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 Kolokwium: ostatnie zajęcia 

 Forma:  

a. jeżeli wszystkie zajęcia odbędą się stacjonarnie – 3 pytania 

otwarte (teoria lub minikazusy)/45 minut 

b. jeżeli przejdziemy do formy zdalnej: test jednokrotnego 

wyboru 20 pytań/25 minut. 

 Zakres: tematyka ćwiczeń (i w tym zakresie podręczników), ustawy, 

prezentacje. 

 

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazane poniżej tematy i 

zagadnienia – kolokwium nie ogranicza się wyłącznie do materiału 

przedstawionego na slajdach 

Obecność  

 Odrabianie nieobecności najpóźniej przed kolokwium 

 Nieusprawiedliwiona nieobecność – pół oceny w dół (za wyjątkiem 

pierwszych zajęć z uwagi na ich organizacyjny charakter). 

 

Proszę o samodzielne monitorowanie własnych nieobecności. 

Tematyka 

ćwiczeń 

1. Pojęcie publicznego prawa gospodarczego 

2. Źródła publicznego prawa gospodarczego  

3. Pojęcie działalności gospodarczej i jej wyznaczniki 

4. Pojęcie przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy wykonujący akcesoryjną 

działalność gospodarczą. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. 

Pojęcie przedsiębiorstwa (ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i 

funkcjonalne) 

5. Policja gospodarcza. Reglamentacja  działalności  gospodarczej.  

Koncesje,  zezwolenia,  działalność regulowana. Regulacja sektorów 

infrastrukturalnych 

6. Publicznoprawna  ochrona  konkurencji  –  zakaz  praktyk  

ograniczających  konkurencję (porozumienia ograniczające 

konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej), kontrola 

koncentracji przedsiębiorców. 

7. Zarząd mieniem publicznym – pojęcie i rodzaje mienia publicznego, 

podmioty zarządu mieniem publicznym, zasady zarządzania mieniem 

państwowym. 



Literatura 

Literatura ogólna: 

 System Prawa Administracyjnego – tom 8A i 8B 

 Podręcznik: „Administracyjne prawo gospodarcze” Borkowski, 

Chełmoński, Guziński, Kiczka, Kocowski, Szydło; Wyd. Kolonia 

Limited – w zakresie zagadnień teoretycznych 

 Podręcznik: „Publiczne Prawo Gospodarcze” Snażyk, Szafrański; 

Wyd. C.H. Beck 

Ustawy  1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - w omówionym zakresie 

(w tym materiały na slajdach) 

2. Konstytucja RP - w omówionym zakresie (w tym materiały na 

slajdach) 

3. Prawo przedsiębiorców - w całości  

4. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym - w całości 

5. Kodeks cywilny - w omówionym zakresie (w tym materiały na 

slajdach) 

6. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - w omówionym 

zakresie (w tym materiały na slajdach) 

7. Prawo energetyczne – w zakresie przepisów dotyczących koncesji 

oraz znać ogólnie instytucje tej ustawy omawiane na zajęciach (umieć 

je wymienić, nazwać, powiedzieć na czym polega ich istota - cel, nie 

trzeba znać zagadnień szczegółowych) 

8. Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych – w omówionym zakresie 

(w tym materiały na slajdach) 

9. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne 

ustawy dotyczące działalności gospodarczej – w omówionym zakresie 

(w tym materiały na slajdach) 

10. Fragmenty innych ustaw i rozporządzeń przywoływanych i 

omawianych podczas zajęć 

 


