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I. Ocena końcowa  
 

Przy wystawieniu oceny semestralnej będzie uwzględniona:  
a) pozytywna ocena z kolokwium (minimum ocena 3.0),  
b) obecność Studenta na zajęciach w semestrze zimowym,  
c) aktywność na zajęciach oceniana w toku prowadzonych zajęć w semestrze zimowym, 
w szczególności: udzielanych odpowiedzi ustnych,  
 

II. Obecność na zajęciach  
 

1. Student obowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w semestrze 
zimowym.  
2. Student odrabia obecność na zajęciach, po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.  
3.Każdą kolejną nieobecność Student powinien zaliczyć w godzinach konsultacji 
prowadzącego, w terminie 2 tygodni od dnia nieobecności. Formą zaliczenia nieobecności 
jest odpowiedź ustna z zakresu materiału omawianego na zajęciach albo wysłanie 
odpowiedniej pracy na wskazany przez prowadzącego temat. Brak zaliczenia 
nieobecności skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia z przedmiotu.  
4.Zgodnie z § 2 ust. 1 zarządzenia nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i 
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie monitorowania 
obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w przypadku 
trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach 
prowadzący zajęcia zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia trzeciej 
nieobecności, dostarczyć do dziekanatu w formie pisemnej listę tych osób wraz z 
numerami albumu, z wyjątkiem studentów, którzy uzyskali zgodę na eksternistyczne 
zaliczanie niektórych zajęć, zgodnie z Regulaminem studiów obowiązującym na 
Uniwersytecie Wrocławskim.  
 

III. Kolokwium  
 

1. Kolokwium semestralne odbędzie się w czasie zajęć (przedostatnie zajęcia), w formie 
pisemnej – 3 pytania opisowe o charakterze otwartym.  
2. Zakres materiału obejmuje całość zagadnień przerobionych na zajęciach.  



3. Student ma obowiązek przystąpienia do kolokwium semestralnego w wyznaczonym 
terminie. W przeciwnym wypadku, 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.   
4. Poprawa ocen z kolokwium dotyczy wyłącznie ocen niedostatecznych. Kolokwium 
poprawkowe odbędzie się w formie ustalonej przez prowadzącego. 
 

IV. Kolokwium przedterminowe  
 

1. Student ma prawo przystąpić do kolokwium przedterminowego, w indywidualnie 
ustalonym terminie, w szczególności ze względu na udział w olimpiadzie.  
2. Zakres materiału obowiązującego na kolokwium obejmuje całość zagadnień 
przewidzianych w harmonogramie zajęć określonym w pkt. V.  
3. Kolokwium przedterminowe odbędzie się w formie ustalonej przez prowadzącego.  
 

V. Harmonogram zajęć  
 

1. Zajęcia: 26.10.2019 r.  
 

a) Kwestie organizacyjne  

b) Wprowadzenie do przedmiotu, zagadnienia podstawowe:  

➢ pojęcie prawa publicznego gospodarczego;  

➢ podział i źródła prawa publicznego gospodarczego;  

➢ pojęcie działalności gospodarczej – historyczne ujęcie wraz z 
porównaniem zmian – współczesne przesłanki kwalifikujące działalność 
jako działalność gospodarczą ( pozytywne oraz negatywne); 

➢ pojęcie przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, rodzaje przedsiębiorców; 
➢ prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;  

➢ wprowadzenie do podstaw zarządu sukcesyjnego.  

 
2. Zajęcia: 09.11.2019 r.  

 
a) Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce:  

➢ pojęcie przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, rodzaje przedsiębiorców – 
szczegółowe omówienie; 

➢ prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;  

➢ szczegółowe omówienie instytucji zarządu sukcesyjnego na podstawie 
ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.  

b) Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego:  

➢ osoba zagraniczna a przedsiębiorca zagraniczny,  

➢ oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.  

c) Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy, w tym w obszarze rejestracji działalności 
gospodarczej (wpis do KRS i CEIDG).  
 
 
 
 



3. Zajęcia: 23.11.2019 r.  
 

a) Pojęcie wolności działalności gospodarczej i jej ograniczenia;  
b) Pojęcie policji gospodarczej i sposób jej realizacji na przykładzie policji 
sanitarnej handlowej i technicznej:  

c) Koncesja - pojęcie, warunki udzielenia, promesa, odmowa udzielenia, 
cofnięcie;  

d) Zezwolenie – pojęcie, warunki udzielenia, cofnięcie. Zezwolenie – 
pojęcie, warunki udzielenia, cofnięcie. 
e) omówienie procedury wydawania zezwolenia na nabycie nieruchomości 
przez cudzoziemców; 
 

4. Zajęcia: 15.12.2019 r.  
 
 Podstawowe pojęcia, zasady, tryby i instytucje prawa zamówień 
publicznych. 

 

6. Zajęcia: 25.01.2020 r.  
 

Kolokwium z wyżej wskazanego materiału. Prawo zamówień publicznych – 
omówienie środków ochrony prawnej. 

 
7. Zajęcia: 02.02.2020 r.  
 

Omówienie kolokwium, ewentualne poprawki, zarząd mieniem publicznym 
na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o 
partnerstwie publiczno -prywatnym. 

 
 
VI. Proponowana literatura podstawowa  
 
1. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres (red.), T. Kocowski, M. 
Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009,  
2. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005,  
- pozycje nie w pełni aktualne, nie obejmujące ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) i innych ustaw z pakietu „Konstytucja Biznesu”, 
które weszły w życie w 2018 r.).  
3. 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), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo 
gospodarcze. Tom 8A, Warszawa 2013,  
4. 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), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo 
gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013.  
- pozycje obszerne, nie wymagane w całości  
 
VII. Proponowana literatura uzupełniająca  
1. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 
2010,  
2. Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze. Wykłady, Warszawa 2010. 


