
3. Elementy prawa w turystyce 

 

 
OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Turystyka i rekreacja 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 3 

 
Nazwa przedmiotu Elementy prawa w turystyce MP_1_3 
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 18 

 wykłady Studia stacjonarne – 9 
Studia niestacjonarne – 20  

 inne formy Studia stacjonarne – 15 
Studia niestacjonarne – 9  

 

Cele kształcenia:  Nauczyć poszukiwania źródeł, interpretacji i stosowania prawa w 
obszarze turystyki i rekreacji. 

 Ukazać konieczność dostrzegania związków i zależności między 
prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym. 

 Przekazać zasady oceny zgodności prawa polskiego z prawem 
międzynarodowym w obszarze turystyki i rekreacji. 

 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer Efekty kształcenia, 
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 

przedstawić istotę prawa polskiego, europejskiego 
i międzynarodowego, wskazać ich źródła i dokonać 
systematyki prawa w tych obszarach, zna zasady 
interpretacji tego prawa i zasady jego stosowania w 
obszarze turystyki i rekreacji. 

K_W17 P6S_WK  

EK_W02 

zaprezentować wiedzę na temat rozwiązań 
prawnych o charakterze międzynarodowym, 
europejskim i krajowym w obszarze turystyki i 
rekreacji i dostrzec związki i zależności między 
prawem krajowym a prawem międzynarodowym i 
europejskim w zakresie turystyki i rekreacji. 

K_W19 
 

P6S_WK 
 

EK_U03 

ukazać specyfikę prawnych uwarunkowań różnych 
obszarów ludzkiej aktywności związanych z 
turystyką i rekreacją, potrafi dokonać oceny 
zgodności prawa polskiego z prawem 
międzynarodowym w obszarze turystyki i rekreacji a 
także wskazać w jaki sposób prawo może 

K_U11 P6S_UO 



zapobiegać wyzwaniom, które mogą wystąpić w 
działalności turystycznej i rekreacyjnej. 

EK_U04 

interpretować przepisy prawne regulujące różne 
kwestie z zakresu działalności turystycznej i 
rekreacyjnej na gruncie krajowym i w środowisku 
międzynarodowym, a także potrafi identyfikować 
relacje między różnymi podmiotami turystyki i 
rekreacji a innymi instytucjami gospodarczymi 
i społecznymi, które tworzą ich otoczenie w skali 
krajowej i międzynarodowej. 

K_U05 P6S_UW 

EK_K05 

oceniać i analizować nowe sytuacje i problemy w 
zakresie prawnych uwarunkowań problemów 
ujawnianych w zakresie turystyki i rekreacji   w 
stosunkach wewnątrzkrajowych i na płaszczyźnie 
międzynarodowej, określać priorytety i formułować 
propozycje ich prawnego rozwiązania w obszarze 
turystyki i rekreacji. 

K_K10 P6S_KR 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie do  
efektów 

kształcenia dla 
przedmiotów 

 Wykłady  

T_01 
Podstawy teorii państwa i prawa. Podstawowe pojęcia z zakresu 

prawa. Źródła prawa. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_02 Podstawy międzynarodowego prawa publicznego i jego związki z 
prawem krajowym. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_03 
Biura podróży – prawne podstawy działalności, organizacje krajowe i 
międzynarodowe, umowy zawierane z różnymi podmiotami, 
dochodzenie roszczeń, odpowiedzialność i wynagrodzenie szkody. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_04 Zakłady hotelarskie, timesharing, kempingi i pola biwakowe. Usługi 
restauracyjne i imprezy rozrywkowe ,  

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_05 Przewóz osób i bagażu – źródła prawa przewozowego, umowy i 
odpowiedzialność. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_06 
Ubezpieczenia turystyczne w systemie krajowym oraz zagranicznym. 

 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_07 Prawne uwarunkowania turystyki na obszarach chronionych. Rola 
gminy w zakresie turystyki. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 



 Ćwiczenia  

T_08 Międzynarodowe organizacje biur podróży  i ich znaczenie dla 
kształtu prawa wewnętrznego państw. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_09 Ustawodawstwo Unii Europejskiej i jego znaczenie dla klientów 
podmiotów prowadzących działalność turystyczną. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_10 Znaczenie dla klientów biur podróży unormowań prawnych 
regulujących odpowiedzialność prawną organizatorów turystyki. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_11 Reklamacje i procedury sądowe w działalności turystycznej. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_12 Działalność odszkodowawcza w zakładach hotelarskich. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_13 Umowy o różną formę przewozu i odpowiedzialność przewoźnika. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_14 Prawne uwarunkowania przekraczania granic i opieka konsularna za 
granicą. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

