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Polski

Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w dziedzinie transportu

Znajomość podstawowych definicji prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy
Znajomość problematyki prawnej przewozu osób i rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
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Koordynator KRK

Przewodniczący Rady 
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Odniesienie do modułowych 

efektów kształcenia (EKM)

MP1A_W11

Efekty kształcenia dla kursu (EKP)

definiuje i wymienia regulacje prawne odnośnie różnych rodzajów transportu oraz prawa przewozowego 

korzysta z uregulowań prawnych związanych z działalnością przedsiębiorstwa transportowego
dokształca się samodzielnie w zakresie prawa przewozu osób i rzeczy

wykonuje pracę dodatkową w zakresie prawa przewozu osób i rzeczy

Forma zajęć

Informacje ogólne

Liczba godzin kursu

Liczba punktów ECTS

Sposób zaliczenia
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Przynależność do modułu:

Wydział Mechaniczny

Transport

Prawo transportowe

Blok zagadnień prawnych i środowiskowych w transporcie

Konwersatorium

16



1
2
3

…

L.p.

1

2

…

L.p.

1

2

3

…

1

2

3

1

…

EKP1 - EKP4

Narzędzia dydaktyczne

Forma aktywności

Sposoby oceny

Oznaczenie efektów kształcenia dla kursu 

(EKP)

przygotowanie prac pisemnych

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia
Zasady oceny 

kolokwium zaliczeniowe

praca pisemna w formie 

opracowania

ocena poprawnych odpowiedzi:90%-100% - bdb, 80%-90% - db+, 70%-80% - db, 60%-70% - dst+, 50%-60% - 

dst, 0% - 50% - ndst 
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anna.zawada-tomkiewicz@tu.koszalin.pl

943 478 451

prezentacje multimedialne do zajęć, wypisy z dyrektyw UE, ustaw i rozporządzeń RP

Zawada-Tomkiewicz A., Wierucka I. Podstawy przedsiębiorczości dla inżynierów. Tom 1. Prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Uczelniane 

Politechniki Koszalińskiej 2015

Fijałkowski T.: Transport drogowy. Prawo przewozowe. Fotoskład, Warszawa, 2002.

Górski W., Mendyk E.: Prawo transportu lądowego. WKŁ, Warszawa 2005

Literatura podstawowa

2,5

w tym szacunkowo dla zajęć praktycznych

Liczba godzin

4

2

Forma zajęć

w

w

Tematyka zajęć (bloku zajęć)

Podstawy prawa cywilnego, a w szczególności: zdolność prawna, sposoby nabycia praw podmiotowych,  przedawnienie roszczeń, 

rzeczy, dobra osobiste,  czynności  prawne. Podstawowe zagadnienia terminologiczne w zakresie prawa handlowego.  Pojęcie 

przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa. Klasyfikacja przedsiębiorców. Istota i źródła prawa pracy. Pracownik i pracodawca. Formy 

prawne zatrudnienia. Zasady prawa pracy. 

Przedawnienie roszczeń w transporcie. Rozłożenie ciężaru dowodowego. Protokół o stanie przesyłki. Postępowanie reklamacyjne. 

Organizacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie środków transportowych. Obowiązkowe ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie ładunku w transporcie. Ubezpieczenie 

przewoźnika   

w

Źródła prawa transportowego. Przepisy krajowe i międzynarodowe. Przystosowanie naszego systemu prawnego do standardów 

UE. Umowa przewozu. Zawarcie umowy przewozu. rzewóz osób a przewóz rzeczy. Problematyka prawna przewozu osób. Umowa o 

przewóz osób. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu. Odpowiedzialność przewoźnika za życie i zdrowie podróżnego oraz za 

przewożony bagaż. 

4

w

Problematyka prawna przewozu przesyłek towarowych. Zawieranie umów. Prawa i obowiązki przewoźnika. Wybrane przepisy 

ustawy "O TRANSPORCIE DROGOWYM" i rozporządzeń Ministra Infrastruktury. Zasady podejmowania i wykonywania transportu 

rzeczy oraz warunki uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych. Inspekcja transportu drogowego - nadzór i kontrola, kary 

pieniężne. Opłaty za przejazd po drogach krajowych i Unii Europejskiej. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu prowadzonej 

działalności przewozowej. Ustalenie stanu przesyłki, jej likwidacja, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, odszkodowania

6

Nauczyciel prowadzący kurs 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności

SUMA GODZIN

Obciążenie pracą studenta

63

30

16

0

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

DLA KURSU

w tym liczba ECTS dla zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego 0,8

uczestnictwo w zajęciach

przygotowanie do kolokwim 17

Cykl kształcenia: rok akademicki przyjęcia studentów na studia

SUMA GODZIN

Literatura uzupełniająca

EKP1 - EKP4

EKP1 - EKP4

16

Powiązanie z efektem 

kształcenia dla kursu 

(symbol EKP)

EKP1 - EKP4

EKP1 - EKP4

EKP1 - EKP4

zaliczenie na podstawie poporawności opracowania: poprawne - zaliczone, niepoprawne - niezaliczone

prezentacje multimedialne do zajęć, wypisy z dyrektyw UE, ustaw i rozporządzeń RP


