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Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Podstawy prawa
 

ECTS 2) 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  The base of law  

Kierunek studiów
4)
:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu
5)
:  Dr hab. Wacław Laskowski, prof. SGGW 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Dr hab. Wacław Laskowski, dr Agnieszka Maciąg 

Jednostka realizująca
7)
: 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Zakład 
Badań Konsumpcji 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot kierunkowy b) stopień pierwszy, rok pierwszy c)  stacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr letni Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć prawnych oraz wymiaru sprawiedliwości. Drugim celem 
jest poznanie i zrozumienie źródeł prawa oraz regulacji prawnych niezbędnych do radzenia sobie w życiu 
społecznym i zawodowym. Zakłada się koncentracje uwagi na wybranych podstawowych i fundamentalnych 
uregulowaniach prawnych i praktykach wyznaczających zdolność współistnienia osoby w społeczeństwie i 
zdolność jej do skutecznego, przedsiębiorczego działania. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: a) wykład;  liczba godzin 30;   

Metody dydaktyczne
14)

: 
Omówienie wybranych zagadnień i wybranego prawa; dyskusja nad wybranymi aspektami, interpretacja prawna 
wybranych sytuacji, studia przypadków, analiza tekstów prawnych, lekcje i prezentacje e-learningowe, 
konsultacje, obserwacja 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć prawnych oraz struktury wymiaru sprawiedliwości i 
sposobu jego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, zwracając jednocześnie uwagę na 
mechanizmy życia gospodarczego, w tym na społeczny i globalizujący się charakter gospodarki. Drugim celem 
jest poznanie i zrozumienie źródeł prawa oraz poznanie regulacji prawnych niezbędnych do radzenia sobie w 
życiu społecznym, w kierowaniu zespołami ludzkimi oraz w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 
z uwzględnieniem aspektu praktycznego. Zakłada się koncentracje uwagi na regulacjach z zakresu prawa 
cywilnego, administracyjnego, handlowego, podatkowego, ubezpieczeniowego, towarowego i karnego. 
Kryterium wyboru rozpoznawanych regulacji z tego zakresu będzie związek z wytwarzaniem i handlem 
produktami. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

:  

Efekty kształcenia
18)

: 

01 – zna podstawowe pojęcia prawne, źródła prawa 
oraz odróżnia podstawowe akty prawne,  

02 - umie wymienić instytucje i stanowiska wymiaru 
sprawiedliwości i przypisać im kompetencje,  

03 - zna podstawowe uregulowania prawne z zakresu 
prawa cywilnego, administracyjnego, 
handlowego, podatkowego, ubezpieczeniowego, 
towarowego, karnego i postępowania sądowego,  

04 – zna podstawowe formy i zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

05 - umie założyć i prowadzić prostą indywidualną 
działalność gospodarczą,  

06 - potrafi przygotować pozew i pismo procesowe w 
zakresie postępowania cywilnego na drodze 
sądowej, 

07 - potrafi odnieść problemy łączące się z  wyrobem 
jako towarem do właściwych źródeł prawa,  

08 – dostrzega uzasadnienia legitymizujące działania 
na rzecz dobra prywatnego lub publicznego i 
wykazuje gotowość podejmowania skutecznych 
działań w obronie prawdy na gruncie prawa 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 

1. Efekt 01 do 04 – Quiz e-learningowy z dwoma podejściami 
2. Efekt 05 – wypełnienie kompletu formularzy niezbędnych do podjęcia i prowadzenia legalnej indywidualnej 

albo zespołowej działalności gospodarczej 
3. Efekt 06 -  opracowanie pozwu względem zainscenizowanej przykładowej sytuacji oraz sprawozdanie z 

wizyty w sądzie na przykładowej rozprawie 
4. Efekt 07 i 08 –  oceniane forum wymiany spostrzeżeń wraz z rozważeniem ocen prawnych z okresowej 

obserwacji doniesień w mediach o problemach z niektórymi wyrobami 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Zrealizowane indywidualne quizy, sprawozdania jak i pozwy archiwizowane w formie elektronicznej. 
Archiwizacja zawartości Forum wraz z ocenami 
Wypełnione formularze w formie papierowej – archiwizowane tradycyjnie lub zeskanowane 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 Każdy element ma taką samą wagę – 1/4 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
1. Dolecki H. 2010: Postępowanie cywilne. Kazusy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 
2. Filipowicz, Andrzej. 2006: Podstawy prawa dla ekonomistów. Wydawnictwo C.H.Beck., Warszawa 
3. Jacyszyn J., Kosikowski C., 2001: Podstawy prawa gospodarczego. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 
4. Kosikowski C., 2003: Polskie publiczne prawo gospodarcze. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Warszawa, 
5. Kuciński J., Trzciński Z., 2002: Prawo gospodarcze, Warszawa 2002,  
6. Żaro Z. 2011: „Jak założyć i poprowadzić własną firmę”, wydawnictwo sigma, Skierniewice 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr /symbol 
efektu 

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

01 zna podstawowe pojęcia prawne, źródła prawa oraz odróżnia podstawowe akty prawne K_W10 

02 umie wymienić instytucje i stanowiska wymiaru sprawiedliwości i przypisać im kompetencje K_W02 

03 zna podstawowe uregulowania prawne z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, 
handlowego, podatkowego, ubezpieczeniowego, towarowego, karnego i postępowania 
sądowego, 

K_W06 

04 zna podstawowe formy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej K_W09 

05 umie założyć i prowadzić indywidualną, prostą  działalność gospodarczą K_U02, K_S06 

06 potrafi przygotować pozew i pismo procesowe w zakresie postępowania cywilnego na 
drodze sądowej 

K_U02 

07 potrafi odnieść problemy łączące się z  wyrobem jako towarem do właściwych źródeł 
prawa 

K_U03, K_S04 

08 dostrzega uzasadnienia legitymizujące działania na rzecz dobra prywatnego lub 
publicznego i wykazuje gotowość podejmowania skutecznych działań w obronie prawdy na 
gruncie prawa 

K_S05 

 

UWAGI
24)

:
 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 60 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,2 ECTS 

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

0,6 ECTS 


