
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1.3A:  Prawo przewozowe w Unii Europejskiej – wykład 

 

Cel zajęć:  

 

 Celem zajęć z przedmiotu Prawo przewozowe Unii Europejskiej jest przekazanie studentom 

usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa przewozowego unijnego, międzynarodowego  

i krajowego w odniesieniu do przewozu osób i przesyłek. Nabycie umiejętności zastosowania 

prawidłowych dla określonego rodzaju umów przepisów prawa, dokonania identyfikacji 

prawidłowości realizacji umowy, wskazania zakresu odpowiedzialności przewoźnika, 

przeprowadzenia kalkulacji kosztów operacji przewozowej oraz wycena ewentualnego  

odszkodowania i dochodzenie roszczeń.  

 Po uzyskaniu zaliczenia student powinien zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce  

i znaczenie unijnego, międzynarodowego i krajowego prawa przewozowego, Student zna i rozumie 

metody interpretacji i wykładni regulacji prawnych w zakresie przewozu rzeczy. Student posiada 

umiejętność analizowania przepisów regulujących zasady odpowiedzialności wynikające z umowy 

przewozowej potrafi stosować w praktyce określne regulacje prawne w zakresie przewozu towarów.  

 

 

Zakres tematyczny zajęć: 

1.  Geneza i rozwój prawa przewozowego w perspektywie historycznej 

2. Prawo przewozowego  usytuowanie w systemie prawa międzynarodowego, unijnego  

i krajowego  

3. Podmioty prawa przewozowego – uczestnicy rynku przewozowego w Unii Europejskiej  

4. Regulacje prawne w zakresie poszczególnych gałęzi przewozu towarów  

5. Dokumentacja przewozowa i jej zastosowanie  

6. Prawa i obowiązki w relacjach regulowanych prawem przewozowym 

7. Odpowiedzialność stron umowy przewozu 

8. Procedury reklamacyjne i odszkodowawcze w prawie przewozowym 

9. Ubezpieczenie operacji przewozowej 

10. Reguły Incoterms 2020   

 

Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 15 osób/gr. 

    

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

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada  2020 do marca 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 „Prawo przewozowe w Unii Europejskiej” dla 

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

kierunku Administracja,  

 

w formie wykładów - w łącznym wymiarze 25 godzin, w jednej grupie. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Proces kształtowania się stron w relacjach przemieszczania towarów  
od jego nadawczy do odbiorcy 

2 

2. Pojęcie i zakres prawa przewozowego Unii Europejskiej 2 

3. 
Międzynarodowe konwencje w zakresie prawa przewozowego  
w poszczególnych gałęziach transportu 

2 

4. Podmioty prawa przewozowego Unii Europejskiej 3 

5. Umowa przewozu – jej istota, strony i zakres 2 

6. Klasyfikacja umów przewozowych ze względu na określona gałąź transportu 2 

7. Dokumentacja przewozowa w różnych gałęziach transportu 2 

8. 
Prawa i obowiązki stron umowy przewozowej w poszczególnych gałęziach 
transportu 

2 

9. 
Odpowiedzialność przewoźnika tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w poszczególnych gałęziach transportu 

2 

10. 
Procedury reklamacyjne i odszkodowawcze w poszczególnych gałęziach 
transportu 

2 

11. Ubezpieczenia przewozowe w poszczególnych gałęziach transportu 2 

12. Reguły Incoterms 2020 2 

 
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. 


