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Nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa turystycznego, w tym: warunków 
podejmowania działalności i świadczenia usług w branży turystycznej (organizator imprez 
turystycznych, agent turystyczny, przedsiębiorca ułatwiający nabywania powiązanych usług 
turystycznych, pilot wycieczek, przewodnik turystycznym, hotelarz); ochrony podróżnych 
(turystów) w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy o udział w 
imprezie turystycznej oraz przed niewypłacalnością organizatora i dochodzeniem praw z 
tym związanych; odpowiedzialnością hotelarzy za rzeczy wniesione do hotelu lub 
podobnego zakładu; problematyki usług przewozowych stanowiących element usługi 
turystycznej. 
 

Wymagania wstępne:  
 

Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, a 
także podstawowa wiedza z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego oraz 
procedury cywilnej i administracyjnej.  

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Kategoria L.p. Opis efektu 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

wiedza 

1. 
EP1 

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje z zakresu prawa 
turystycznego  

 
K_W08 

 
2. 

EP2 

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię, zagadnienia 
złożone oraz relacje między nimi z zakresu poszczególnych gałęzi prawa 
regulujących materię prawa turystycznego  

 
K_W11 

3. 
EP3 

Student zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki. 

 
K_W17 

umiejętności 

1. 
EP4 

Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu prawa turystycznego w celu analizy złożonych problemów 
prawnych i społecznych pojawiających się na tle prawa turystycznego 

 
K_U02 

2. 
EP5 

Student potrafi sprawnie analizować przepisy prawa turystycznego w 
celu doboru właściwych narzędzi mających zastosowanie w praktyce w 
branży turystycznej. 

 
K_U07 

3. 
EP6 

Student potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, 
normami i regułami dotyczącymi prawa turystycznego  

 
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 Źródła prawa turystycznego.  1 

2 Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce.  2 

3 Umowy o usługi turystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o imprezę turystyczną.  3 

4 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów o usługi turystyczne, ze 
szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie umowy o imprezę 
turystyczną. 

 3 

5 Ochrona podróżnego (turysty) przed niewypłacalnością przedsiębiorcy turystycznego 
(gwarancje bankowa i ubezpieczeniowa, rachunek powierniczy, Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny), dochodzenie roszczeń przez podróżnych. 

 2 

6 Szczególna odpowiedzialność prowadzących hotele i podobne zakłady za rzeczy wniesione, 
pojęcie obiektu hotelarskiego. 

 1 

7 Timesharing.  1 

8 Problematyka usług przewozowych, stanowiących element usługi o imprezę turystyczną.  2 

Forma zajęć: 

    

    

 
Metody kształcenia: 

 

Wykład wsparty analizą aktów prawnych i analizą orzecznictwa związanego z poruszaną 
tematyką, dyskusja. 

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 

10 Prawo turystyczne 
(wykład) 

Zaliczenie z 
oceną 

ważona 1,00 

     

Literatura podstawowa D. Borek, H. Zawistowska, L.Ćwikła, K. Świtaj, E.Puciata, Komentarz do ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ODDK 2020 

 Osajda K. (red.), Komentarze Prawa Prywatnego, t. VII, Prawo konsumenckie. Komentarz, 
Warszawa 2019 (zawiera komentarz m.in. do: ustawa o timesharingu (art. 1–50), ustawy o 
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 39–54) (wyciąg) oraz 
rozporządzenia o prawach pasażerów lotniczych (art. 1–19) 

Literatura 
uzupełniająca 

B. Gnela, Status prawny „podróżnego” w nowej dyrektywie turystycznej 2015/2302, w: P. 

Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – Historia i współczesność. Prace 
poświecone pamięci Prof. J. Sondla, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018 

 P. Cybula, W sprawie obowiązków pośrednika turystycznego w zakresie ochrony klientów na 
wypadek jego niewypłacalności, w: P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – 
Historia i współczesność. Prace poświecone pamięci Prof. J. Sondla, Wyd. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2018 

 A. Koronkiewicz-Wiórek, Ewolucja stanowiska polskiej doktryny i orzecznictwa w kwestii 
odpowiedzialności organizatora turystyki za zmarnowany urlop do roku 2016, w: P. Cybula 
(red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – Historia i współczesność. Prace poświecone 
pamięci Prof. J. Sondla, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018 

 D. Ambrożuk, Funkcja ochronna przepisów ustawy o imprezach turystycznych dotyczących 
umowy o udział w imprezie turystycznej, w: B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. 
Viglianisi Ferraro (red.) Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE, C.H. Beck 
2019 

 J. Gospodarek, Implementacja nowej dyrektywy turystycznej z 2015 r. do systemu prawa 
polskiego, w: B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro (red.) Prawo 
konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE, C.H. Beck 2019 

 K. Marak, Niewypłacalność organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych – uwagi na tle nowych regulacji prawnych z zakresu 
turystyki, w: M. Kuźnik, A.J. Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego 
przedsiębiorstwa, C.H. Beck 2018 

 D. Ambrożuk, K. Wesołowski, Jednostronna zmiana umowy przewozu osób i umowy o udział w 
imprezie turystycznej jako przejaw restrukturyzacji zobowiązania, w: M. Kuźnik, A.J. Witosz 
(red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, C.H. Beck 2018 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/17748-tom-vii-prawo-konsumenckie-komentarz-konrad-osajda


 D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Umowa przewozu osób. Edu-Libri, Kraków-
Legionowo 2018 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

  
Liczba godzin 

 

Zajęcia dydaktyczne 15 

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 

15 

Łączny nakład pracy studenta w 
godz.  

50 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


