
 

 

 

 

 

 

 

 

    Wrocław, dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

ogłasza zapisy na 

 Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie w roku akademickim 2020/2021 

 

 

Nazwa studiów podyplomowych: Prawo w Biznesie 

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Karol Kiczka 

 

Zastępca Kierownika studiów: mgr Dawid Piekarski 

 

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym 

(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu) 

 

Adresat studiów: Studia skierowane są do:  

- osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, w tym prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej, 

- osób zainteresowanych pełnieniem funkcji menadżerskich, kierowniczych  i innych w jednostkach 

gospodarczych, 

- pracowników przedsiębiorstw chcących ugruntować,  poszerzyć i pogłębić wiedzę i umiejętności  z 

zakresu prawa w biznesie,  

- pracowników jednostek administracji publicznej chcących ugruntować,  poszerzyć i pogłębić wiedzę 

i umiejętności  z zakresu prawa w biznesie w zakresie związanym z obsługą przedsiębiorstw, w tym 

organów kontroli i nadzoru nad działalnością gospodarczą, 

- absolwentów wyższych uczelni, którzy  w przyszłości pragną podjąć pracę lub współpracę z 

przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego biznesu, 

- osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności  z zakresu prawa w biznesie w związku  

przekwalifikowywaniem się do zmieniających się  oczekiwań rynku pracy. 

 

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Dodatkowo Słuchacze 
otrzymają zaświadczenie: „Zasady udzielania pomocy przedmedycznej w działalności 

gospodarczej”. 
 

Zasady odpłatności: 3700 PLN (trzy tysiące siedemset złotych)  za dwa semestry, płatne zgodnie 

z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata 

rekrutacyjna.  

Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%. 

 

Warunki ukończenia studiów: Słuchacze powinni: 

- uzyskać zaliczenie z każdego przedmiotu wynikającego z programu studiów (zliczenie bez oceny), 

- zdać egzamin końcowy (na ocenę) 

- terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia. 

 

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:  

Od 01.06.2020 r. do  04.10.2020 r.  

https://prawo.uni.wroc.pl/user/12085
https://uni.wroc.pl/wyszukiwarka-pracownikow/pracownik/?p_id=599629


Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w 

Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być 

przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie 

szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Obsługi Doktorantów i Doskonalenia 

Kompetencji następujące dokumenty:  

a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz 

rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl), 

b. kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty. 

 

 

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, 

określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując 

powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia 

podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą 

świadczenia usług edukacyjnych. 

 

Wskazanie interesariuszy zewnętrznych: W ramach przygotowań i prac koncepcyjnych 

prowadzących  do otwarcia przedmiotowych Studiów przeprowadzono konsultacje z 

Przedstawicielami Rady Konsultacyjnej Interesariuszy Zewnętrznych działającą przy Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii.  

 

PROGRAM  

 

Program Studiów Podyplomowych Prawo w Biznesie obejmuje dwa semestry nauki w trybie 

niestacjonarnym i zakłada 154 godziny zajęć. Łączna liczba punktów ECTS: 45 

Na zakończenie studiów przewidziany jest egzamin końcowy obejmujący zakres materiału z całości 

studiów.  

 

Semestr 1  

 

l. p Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba 

godz. 

Forma 

zaliczenia 

Punkty 

ECTS 

Prowadzący 

1 Wolność działalności 

gospodarczej, swobody 

rynku wewnętrznego UE 

– fundament wolność 

biznesu 

wykład 2 h Zaliczenie 1 radca prawny, 

pracownik UWr prof. dr 

hab. Karol Kiczka 

2 

 

Biznes plan - 

finasowanie działalności 

gospodarczej 

 

2h wykład/  

6h warsztaty 

8 h Zaliczenie 2 praktyk z wieloletnim 

menadżerskim 

doświadczeniem w 

bankach komercyjnych 

mgr Tadeusz 

Błażejewski   

3 Osoby fizyczne i spółki 

osobowe jako 

przedsiębiorcy 

4h wykład/  

4h ćwiczenia 

8 h Zaliczenie 2 radca prawny, 

pracownik UWr  

dr Marcin Podleś  

4 Spółki kapitałowe jako 

przedsiębiorcy  

4h wykład/  

4h ćwiczenia 

8 h Zaliczenie 2 notariusz, pracownik 

UWr dr hab. Marek 

Leśniak 

5 Bezpieczeństwo i 

higiena pracy w 

2h wykład / 

2h ćwiczenia  
4 h Zaliczenie 1 pracownik UWr 

Kierownik Działu BHP i 

OP mgr Dawid 

Piekarski 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


działalności 

gospodarczej  

6 Zasady podejmowania 

decyzji w organizacjach  

wykład 2 h Zaliczenie 1 pracownik UWr  

prof. dr hab. Jerzy 

Supernat 

7 Przedsiębiorcy 

zagraniczni i podmioty 

zagraniczne w 

gospodarce 

wykład 2 h Zaliczenie 1 pracownik UWr  

dr Andrzej Borkowski 

8 Legalizacja działalności 

gospodarczej (KRS, 

CEiDG i inne rejestry 

publiczne) 

