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WYKŁAD  

Wymagania wstępne: 
Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia: 
Podstawowym celem jest zaznajomienie studentów z obowiązującymi przepisami prawa, 

dotyczącym zwłaszcza działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej. 

 

Metody dydaktyczne:  

Klasyczny wykład wspomagany prezentacją obowiązujących przepisów prawnych. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia: 
Pisemne kolokwium zaliczeniowe, na którym, żeby zaliczyć, należy poprawnie odpowiedzieć 

na min. 60 % pytań. 

 

Treści programowe: 
1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego. 

2. Działalność gospodarcza. Pojęcie działalności gospodarczej, cechy charakterystyczne 

w ujęciu prawnym i ekonomicznym.  

3. Przedsiębiorca. Prawne pojecie przedsiębiorcy, nabywanie i utrata statusu 

przedsiębiorcy; katalog praw i obowiązków przedsiębiorcy.  

4. Podejmowanie działalności gospodarczej. Zakres wolności gospodarczej; 

reglamentacji działalności gospodarczej i jej uzasadnienie; koncesje a zezwolenia; 

działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych w RP.  

5. Organizacyjno-prawne formy wykonywania działalności gospodarczej. Spółki prawa 

handlowego (osobowe, kapitałowe); spółdzielnie i inne formy wykonywania 

działalności gospodarczej; spółka cywilna; działalność gospodarcza osób fizycznych; 

formy wykonywania działalności gospodarczej przez Państwo i jednostki samorządu 

terytorialnego.  



 

6. Funkcje umowy w działalności gospodarczej. Pojęcie i podziały umów; swoboda 

zawierania umów; formy zawierania umów; przedmiot i treść umowy, strony umowy, 

wykonanie umowy; zastrzeżenia umowne, wygaśnięcie zobowiązań kontraktowych; 

odpowiedzialność kontraktowa; rozstrzyganie sporów gospodarczych.   

7. Umowy sprzedaży, dostawy oraz umowy w obrocie konsumenckim. 

8. Umowa sprzedaży i jej rodzaje, odpowiedzialność sprzedawcy oraz gwarancja jakości; 

umowa dostawy; umowy w obrocie konsumenckim i ich rodzaje.  

9. Umowy o używanie i korzystanie z rzeczy (umowa najmu; umowa dzierżawy; umowa 

użyczenia, umowa przechowania oraz umowa składu). 

10. Umowy w procesie inwestycyjnym (umowa o prace geologiczne, umowa o roboty 

geodezyjne i kartograficzne, umowa o prace projektowe; umowa o wykonanie 

inwestycji oraz umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane). 

11. Umowy transportowe (umowa przewozu [towarowy, pasażerski] oraz umowa 

spedycji). Rola norm ujednoliconych w tranzycie i transporcie międzynarodowym.  

12. Umowy pośrednictwa handlowego (umowa agencyjna; umowa komisu; umowa 

brokerska; umowa maklerska oraz umowa zlecenia i jej formy (art. 750 k.c.)). 

13. Umowy na rynku finansowym (umowa rachunku bankowego, umowa pożyczki, 

umowa o kredyt bankowy, umowa ubezpieczenia - formy, rodzaje, reasekuracja).  

14. Nowe typy umów w praktyce gospodarczej (umowy: leasingu, factoringu, forfaitingu, 

sponsoringu, franchisingu, developerskie, timesharingu, just-in-time, menedżerskie, 

know-how, merchandisingu, due diligence review, offsetowe).  

15. Zakończenie działalności gospodarczej.  

16. Prawo upadłościowe i naprawcze. 

17. Ochrona rynku, ochrona konkurencji oraz kontrola i nadzór nad działalnością 

gospodarczą. Prawo antymonopolowe; prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

pomoc publiczna dla przedsiębiorców; ochrona obrotu z zagranicą; organu kontroli 

i nadzoru.  

18. Prawo ubezpieczeń gospodarczych. 

19. Własność intelektualna (przemysłowa, autorska). 

- Polskie prawo własności przemysłowej. 

- Światowy system ochrony własności przemysłowej – WIPO. 

- Informacja patentowa, publikacje patentowe (baza UPRP, badania patentowe, ich 

rodzaje i przydatność w działalności inżynierskiej). 

- Własność przemysłowa w działalności przedsiębiorstwa (ekonomiczny życiorys 

innowacji a ochrona patentowa). 

- Prawo autorskie i prawa pokrewne. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Jacyszyn J., Kosikowski C., Podstawy prawa gospodarczego. Wydawnictwo 

Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2001. 

2. Nowacka E., Elementy prawa gospodarczego. Wyższa Szkoła Zarządzania 

i Bankowości w Krakowie, Kraków 2001. 

3. Kosikowski C., Jacyszyn J., Podstawy prawa gospodarczego; prawo handlowe 

i gospodarcze, PWN, Warszawa 2001. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Grzegorczyk F., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., Prawo 

gospodarcze dla ekonomistów-kazusy. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 

2005. 

2. Lewandowski JH., Podstawy prawa. Zarys wykładu. SGH, Warszawa 2008. 



 

3. Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze dla ekonomistów. Scriptus, Poznań 2001 (lub 

nowsze).  

4. Patulski W., Kodeks cywilny w praktyce gospodarczej z orzecznictwem. ODDK, 

Gdańsk 2000. 

 

Efekty kształcenia: 

Po ukończeniu kursu student zna podstawowe akty prawne normujące działalność 

gospodarczą w Polsce z elementami prawa międzynarodowego, ze szczególnym 

zaakcentowaniem praw w zakresie ochrony własności intelektualnej - przemysłowej 

i indywidualnej (autorskiej). 

 

Język wykładowy: polski. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):   
mgr Ryszard Dąbrowski  

 