 
T_15 

 
Prawne uwarunkowania informacji turystycznej i reklamy. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny T_01 – 07 

Dyskusja T_15 

Praca z tekstem T_09 

Metoda analizy przypadków T_12 – 13 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_10, T_11 

Metoda warsztatowa  



Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna T_14 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, 
technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie 
„map myśli”) 

 

Praca w grupach  

Inne (jakie?) - …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 

Student nie potrafi 
przedstawić istoty 
prawa polskiego, 
europejskiego 
i międzynarodowego, 
wskazać ich źródeł i 
dokonać systematyki 
prawa w tych 
obszarach. Nie zna 
zasad interpretacji 
tego prawa ani zasad 
jego stosowania w 
obszarze turystyki i 
rekreacji. 

Student w 
dostatecznym stopniu 
potrafi przedstawić 
istotę prawa polskiego, 
europejskiego 
i międzynarodowego, 
wskazać ich źródła i 
dokonać systematyki 
prawa w tych 
obszarach, nie zna 
jednak  zasad 
interpretacji tego prawa 
ani zasad jego 
stosowania w obszarze 
turystyki i rekreacji.  

Student potrafi 
przedstawić istotę 
prawa polskiego, 
europejskiego 
i międzynarodowego, 
wskazać ich źródła i 
dokonać systematyki 
prawa w tych 
obszarach. Zna 
zasady interpretacji 
tego prawa i zasady 
jego stosowania w 
obszarze turystyki i 
rekreacji.  

Student potrafi 
znakomicie przedstawić 
istotę prawa polskiego, 
europejskiego 
i międzynarodowego, 
wskazać ich źródła i 
dokonać systematyki 
prawa w tych 
obszarach, zna zasady 
interpretacji tego prawa 
i zasady jego 
stosowania w turystyki i 
rekreacji. 

EK_W02 

Student nie potrafi 
zaprezentować 
podstawowej wiedzy 
na temat rozwiązań 
prawnych o 
charakterze 
międzynarodowym, 
europejskim 
i krajowym w obszarze 
turystyki i rekreacji. Nie 
dostrzega  związków 
i zależności między 
prawem krajowym a 
prawem 
międzynarodowym i 
europejskim w 
zakresie turystyki i 
rekreacji. 

Student w 
podstawowym zakresie 
potrafi zaprezentować 
wiedzę na temat 
rozwiązań prawnych o 
charakterze 
międzynarodowym, 
europejskim i krajowym 
w obszarze turystyki i 
rekreacji i dostrzec 
związki i zależności 
między prawem 
krajowym a prawem 
międzynarodowym i 
europejskim w zakresie 
turystyki i rekreacji. 

Student potrafi dobrze 
zaprezentować wiedzę 
na temat rozwiązań 
prawnych o 
charakterze 
międzynarodowym, 
europejskim 
i krajowym w obszarze 
turystyki i rekreacji i 
dostrzec związki 
i zależności między 
prawem krajowym a 
prawem 
międzynarodowym i 
europejskim w 
zakresie turystyki i 
rekreacji. 

Student potrafi w pełni 
zaprezentować wiedzę 
na temat rozwiązań 
prawnych o charakterze 
międzynarodowym, 
europejskim i krajowym 
w obszarze turystyki i 
rekreacji i dostrzec 
związki i zależności 
między prawem 
krajowym a prawem 
międzynarodowym i 
europejskim w zakresie 
turystyki i rekreacji. 

EK_U03 

Student nie potrafi 
ukazać specyfiki 
prawnych 
uwarunkowań różnych 
obszarów ludzkiej 
aktywności a 
związanych ze stanem 
turystyki i rekreacji. Nie 
potrafi dokonać 
podstawowej oceny 
zgodności prawa 
polskiego z prawem 
międzynarodowym w 
obszarze turystyki i 

Student potrafi w 
niewielkim zakresie 
ukazać specyfikę 
prawnych 
uwarunkowań różnych 
obszarów ludzkiej 
aktywności związanych 
z turystyką i rekreacją , 
potrafi dokonać 
podstawowej oceny 
zgodności prawa 
polskiego z prawem 
międzynarodowym w 
obszarze turystyki i 

Student potrafi ukazać 
specyfikę prawnych 
uwarunkowań różnych 
obszarów ludzkiej 
aktywności  
związanych turystyką i 
rekreacją, potrafi 
dokonać oceny 
zgodności prawa 
polskiego z prawem 
międzynarodowym w 
obszarze turystyki i 
rekreacji a także 
wskazać w jaki sposób 

