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Nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa przewozowego krajowego i 
międzynarodowego w odniesieniu do przewozu osób i przesyłek. Nabycie umiejętności 
wskazania właściwych dla danego rodzaju umów przepisów prawa, dokonania oceny 
prawidłowości wykonania umowy, określenia zakresu odpowiedzialności przewoźnika, 
ustalenia wysokości odszkodowania i  dochodzenia wobec niego roszczeń. 
 

Wymagania wstępne:  
 

Wiedza z zakresu ogólnej części prawa cywilnego oraz zobowiązań. Wiedza z zakresu 
procedury cywilnej. Podstawowa wiedza z zakresu prawa międzynarodowego i unijnego. 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Kategoria L.p. Opis efektu 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

wiedza 

1. 
 

EP1 

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie 
międzynarodowego i krajowego prawa przewozowego, zna jego źródła, 
miejsce w systemie prawa i zakres regulacji. 

 
K_W02 

 
2. 
 

EP2 

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zależności pomiędzy 
aktami prawnymi pochodzącymi z różnych systemów prawnych (prawo 
unijne, międzynarodowe, krajowe), a także zależności pomiędzy prawem 
cywilnym materialnym a procesowym w odniesieniu do problematyki 
przewozu osób i rzeczy  

 
K_W07 

3. 
EP3 

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody interpretacji i 
wykładni tekstów prawnych należących do różnych systemów prawa a 
regulujących umowę przewozu osób i rzeczy prawa pasażerów. 

 
K_W19 

umiejętności 

1. 
EP4 

Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu prawa regulującego umowę przewozu w celu analizy złożonych 
problemów prawnych i społecznych, wyłaniających się w związku z 
zawieraniem i wykonywaniem umów przewozu w transporcie krajowym i 
międzynarodowym 

 
K_U02 

2. 
EP5 

Student potrafi sprawnie analizować przepisy regulujące zasady 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
przewozu osób i rzeczy, ustalenia wysokości odszkodowania i 
dochodzenia roszczeń.  

 
K_U07 

3. 
EP6 

Student potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, 
normami i regułami dotyczącymi umowy przewozu  

 
K_U17 

kompetencje społeczne 

1. 
EP7 

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści. 

 
K_K01 

2. 
EP8 

Student docenia znaczenie nauk prawnych, jest gotów do uznawania 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu. 

 
K_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE 



Forma zajęć: wykład 

L.p. Treści semestr 
liczba 
godzin 

1 Miejsce prawa przewozowego w systemie prawa. Źródła krajowego i międzynarodowego 
prawa przewozowego. Zakres regulacji zawartych w krajowych i międzynarodowych aktach 
prawnych regulujących umowę przewozu.  

 2 

2 Istota umowy przewozu osób i rzeczy. Umowa przewozu a umowy pokrewne (o organizację 
imprezy turystycznej, spedycji, czarteru, najmu środka transportowego). 

 2 

3 Zawarcie i wykonanie umowy przewozu osób. Umowa grupowego przewozu osób. Sytuacja 
prawna stron umowy.  

 1 

4 Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przewozu osób i bagażu w świetle prawa polskiego, międzynarodowego i unijnego 

 2 

5 Rodzaje umów przewozu przesyłek w poszczególnych gałęziach transportu. Zawarcie i 
wykonanie umowy przewozu przesyłek. Sytuacja stron na etapie przygotowywania przewozu. 

 2 
 

6 Dokumenty przewozowe i ich funkcje.  1 

7 Prawa i obowiązki stron umowy przewozu na etapie wykonywania umowy.  1 

8 Rozporządzanie przesyłką.   1 

9 Przeszkody w przewozie i wydaniu przesyłki.  1 

10 Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonani lub nienależytego wykonania umowy 
przewozu przesyłki.  

 4 

11 Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym.  2 

12 Akty staranności odbiorcy – istota, funkcje.  1 

13 Przedawnienie roszczeń w transporcie, reklamacje.  1 

14 Zagadnienia jurysdykcji i wykonywania wyroków państw obcych w dziedzinie transportu.  1 

15 Zagadnienia prawne przewozów wykonywanych przez kilku przewoźników.  1 

16 Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika i 
spedytora, casco, cargo) 

 2 

Forma zajęć: 

    

    

 
Metody kształcenia: 

 

Wykład wsparty analizą aktów prawnych, w szczególności konwencji międzynarodowych i 
rozporządzeń unijnych dot.  transportu oraz analizą orzecznictwa sądów europejskich, 
związanego z poruszaną tematyką. 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się  

 Nr efektu uczenia 
się z sylabusa 

Zaliczenie pisemne (sprawdzian)  - EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, EP7, EP8 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie pisemne (sprawdzian) składający się z 3 pytań otwartych. Student może otrzymać maksymalnie 3 punkty za 
każde pytanie. Warunki zaliczenia: Ocena dostateczna: 5 pkt (praca spełnia minimalne kryteria),Ocena dostateczna plus: 
6 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami), Ocena dobra: 7 pkt (generalnie solidna praca z zauważalnymi 
błędami),Ocena dobra plus: 8 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami). Ocena bardzo dobra: 9 pkt (praca 
wyczerpująca temat, bez błędów). 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 
Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  

Semestr Przedmiot / forma  Rodzaj zaliczenia 
Metoda 

obliczania oceny 
Waga do średniej 

9 Prawo przewozowe 
(wykład) 

Zaliczenie z 
oceną 

ważona 1,00 

     

Literatura podstawowa D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Garnowski, K. Wesołowski, Umowa przewozu osób i rzeczy w 
prawie polskim, – stan obecny oraz kierunki zmian,  Wolters Kluwer 2020  

 D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Międzynarodowe konwencje przewozowe. Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018 

Literatura 
uzupełniająca 

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe, komentarz, Wolters Kluwer 
2020   

 K. Wesołowski, Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie 
CMR, Wolters Kluwer 2013,  

 K. Garnowski, Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym kolejowym i 
lotniczym, Wolters Kluwer 2020  

 D. Ambrożuk, Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do 
przewozu przesyłek, Wolter Kluwer 2011 

 A. Konert, Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego, Wolters Kluwer 2010 

 T. Szanciło, Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek 
towarowych, C.H. Beck 2013 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 



 

  
Liczba godzin 

 

Zajęcia dydaktyczne 25 

Udział w egzaminie/zaliczeniu 1 

Przygotowanie się do zajęć 2 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / 
itp. 

0 

Przygotowanie się do egzaminu 
/ zaliczenia 

5 

Łączny nakład pracy studenta w 
godz.  

50 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


