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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Prowadzenie działalności gospodarczej 
 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 

Data rozpoczęcia studiów 
 

Luty 2023r. r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

On-line 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Finansów 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

Dr hab. Wojciech Wyrzykowski prof. PG 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Dr hab. Wojciech Wyrzykowski prof. PG 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej 
 

  

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Uzyskuje wiedzę niezbędną do 
zainicjowania własnej 
działalności gospodarczej 

 
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Umie zinterpretować podstawowe 
zasady prawne i organizacyjne 
funkcjonowania podmiotu 
gospodarczego 

 
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiazywania problemów 
występujących w praktyce 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Poznaje zasady funkcjonowania 
podmioty gospodarczego oraz 
jego rozliczania 

[SW1] Ocena wiedzy faktograficznej 
 

 

Treści przedmiotu 
 

 
1. Przedsiębiorczość, Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo 

2. Istota i zakres swobody gospodarczej w Unii Europejskiej i w Polsce  

3. Wybór formy prawnej i formy opodatkowania działalności gospodarczej 

4. Samozatrudnienie 

5. Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej 

6. Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy 

7.  Kryteria wyboru optymalnej metody opodatkowania działalności gospodarczej 

8. Obowiązki rejestracyjne podmiotów gospodarczych 

9. Zawieszanie działalności gospodarczej 



 

  

 

Strona 2 z 3 

 

 

10. Kontrola u przedsiębiorcy 

11. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników 

12. Umowy cywilno prawne- umowy zlecenia i o dzieło 

13. Zasady ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców 

14. Zasady ewidencji działalności gospodarczej 
15. Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej 
16. Podstawowe zasady prowadzenia  podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

17. Koszty i przychody w działalności gospodarczej- dochód do opodatkowania 

18 Środki trwałe w działalności gospodarczej 

19. Działalność gospodarcza w mieszkaniu 

20. Zasady opodatkowania przedsiębiorców podatkiem VAT 

21. Odpowiedzialność przedsiębiorcy 

22. Likwidacja działalności gospodarczej 

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Obecność 
Kolokwium sprawdzające 

90% 
60% 

10% 
90% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

 Wyrzykowski W. Grzegorzewska-Mischka E. Prowadzenie działalności 
gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki 
Gdańskiej, 2019 s 192 

Wyrzykowski W., Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 
w Polsce, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 
Gdańsk 2013.  

W. Wyrzykowski Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych 
przedsiębiorców, VM Media VM Group, Gdańsk, 2005 

E. Grzegorzewska-  Mischka. W. Wyrzykowski- „Przedsiębiorczość, 
przedsiębiorstwo, przedsiębiorca”, VM Media VM Group, Gdańsk 2011. 

 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Z. Żaro P. Sasin Jak założyć i prowadzić własną firmę Wydawnictwo 
Sigma 2015 
J. Bogaczyk, Własna firma, Wydawnictwo Forum 2011 

 
 

Adresy eZasobów 
 

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/my/ - Kurs- Prowadzenie 
działalności gospodarczej 

 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

 - zasady wyboru właściwej formy opodatkowania działalności gospodarczej 

- procedura zakładania własnej działalności gospodarczej 

- zasady rozliczania podatków i ubezpieczeń społecznych w firmie 

- działalność gospodarcza we własnym mieszkaniu  

- zasady zaliczania przychodów i kosztów 

- zasady odpowiedzialności przedsiębiorców 

- metody optymalizacji podatkowej u przedsiębiorcy 
 

Praktyki zawodowe  Nie dotyczy 
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w ramach przedmiotu 
 

 