Student w bardzo 
dobrym stopniu ukazać 
specyfikę prawnych 
uwarunkowań różnych 
obszarów ludzkiej 
aktywności a 
związanych z turystyką 
i rekreacją, potrafi 
dokonać oceny 
zgodności prawa 
polskiego z prawem 
międzynarodowym w 
obszarze turystyki i 
rekreacji ,a także 



rekreacji a także 
wskazać w jaki sposób 
prawo może 
zapobiegać 
wyzwaniom, które 
stanowią zagrożenie 
dla państwa i jego 
obywateli. 

rekreacji, nie wskazuje 
jednak w jaki sposób 
prawo może 
zapobiegać 
wyzwaniom, które 
stanowią  problemy w 
zakresie turystyki i 
rekreacji dla państwa i 
jego obywateli. 

prawo może 
zapobiegać 
wyzwaniom, które 
stanowią  problemy 
dla państwa i jego 
obywateli. 

wskazać w jaki sposób 
prawo może 
zapobiegać 
wyzwaniom, które 
stanowią zjawiska 
problemowe w zakresie 
turystyki i rekreacji dla 
państwa i jego 
obywateli. 

EK_U04 

Student nie potrafi 
interpretować 
przepisów prawnych 
regulujących różne 
kwestie z zakresu 
turystyki i rekreacji w 
aspekcie krajowym i   
międzynarodowym. 
Nie identyfikuje relacji 
między podmiotami 
systemu turystyki i 
rekreacji a instytucjami 
gospodarczymi 
i społecznymi, które 
tworzą jego otoczenie 
w skali krajowej 
i międzynarodowej. 

Student potrafi w 
podstawowym stopniu 
interpretować przepisy 
prawne regulujące 
różne kwestie turystyki i 
rekreacji a także 
identyfikować relacje 
między podmiotami 
systemu turystyki i 
rekreacji a instytucjami 
gospodarczymi 
i społecznymi, które 
tworzą¡ ich otoczenie w 
skali krajowej 
i międzynarodowej. 

Student potrafi dobrze 
interpretować przepisy 
prawne regulujące 
różne kwestie turystyki 
i rekreacji a także 
potrafi identyfikować 
relacje między 
podmiotami turystyki i 
rekreacji a instytucjami 
gospodarczymi 
i społecznymi, które 
tworzą¡ ich otoczenie 
w skali krajowej 
i międzynarodowej. 

Student znakomicie 
potrafi interpretować 
przepisy prawne 
regulujące różne 
kwestie turystyki i 
rekreacji a także potrafi 
identyfikować relacje 
między podmiotami 
systemu a instytucjami 
gospodarczymi 
i społecznymi, które 
tworzą¡ ich otoczenie w 
skali krajowej 
i międzynarodowej. 

EK_K05 

Student nie ocenia i 
nie analizuje nowych 
sytuacji i problemów w 
zakresie prawnych 
podstaw  turystyki i 
rekreacji w wymiarze 
krajowym i 
międzynarodowym. 

Student ocenia i 
analizuje nowe sytuacje 
i problemy w zakresie 
prawnych podstaw 
turystyki i rekreacji, ma 
jednak trudności z 
określaniem priorytetów 
i formułowaniem 
propozycji ich 
prawnego rozwiązania 
w obszarze  turystyki i 
rekreacji 

Student w stopniu 
dobrym ocenia i 
analizuje nowe 
sytuacje i problemy w 
zakresie prawnych 
podstaw turystyki i 
rekreacji, określa 
priorytety i formułuje 
propozycje ich 
prawnego rozwiązania 
w obszarze turystyki i 
rekreacji. 

Student samodzielnie i 
trafnie ocenia i 
analizuje nowe sytuacje 
i problemy w zakresie 
prawnych podstaw 
turystyki i rekreacji , 
właściwie określa 
priorytety i formułuje 
propozycje ich 
prawnego rozwiązania 
w obszarze turystyki i 
rekreacji . 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułuzajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 

Egzamin pisemny      

Egzamin ustny      

Zaliczenie pisemne      

Zaliczenie ustne      

Kolokwium pisemne X X X X X 

Kolokwium ustne      

Test      

Projekt      

Praca pisemna      

Raport      

Prezentacja multimedialna X X X X X 

Praca podczas ćwiczeń X X X X X 

Inne (jakie?) -       

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 



1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 28 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i 

projektowe, przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
35 47 

Razem 4+5 35 47 

SUMA 1+2+3+4+5 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 
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Literatura uzupełniająca  Alejziak W, Marcieniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne, 
Kraków 2003. 

 Butowski L., Organizacja turystyki w Polsce, Lublin 2004. 

 Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji (definicje, schematy, 
kazusy), Warszawa 2008. 

 Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna,  Kraków 2009. 

 Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 
2004. 

 Łętowska E., Osajda K. {(red.), Nieuczciwe klauzule w prawie umów 
konsumenckich, Warszawa 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


