
 
 

 
 

          Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.6B: Pracownia praktyczna blok III. Struktura i zadania Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego i jego roli w systemie bezpieczeństwa w lotnictwie 
 
Cel zajęć:  
Głównym założeniem i celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę praktyczną nt. roli, 
zadań i praktycznych aspektów funkcjonowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego  
 
Treści poruszane ze studentami dotyczą funkcjonowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego w tym  
w szczególności: kwestie związane podstawami prawnymi, pozycją ustrojową oraz kompetencjami 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako krajowego organu administracji lotniczej i nadzoru 
lotniczego oraz władzy lotniczej w rozumieniu przepisów europejskich. Dodatkowo omówione zostaną  
kwestie związane z funkcjonowaniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako aparatu pomocniczego 
Prezesa ULC, jego organizacją wewnętrzną, zadaniami oraz strukturą zatrudnienia. 
 
Szczegółowe efekty nauczania: 
- student identyfikuje zadania i rolę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego krajowego organu 
administracji lotniczej i nadzoru lotniczego oraz władzy lotniczej w rozumieniu przepisów 
europejskich; 

- student zna zadania i obowiązki urzędników Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

- student identyfikuje strukturę organizacyjną ULC.  

 
Zakres tematyczny zajęć:  

1. Podstawy prawne, pozycja ustrojowa Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego  
2. Kompetencje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako krajowego organu administracji 

lotniczej oraz władzy lotniczej w rozumieniu przepisów europejskich 
3. Funkcjonowanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako aparatu pomocniczego Prezesa ULC 
4. Zadania i struktura organizacyjna ULC 
5. Zasady i strukturą zatrudnienia w ULC. 

 
Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od marca  2021 do września 2021 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 „Pracownia praktyczna blok III. Struktura i zadania 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jego roli w systemie bezpieczeństwa w lotnictwie” dla studentów i 

studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku 

Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 50 godzin, w pięciu grupach, po 10 godzin 

w każdej. 



 
 

 
 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Podstawy prawne, pozycja ustrojowa Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego 
1 

2. 

Kompetencje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako krajowego 

organu administracji lotniczej oraz władzy lotniczej w rozumieniu 

przepisów europejskich 

3 

3. 
Funkcjonowanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako aparatu 

pomocniczego Prezesa ULC 
2 

4. Zadania i struktura organizacyjna ULC 2 

5. Zasady i struktura zatrudnienia w ULC. 2 

 
 

Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 

 


