
K_U11 

U4 - Samodzielnie potrafi rozpoznać i wskazać nieprawidłowości i związane z nimi zagrożenia w 
wykonywaniu władzy publicznej przez organy administracji gospodarczej oraz w sferze gospodarowania 
mieniem publicznym. Rozumie istotę nadzoru i kontroli oraz potrafi wskazać źródła obowiązków 
publicznoprawnych. 

K_U02, K_U06, 
K_U10  

K1 - Potrafi określić i ocenić indywidualne i zbiorowe interesy poszczególnych uczestników procesów 
gospodarczych  oraz zdefiniować interes publiczny w danym obszarze publicznego prawa gospodarczego. 

K_K03, K_K08, 
K_K12, K_K14 

K2 - Dostrzega potrzebę racjonalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami publicznymi oraz 
prawidłowego zarządzania mieniem publicznym, w tym w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot 
samorządowych. 

K_K08, K_K11  

K3 - Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie publicznego prawa gospodarczego oraz potrafi 
ustalać i rozstrzygać problemy w zakresie funkcjonowania administracji gospodarczej w jej relacjach z 
przedsiębiorcami. 

K_K01 , K_K04, 
K_K13, K_K14 

K4 - Posiada umiejętność dokonania analizy wydarzeń, zjawisk i sytuacji społeczno-gospodarczych w 
obszarze stosowania publicznego prawa gospodarczego oraz dostrzega rolę organów administracji 
publicznej w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej. 

K_K09, K_K12, 
K_K14 

K5 - Potrafi przewidzieć i wyjaśnić wieloaspektowe skutki społeczno-gospodarcze oraz rozumie konieczność 
ingerencji państwa w wolność gospodarczą w sytuacjach uzasadnionych wymogami ochrony ważnego 
interesu publicznego.  

K_K04, K_K05 , 
K_K09 

  

15. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 1. Pojęcie oraz zasady publicznego prawa gospodarczego. 

 2. Funkcje państwa wobec gospodarki. 

 3. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia. 

 4. Pojęcie działalności gospodarczej oraz pojęcie przedsiębiorcy. 

 5. Rejestracja i podstawowe obowiązki przedsiębiorców. 

 6. 
Przedsiębiorcy zagraniczni. Zasady wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych w 
Polsce. 

 7. 
Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej (koncesje, zezwolenia, licencje, działalność gospodarcza 
regulowana) 

 8. Zarząd mieniem publicznym. Gospodarka komunalna. 

 9. Policja gospodarcza.  

 10. 
Reglamentacja gospodarcza jako funkcja państwa wobec gospodarki. Ochrona konkurencji i konsumentów. Nabywanie 
nieuruchomości przez cudzoziemców. 

 11. Nadzór i kontrola nad działalnością gospodarczą. 

 12. Pomoc publiczna i samorząd gospodarczy. 
  



16. 

ZALECANA LITERATURA: 

 Literatura Podstawowa: 

1 
Administracyjne prawo gospodarcze, A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. 
Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Kolonia Limited. Wrocław 2009 

2 

System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, J. Grabowski, L. 
Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, M. Biliński, R. Blicharz, T. Długosz, K. Horubski, K. Kiczka, T. 
Kocowski, M. Szydło, A. Żurawik (red. serii R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), C.H. Beck. 
Warszawa 2013 

3 

System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, J. Grabowski, L. 
Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, R. Blicharz, T. Długosz, K. Horubski, K. Kiczka, M. Pawełczyk, M. 
Swora, M. Szydło, T. Włudyka, A. Żurawik (red. serii R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), 
C.H. Beck. Warszawa 2013 

 

 Literatura Uzupełniająca: 

1 
Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie, K. Kokocińska, A. Trela, Wydawnictwo 
Naukowe UAM. Poznań 2011 

2 Prawo gospodarcze publiczne, A. Powałowski (red.), C.H. Beck. Warszawa 2012 

3 Swoboda działalności gospodarczej, M. Szydło, C.H. Beck. Warszawa 2005 

4 
Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, H. Gronkiewicz-Waltz, M. 
Wierzbowski (red.), LexisNexis. Warszawa 2011 

5 
Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem 
samorządu terytorialnego), L. Kieres (red.), Kolonia Limited. Wrocław 2010 

6 Prawo gospodarcze publiczne, K. Strzyczkowski, LexisNexis. Warszawa 2011 
  

17. 
Język wykładowy: polski 
 

18. 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 32 

Praca własna studenta 160 

Suma Godzin 192 

Liczba punktów ECTS 7 

Sugerowana liczba punktów ECTS Min  6 / Max  7 
  

 

 


