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6
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Name of lecturer:

I rok Stacjonarnego Zarządzania – prof. UAM dr hab. Bożena
Popowska, dr Michał Strzelbicki
I rok Niestacjonarnego Zarządzania – dr Michał Strzelbicki
1st year of stationary Management studies - prof. UAM dr
hab. Bożena Popowska, dr Michał Strzelbicki
1 st year of non-stationary Management stidies – dr Michał
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Poziom kursu:
Level of course:

podstawowy
basic

Język wykładowy:
Language of instruction:

polski
Polish
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Prerequisites:

brak
none

Metody oceny:
Assesment methods:

egzamin pisemny, test + pytania otwarte
written exam, test + open questions

Treści przedmiotu:
Prawo publiczne w zarządzaniu obejmuje podstawowe instytucje prawa publicznego odnoszące się do
gospodarki, normowane przez gałąź prawa określaną jako publiczne prawo gospodarcze. Ich wybór uwzględnia
podstawową sferę zainteresowania studentów na danym kierunku studiów, tj. podejmowanie i prowadzenie
działalności gospodarczej, a sposób prezentacji uwzględnia specyfikę kierunku: łączenie wiedzy ekonomicznej,
prawniczej i zarządzania. Na podstawową wiedzę w zakresie ppg składają się następujące zagadnienia:

I.
1.
2.
3.
II.
4.

5.
III.
1.
2.
3.

Istota i zakres publicznego prawa gospodarczego
Podstawy ustroju gospodarczego RP i system źródeł publicznego prawa gospodarczego – prawo
krajowe i prawo wspólnotowe
Organizacja aparatu administracji gospodarczej oraz funkcje i formy działania administracji
gospodarczej.
Prawo działalności gospodarczej – charakterystyka ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, reglamentacja działalności
gospodarczej, zasady działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce.
Działalność gospodarcza sektora publicznego - formy organizacyjno-prawne, przekształcenia
własnościowe, gospodarka komunalna.
Ingerencja państwa w sferę prywatnych stosunków gospodarczych.
Nadzór na rynkach finansowych.
Regulacja na rynkach infrastrukturalnych.
Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów.

Course contents:
Public law in management encompasses fundamental legal institutions concerning economy,
governed by the branch of law called public economic law. The choice of those institutions
takes into consideration the main area of interest to the students of Management, that is
undertaking economic activity. The way those issues are presented reflects the specification of
the course of study on Management and mixes the knowledge from economy, legal sciences
and management. The scope of public law in management consists of:
I
1. Substance and scope of public economic law.
2. Staples of economic system in Poland. The system of sources of public
economic law – national and Community law.
3. System of Polish economic administration. Functions and legal forms of its
activity.
II
1. Law on economic activity – characteristics of the bill on the freedom of
economic activity, principles of undertaking and running of economic activity,
limitation of the economic freedom, rules of economic activity undertaken by
foreign subjects in Poland.
2. Economic activity of the public sector – commercialization and
privatization of state enterprises, public utilities.
III Administrative interference in the area of private economic activity
1. Supervision over financial markets.
2. Regulation over network infrastructure markets.
3. Public protection of competition and consumers.
Cele i efekty kształcenia:
Celem przedmiotu Prawo publiczne w zarządzaniu jest przekazanie studentom podstawowej
wiedzy z zakresu prawa publicznego dotyczącego gospodarki, funkcjonowania aparatu
administracji gospodarczej oraz działalności podmiotów wykonujących działalność
gospodarczą – przedsiębiorców. Wiedza przekazywana w ramach przedmiotu jest niezbędna
każdemu studentowi, który swą przyszłość zawodową wiąże z zarządzaniem prowadzeniem
działalności gospodarczej, jak i z szeroko rozumianą obsługą prawną działalności
gospodarczej. Jej opanowanie jest również konieczne dla tych, którzy zainteresowani są pracą
w organach administracji gospodarczej.

Objectives and
learning outcomes:
The goal of Public law in management is to get the students accustomed with the main issues
of public law related to economy, the functioning of economic administration and the
economic activity of entrepreneurs. The knowledge delivered is necessary for every student,
whose professional plans are connected with the management of economic activity, as well as
widely understood legal advice for economy and entrepreneurs. It is also highly recommended
for those who’d like to work for economic administration.
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