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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Regulacje prawne, PG_00045262

Kierunek studiów Transport i logistyka, Transport i logistyka

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Ryszard Pyszko
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Ryszard Pyszko

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium 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

Regulacje prawne, W, TiL, sem.06, letni 22/23, PG_00045262 - Moodle ID: 29283
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29283

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 3.0 17.0 50

Cel przedmiotu Celem wykładów jest zapoznanie studentów z regułami prowadzenia działalność transportowej w oparciu o 
reguluje prawne krajowe, jak i porozumienia międzynarodowe, w tym UE. Akty normatywne prawa polskiego 
oraz akty wykonawcze do ustaw (konwencji), określają zasady podejmowania działalności wykonywania 
zawodu spedytora, przewoźnika, logistyka oraz warunki umów przewozowych, dokumentów niezbędne do 
wykonania transportu. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna dla poprawnego funkcjonowania tzw. 
łańcuchów dostaw, co wiąże się z osiągnięciem sukcesu i szeroko rozumianego bezpieczeństwa w 
transporcie.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W07] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych, 
społecznych i ekonomicznych. 
Zna zasady tworzenia form 
indywidualnej przedsiębiorczości i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz ma wiedzę z 
zakresu ochrony własności 
przemysłowej i intelektualnej oraz 
z zakresu prawa autorskiego

Studenci posiadają wiedzę w 
zakresie zasad prowadzenia 
działalności transportowej opartą 
na regulacjach prawnych oraz 
podanych przykładach w różnych 
gałęziach transportu.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U07] uwzględnia wiedzę z 
zakresu nauk humanistycznych, 
społecznych i ekonomicznych w 
rozwiązywaniu problemów

Studenci posiadają wiedzę na 
temat sposobu kształtowania się  
zasad prawnych w transporcie, 
które wprowadzono w celu 
rozwiązania istniejących i nowo 
powstających problemów w 
branży.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu 1.Pojęcie i źródła prawa transportowego.
2.Zasady podejmowania i wykonywaniausług transportowych (koncesje , regulowana działalność 
gospodarcza) 3.Rodzaje przewozów, licencje transportowe, procedury tranzytowe 
4.Transport drogowy (warunki administracyjne, organy administracji) 
5.Transport kolejowy (warunki administracyjne, organy administracji, ochrona praw podróżnych) 
6.Transport morski 
7.Transport lotniczy (warunki administracyjne, certyfikacja, organy administracji, ochrona praw pasażerów)
8.Ogólna charakterystyka umowy przewozu 
9.Przewóz przesyłek towarowych (pojęcie i rodzaje przesyłek, strony umowy, prawa i obowiązki stron) 
10.Dokumenty związane z przewozem (list przewozowy, konosament); 
11.Odpowiedzialność cywilna i karna w transporcie

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 

Strony internetowe: z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i 
Rady, umowy międzynarodowe (konwencje), akty normatywne prawa 
polskiego oraz akty wykonawcze do ustaw.Strony internetowe 
czasopism i firm transportowych.

 

Uzupełniająca lista lektur https://www.gov.pl/web/gitd/akty-prawne8

 

https://www.gov.pl/web/gitd

https://www.utk.gov.pl/

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Podaj i wyjaśnij podział ubezpieczeń morskich z uwagi na przedmiot ubezpieczenia?

 

Wymień i omów przykładowe dokumenty transportowe związane  ze specyfiką różnych rodzajów transportu?

Wyjaśnij co to jest system SENT (System Elektronicznej Notyfikacji Transportów)?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


