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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY DO 

WYBORU 

Kod modułu: E   EPL 

Nazwa przedmiotu: PRAWO CYWILNE W LOGISTYCE Kod przedmiotu: 43.1. 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

II/IV 

Status przedmiotu /modułu: 

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr Grażyna Cern 

Prowadzący zajęcia dr Grażyna Cern; dr Andrzej Majewski 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prawa cywilnego 

(czynność prawna, zdolonośc do czynności prawnych, osoba fizyczna I 

prawna); Wdrożenie umiejętności przygotowywania przede wszystkim 

umowy spedycji  oraz umowy przewozu. 

 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 

Podstawowych zasad prawa cywilnego (osoba prawna, osoba fizyczna, zdolność 

prawna, zdolność do czynności prawnych). Zasad zawierania umów w obrocie 

handlowym 

K1P_W01 

Umiejętności (Potrafi…)  

02 
Potrafi przygotować  podstawowe umowy w zakresie logistyki, tzn. umowy 

przewozu i umowy spedycji. 
K1P_U05 

03 
Potrafi rozróżnić osoby prawne od osób fizycznych. Potrafi interpretować 

przepisy ogólne i przepisy szczególne (umiejętność rozróżnienia). 
K1P_U03 

Kompetencje społeczne  

04 

Jest gotów do rozwijania wzorów właściwego postępowania w zakresie  

zwierania umów cywilnoprawnych oraz odpowiedzialności z tytułu naruszenia 

przepisów prawa. 

K1P_K01 

05 Podaje własne rozstrzygnięcia w oparciu o obowiązujący stan prawny. K1P_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Podstawowe zasady prawa cywilnego; Podstawowe zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym; 

Zagadnienia ogólne, Swoboda zawierania umów; Umowa spedycji na gruncie regulacji kodeksu cywilnego 

(obowiązki stron umowy, odpowiedzialność kontraktowa spedytora, zabezpieczenie i przedawnienie roszczeń); 

Umowa przewozu na gruncie regulacji kodeksu cywilnego. 

Ćwiczenia 

Analiza normy materialnego i kolizyjnego prawa umów oraz normy regulujące jurysdykcję sądów polskich; 

przygotowanie umowy spedycji oraz umowy przewozu; analiza aktów prawnych regulujących inne umowy z 

zakresu logistyki 

 

Literatura podstawowa 
1. J. Grykiel, M. Gutowski, A. Janiak, Umowy w obrocie gospodarczym, 

Warszawa 2017;  



2. A. Brzozowski, W Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne, część 

ogólna, Warszawa 2018. 
Literatura uzupełniająca   Akty prawne: Kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych 
Metody kształcenia prezentacje multimedialne, analiza studium przypadku, praca w grupach 

połączona z dyskusją i analizą tekstów aktów prawnych związanych z 

zawieraniem umów 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Analiza studium przypadku. Przygotowanie i prezentacja referatu 01-03 
Obserwacja aktywności w pracy zespołowej 04-05 

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładów (waga 0,6) 

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny przygotowanego i zaprezentowanego 

referatu oraz analizy studium przypadku, a także aktywności w pracy 

zespołowej podczas ćwiczeń (waga 04). 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  10  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń                  10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 10 

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 61 35 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
2 (nauki prawne) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,2 

 