2h wykład/  

2h ćwiczenia 
4 h Zaliczenie 1 pracownik UWr  

dr Witold Małecki / 

praktyk (z-ca 

notariusz)  

9 Koncesje, zezwolenia i 

inne uprawnienia do 

wykonywania 

działalności 

gospodarczej 

wykład 2 h Zaliczenie 1 radca prawny, 

pracownik UWr  

prof. dr hab. Karol 

Kiczka 

10 

 

Rachunkowość i 

sprawozdania 

finansowe 

przedsiębiorców 

 

4h wykład/ 

4h ćwiczenia  

 

8 h 

 

Zaliczenie 

 

2 wieloletni pracownik 

Krajowej Administracji 

Skarbowej,  

mgr Alberta Miś  

11 

 

Uproszczone formy 

rachunkowości 

przedsiębiorców (PKPiR 

i inne) 

2h wykład/  

2h ćwiczenia 

 

4 h Zaliczenie 

 

1 wieloletni pracownik 

Krajowej Administracji 

Skarbowej,  

mgr Jolanta 

Kucharczyk 

12 

 

Podatki w biznesie 

 

wykład 

 
4 h 

 

Zaliczenie 

 

1 wieloletni pracownik 

Krajowej Administracji 

Skarbowej,  

mgr Jolanta 

Kucharczyk 

13 Ochrona środowiska w  

biznesie 

1h wykład/ 1h 

ćwiczenia 

2 h Zaliczenie 1 
dr Anna Albin, praktyk 

14 Przeciwdziałanie praniu 

brudnych pieniędzy w 

zwalczaniu terroryzmu 

w biznesie 

wykład 2 h Zaliczenie 1 dyrektor Izby Celnej we 
Wrocławiu, mgr Jerzy 
Chrobak  praktyk 

 

 

W sumie                                                                     60  18 

 

Semestr 2  

 

 

l. p Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba 

godz. 

Forma 

zaliczenia 

Punkty 

ECTS 

Prowadzący 

1 

 

Zaskarżanie uchwał 

spółek handlowych 

dotyczących sprawozdań  

finansowych – podział 

zysku  

 

wykład 4 h Zaliczenie 1 sędzia SO 

mgr Wojciech 

Łukowski 

 

2 Podatki w biznesie 

 

wykład 

 

4 h 

 

Zaliczenie 

 

1 mgr Dariusz 

Polakowski 



 

3 Audyt w 

przedsiębiorstwie 

2h wykład / 

2h ćwiczenia 
4 h Zaliczenie 1 Instytut Audytorów 

Wewnętrznych  IIA 

Polska, audytor 

wewnętrzny mgr 

Katarzyna Lenczyk-

Woroniecka 

4 Ubezpieczenia społeczne 

w działalności 

gospodarczej 

2h wykład / 

2h ćwiczenia 
4 h Zaliczenie 1 Pracownik ZUS 

Wrocław mgr Joanna 

Małolepszy 

Koordynator ds. 

komunikacji 

społecznej i edukacji 

 

5 Ubezpieczenia w 

działalności 

gospodarczej 

2h wykład/  

2h warsztaty  
4 h Zaliczenie 1 dyrektor 

Departamentu 

Prawnego i 

Compliance TU Europa 

S.A mgr Marcin 

Czapiewski  

6 Przedsiębiorca jako 

pracodawca 

4h wykład /  

4h ćwiczenia 
8 h Zaliczenie 2 sędzia SO, pracownik 

UWr  

dr Andrzej Jabłoński, 

pracownik UWr  

7 Menadżerowie w 

biznesie 

wykład 2 h Zaliczenie 1 pracownik UWr  

prof. dr hab. Zdzisław 

Kubot 

8 Przedsiębiorcy publiczni wykład  2 h Zaliczenie 1 pracownik UWr  

prof. dr hab. Tadeusz 

Kocowski  

9 Umowy handlowe w 

działalności 

gospodarczej 

3h wykład /  

3h ćwiczenia 
6 h Zaliczenie 2 radca prawny, 

pracownik UWr  

dr Maciej Skory 

10 Spory gospodarcze i ich 

rozwiązywanie w 

działalności 

gospodarczej 

wykład 7 h Zaliczenie 2 sędzia SO 

mgr Wojciech 

Łukowski 

11 Postępowanie 

upadłościowe i 

naprawcze w 

działalności 

gospodarczej 

wykład 

 

