
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 5.8:  Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie - wykład 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie” jest zapoznanie studenta 
z podstawowymi zagadnieniami z zakresu komunikacji, prawa, systemów i zadań  w aspekcie ogólnej 
problematyki bezpieczeństwa lotniczego. Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi, 
zarządzaniem portem lotniczym, polityką bezpieczeństwa i promowaniem bezpieczeństwa 
lotniczego. W ramach kształcenia przedmiot będzie koncentrował się na wprowadzeniu studentów do 
tematyki genezyrozwoju lotnictwa, zagadnień związanych z funkcjonowaniem branży lotniczej, 
podstawowymi regulacjami prawnymi oraz instytucjami związanymi z lotnictwem, a także kwestiami 
odpowiedzialności w lotnictwie.Przedmiot ma na celu przygotować studentów do przyszłej pracy w 
sektorze lotnictwa zarówno cywilnego, jak i państwowego, a także pomóc studentom wybierającym 
inny kierunek rozwoju zawodowego poznać mechanizm wpływu regulacji prawnych na 
bezpieczeństwo na przykładzie branży lotniczej. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student ma wiedzę z zakresu specyfikacjifunkcjonowania 
w aspekcieformalnoprawnym i merytorycznym portów lotnictwa cywilnego i państwowego, 
uwzględniającwielorakie aspekty bezpieczeństwa i odpowiedzialności cywilnej i karnej w branży 
lotniczej. Będzie posiadał szczegółową wiedzę o warsztacie pracy naokreślonych stanowiskach 
powiązanych zproblematyką bezpieczeństwa portów lotniczych i ich ochroną i obroną, 
zarządzaniembezpieczeństwem oraz prawem lotniczym.Wynikiem kształcenia będzie umiejętność 
ocenyprzez studenta przydatności typowych metod, procedur i systemów prawnych - polskich 
i międzynarodowychdo realizacji zadań związanych zróżnymi płaszczyznami bezpieczeństwa 
portówlotniczych. 
 
 
Zakres tematyczny zajęć:  
 

1. Geneza i rozwój bezpieczeństwa w lotnictwie. 
2. Podstawowe organy i instytucje związane z bezpieczeństwem w lotnictwie. 
3. Międzynarodowe i wspólnotowe regulacje dotyczące lotnictwa. 
4. Definicja oraz pozycja w systemie prawnym oraz zadania krajowego prawa lotniczego. Polityka 

i cele państwa dot. bezpieczeństwa lotniczego. 
5. Krajowe organy związane z bezpieczeństwem w lotnictwie. 
6. Prawna regulacja personelu lotniczego. 
7. Prawne aspekty działalności gospodarczej w sektorze lotniczym.Bezpieczeństwo żeglugi 

powietrznej w aspekcie prawnym. 
8. Wypadki i incydenty lotnicze. Typy wypadków lotniczych. 
9. Ochrona lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji. 
10. Odpowiedzialność cywilna i karna w lotnictwie. 

 
 
Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 30 osób/gr. 
    
 
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 
 



 
 

 
 

 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 
Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu  „Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie” dla studentów  
i studentek I roku studiów niestacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia na kierunku 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

 
w formie wykładów - w łącznym wymiarze 10 godzin, w 1grupie. 

 
W tym: 

 
L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  

Geneza i wyjaśnienie pojęcia bezpieczeństwa 
w lotnictwie oraz zarządzania bezpieczeństwem. 
Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie 
krajowym oraz na poziomie Unii Europejskiej.  

1 

2.  

Przedstawienie podstawowych organów i instytucji 
zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie – organy 
krajowe i międzynarodowe. Systemy zarzadzania 
bezpieczeństwem: przepisy ICAO, EASA - 
międzynarodowe i wspólnotowe regulacje prawne. 

2 

3.  
Pozycja w systemie prawnym oraz zadania 
krajowego prawa lotniczego. Polityka i cele państwa 
w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. 

1 

4.  

Podstawy prawne regulującefunkcjonowanie 
personelu lotniczego. Działalność gospodarcza 
w sektorze lotniczym. Bezpieczeństwo żeglugi 
powietrznej w aspekcie prawnym. 

1 

5.  

Historyczny  rozwój badania przyczyn i okoliczności 
zdarzeń lotniczych. Wyjaśnienie zagadnień: 
wypadek i incydent lotniczy. Typy wypadków 
lotniczych. Regulacje krajowe i międzynarodowe. 

2 

6.  
Omówienie zadań i uprawnień Państwowej Komisji 
Badania Wypadków Lotniczych. Dochodzenie 
w przypadku zdarzeń lotniczych. 

1 

7.  
Procedury i systemy ochrony lotnictwa przed aktami 
bezprawnej ingerencji. Omówienie wybranych 
przykładów bezprawnej ingerencji. 

1 

8.  Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej 
w lotnictwie. 1 

 
Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 



 
 

 
 

Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


