
Przedmiot: Elementy prawa gospodarczego 
Kod przedmiotu:WTiICh/IISt/ICh/D3-6  
 
1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr inŜ. Henryk Łącki, Zakład 

Ciepłownictwa i Gospodarki Odpadami, Instytut InŜynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska,  
e-mail: hlacki@ps.pl 

2. Język wykładowy: polski  
3. Liczba punktów:  1 
4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność: studia II stopnia, stacjonarne, kierunek InŜynieria Chemiczna  

i Procesowa, specjalność Zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych 
5. Status przedmiotu dla ww. studiów: obowiązkowy 
6. Informacje o formach zajęć: 
 

Zajęcia praktyczne  
Wykład Seminarium Ćw/ćw. komp. Laboratorium Projekt 

 
Sem. 

 
Pkt 

G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. 

II 1 15 Z         

Waga 1,0     

Objaśnienia: Pkt – liczba punktów, G/sem. – liczba godzin w semestrze, F.z. – forma zaliczenia zajęć 
(E – egzamin, Z – zaliczenie). Ćw. komp – zajęcia w formie ćwiczeń, na stanowiskach komputerowych 

 
7. Wymagane zaliczenie przedmiotów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy): 
 
8. Program wykładów 
Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego. Geneza, ewolucja, zakres, systematyka i źródła prawa 
gospodarczego. Działalność gospodarcza. Pojęcie działalności gospodarczej, cechy charakterystyczne w ujęciu 
prawnym i ekonomicznym. Przedsiębiorca. Prawne pojecie przedsiębiorcy, nabywanie i utrata statusu 
przedsiębiorcy; katalog praw i obowiązków przedsiębiorcy. Podejmowanie działalności gospodarczej. Zakres 
wolności gospodarczej; reglamentacji działalności gospodarczej i jej uzasadnienie; koncesje a zezwolenia; 
działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych w RP. 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. Funkcje umowy w 
działalności gospodarczej. Pojecie i podziały umów; swoboda zawierania umów; formy zawierania umów; 
przedmiot i treść umowy, strony umowy, wykonanie umowy; zastrzeŜenia umowne, wygaśnięcie zobowiązań 
kontraktowych; odpowiedzialność kontraktowa; rozstrzyganie sporów gospodarczych. Ordynacja podatkowa. 
Pojęcie podatku, rodzaje podatków, egzekucja podatków. Zakończenie działalności gospodarczej. Pojęcie 
przyczyny, formy i skutki zakończenia działalności gospodarczej; likwidacja, połączenie, przekształcenie oraz 
postępowania: naprawcze, układowe i upadłościowe. 
9. Program zajęć praktycznych 
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