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Status przedmiotu Przedmiot podstawowy Stopień  I  rok IV stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Zapoznanie studentów z aktualnymi przepisami w zakresie prawa gospodarczego (wybrane 
zagadnienia) oraz prowadzenia działalności gospodarczej ( przedsiębiorczości) w Polsce. 

Formy dydaktyczne, 
liczba godzin 

Wykłady: liczba godzin 15, Ćwiczenia: liczba godzin 15 

Metody dydaktyczne Wykład,  analiza i rozwiązywanie zadań, studium przypadku, dyskusja, konsultacje  

Pełny opis przedmiotu 

Wykłady: 
Gospodarka rynkowa a przedsiębiorstwo. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązki 
przedsiębiorców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wybór formy prowadzenia 
działalności gospodarczej w aspekcie problematyki rozwoju firmy. Formy organizacyjno-prawne i 
charakterystyka współczesnych przedsiębiorstw. Umowy cywilno-prawne w praktyce gospodarczej. 
Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego funkcje.  
Ćwiczenia: 
Zakładanie, zawieszanie oraz likwidowanie firmy. Prowadzenie prostej ewidencji rachunkowej, zasady 
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych rodzajów ewidencji rachunkowej w firmach. Ustalanie 
kosztów  działalności firmy, klasyfikacje kosztów . Sporządzanie sprawozdań finansowych, ich istota i 
elementy ( bilans, rachunek zysków i strat). Interpretacja wyniku finansowego, jego podział oraz 
mierniki  ekonomicznej efektywności gospodarowania. System podatkowy w Polsce (pojęcie, istota i 
funkcje podatku). Obliczanie podatku dochodowego oraz VAT. Prowadzenie księgi przychodów i 
rozchodów. Podatki i opłaty lokalne. System ubezpieczeń społecznych (ustalanie wysokości 
składkowania). Kodeks pracy (zawieranie umów w działalności gospodarczej). Obowiązki 
pracodawców wobec pracowników. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

brak 

Założenia wstępne brak 

Efekty kształcenia 

01. ma podstawową wiedzę o prowadzeniu własnej firmy usługowej 
02. zna i różnicuje podstawowe pojęcia oraz  mechanizmy niezbędne przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej 
03. przeprowadza proste analizy mikroekonomiczne 
04. potrafi poprowadzić ewidencję rachunkowo-podatkową niewielkiej firmy 
05. ocenia zjawiska gospodarcze na podstawie wskaźników ekonomicznych 
06. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

Efekt 01,02,04,05 – 1 kolokwium na zajęciach wykładowych; 
Efekt 03 - praca pisemna przygotowana w ramach pracy własnej studenta , 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Efekt 01,02,04,05- treść pytań z kolokwium  z oceną 
Efekt 03- praca samodzielna (opracowanie określonego zagadnienia) 
 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

Kolokwium na zajęciach  – 80% punktów 
Praca własna -20% punktów 

Miejsce realizacji zajęć Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1.Prawo gospodarcze. Kompendium - red. Olszewski J.. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007 
2.Mućko P., Sokół A. : Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Wyd. CeDeWu, Warszaw 2011. 
3. Martyniuk T. : Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość. ODDK  2011.  
4. Felis P.,  Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J. :Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Difin  2010. 
5. Aktualne przepisy i obowiązujące akty prawne(wydawnictwa prawnicze) np.: Podatki 2011. Ustawy. Teksty ujednolicone. Wyd. 
Wolters Kluwer Polska - ABC   2011 

UWAGI:     



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr 
/symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 ma podstawową wiedzę o prowadzeniu własnej firmy usługowej AK1_W17 

02 zna i różnicuje podstawowe pojęcia oraz mechanizmy niezbędne przy 
prowadzeniu działalności gospodarczej 

AK1_W17; AK1_W16 

03 przeprowadza proste analizy mikroekonomiczne AK1_W17, AK1_U16 

04 potrafi poprowadzić ewidencję rachunkowo-podatkową niewielkiej firmy AK1_U15, AK1_U16 

05 ocenia zjawiska gospodarcze na podstawie wskaźników ekonomicznych AK1_U15, AK1_U16 

06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy AK1_K03, AK1_K04, AK1_K05 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 56 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

1 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1,5 ECTS 