5 h Zaliczenie 1 sędzia SO, pracownik 

UWr  

dr hab. Artur 

Tomanek, prof. UWr 

12 Odpowiedzialność 

cywilnoprawna w 

działalności 

gospodarczej 

wykład 7 h Zaliczenie 2 sędzia SO 

mgr Wojciech 

Łukowski 

13 Odpowiedzialność 

karnoprawna w 

działalności 

gospodarczej 

wykład 5 h Zaliczenie 1 sędzia SO 

mgr Tomasz Krawczyk 

14 Odpowiedzialność 

administracyjnoprawna 

w działalności 

gospodarczej 

wykład 4 h Zaliczenie 1 pracownik UWr  

dr Witold Małecki 

15 Ochrona konsumenta w 

działalności 

gospodarczej 

wykład 

 

3 h Zaliczenie 1 radca prawny, 

dr Jarosław Fidala 

 



16 

 

 

 

Ochrona konkurencji w 

społecznej gospodarce 

rynkowej 

 

wykład 3 h 

 

 

 

Zaliczenie 

 

 

 

1 radca prawny, 

dr Jarosław Fidala 

 

17 

 

Pomoc prawna dla 

biznesu 

 

wykład 2 h 

 

Zaliczenie 1 praktyk / radca 

prawny Ewa 

Czapiewska 

18  Spory podatkowe 

przedsiębiorców 

wykład 5 h zaliczenie 1 sędzia WSA 

mgr Marek Olejnik 

 

19 Pomoc publiczna dla  

przedsiębiorców 

wykład 3 h Zaliczenie 1 pracownik UWr, 

dr hab. Krzysztof 

Horubski 

20 Kontrola i nadzór w 

działalności 

gospodarczej 

konwersatorium 2 h Zaliczenie 1 radca prawny, 

pracownik UWr 

prof. dr hab. Karol 

Kiczka 

21 Zamówienia publiczne w 

działalności 

gospodarczej 

wykład 3 h Zaliczenie 1 sędzia WSA 

dr Maciej Guziński 

22 Ochrona danych 

osobowych w 

gospodarce 

wykład 3 h Zaliczenie 1 radca prawny 

pracownik UWr  

prof. dr hab. Mariusz 

Jabłoński 

23 Korupcja menadżerska i 

urzędnicza 

 

wykład 4 h 

 

Zaliczenie 1 pracownik organów 

ścigania - praktyk  

dr Piotr Pałaszewski 

 

W sumie 94 27 

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

PRAWO W BIZNESIE 

 

 

Wydział Prawa, Administracji I Ekonomii 

Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie 

Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

 

Kod efektu uczenia się 

dla studiów 

podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane 

fakty i zjawiska społeczne związane z funkcjonowaniem 

prawa w biznesie  

P6S_WG 

SP_W02 Zna zasady funkcjonowania audytu w przedsiębiorstwie P6S_WG 

SP_W03 Zna obowiązki przedsiębiorcy dotyczące bhp w firmie P6S_WG 

SP_W04 

Rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności w tym 

gospodarczej i zawodowej, a także ochrony słabszych 

uczestników rynku 

P6S_WK 

SP_W05 Zna i rozumie zasady tworzenia, funkcjonowania oraz 

ustania różnych form aktywności biznesowej, w tym 
P6S_WK 



działalności różnego rodzaju spółek  (osobowych i 

kapitałowych) 

SP_W06 
Zna postępowanie upadłościowe i naprawcze w 

działalności gospodarczej 
P6S_WG 

SP_W07 

Zna zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej, 

karnoprawnej, administracyjnoprawnej w działalności 

gospodarczej 

P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 

Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy prawne w 

zakresie prawa w biznesie, w tym o skomplikowanym 

stanie faktycznym 

P6S_UW 

SP_U02 

Potrafi rzetelnie ocenić sytuację prawną i sformułować 

wnioski i postulaty jej dotyczące poprzez dokonywanie 

oceny, krytycznej analizy, syntezy i interpretacji oraz 

prezentacji określonych informacji 

P6S_UW 

SP_U03 

Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych 

regulacji prawnych w konkretnym przypadku i potrafi 

prognozować konsekwencje wyboru właściwego 

sposobu rozwiązywania problemu prawnego w biznesie 

P6S_UK 

SP_U04 
Wybiera adekwatne metody oceny i interpretacji 

problemów prawnych w biznesie 
P6S_UO 

SP_U05 

Stosuje orzecznictwo sądów powszechnych, 

administracyjnych, interpretacje przepisów prawa w 

biznesie 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Dostrzega konieczność stałego i intensywnego 

pogłębiania wiedzy o prawie w biznesie z uwagi na 

dynamikę zmian stanu prawnego i kształtowanie się 

orzecznictwa 

P6S_KK 

SP_K02 

Jest gotów do podjęcia pracy w zespołach eksperckich 

realizujących złożone i nietypowe problemy z obszaru 

prawa w biznesie 

P6S_KO 

SP_K03 

Podkreśla znaczenie rozwoju wiedzy o prawie w 

biznesie i jego stosowaniu w obliczu zmieniającego się 

otoczenia społeczno - gospodarczego 

P6S_KR 

 


