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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1- S2-IST-108 

Nazwa przedmiotu 
Przewozy międzynarodowe transportem samocho-
dowym - dostęp do rynku 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim 
International transport by vehicle transport - access 
to the market 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

Zakres wszystkie 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu 

Koordynator przedmiotu Dr inż. Andrzej Zuska 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 1 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

30     
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma wiedzę na temat roli i rozwoju transportu samo-
chodowego na tle innych gałęzi transportu oraz 
powiązań krajowego rynku transportowego z ryn-
kiem Unii Europejskiej. 

IST2_W06 
IST2_W08 

W02 

Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną na temat 
przepisów regulujących zarobkowy transport dro-
gowy, najem pojazdów i podwykonawstwo, przepi-
sów regulujących formalną organizację zawodu, 
dostępu do zawodu, zezwoleń na wykonywanie 
przewozów drogowych na terytorium i poza teryto-
rium Wspólnoty. 

IST2_W06 
IST2_W08 

W03 

Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną na temat 
przepisów dotyczących zakładania przedsiębior-
stwa transportu drogowego. 

IST2_W06 
IST2_W08 

W04 

Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną na temat 
dokumentacji wymaganej do świadczenia usług w 
zakresie transportu drogowego oraz potrafi wpro-
wadzać procedury kontrolne tych dokumentów. 

IST2_W06 
IST2_W08 

W05 

Posiada wiedzę na temat zezwoleń zagranicznych i 
badań technicznych pojazdów wykorzystywanych w 
transporcie międzynarodowym. 

IST2_W06 
IST2_W08 

W06 

Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną na temat 
przepisów dotyczących organizacji rynku usług 
drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logi-
styki. Zna formalności graniczne, rolę i zakres do-
kumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpo-
wiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się 
nimi. 

IST2_W06 
IST2_W08 

W07 

Zna przepisy dotyczące organizacji rynku drogo-
wego transportu osób oraz przepisy dotyczące roz-
poczęcia świadczenia usług drogowych transportu 
osób. Potrafi sporządzać plany transportowe. 

IST2_W06 
IST2_W08 

W08 
Posiada wiedzę na temat międzynarodowej umowy 
przewozu drogowego towarów CMR. 

IST2_W06 
IST2_W08 

W09 
Posiada wiedzę na temat międzynarodowych reguł 
realizacji kontraktu handlowego. 

IST2_W06 
IST2_W08 

W10 
Posiada wiedzę na temat systemu pobierania opłat 
za infrastrukturę drogową w Europie. 

IST2_W06 
IST2_W08 

W11 Posiada wiedzę na temat giełd transportowych. 
IST2_W06 
IST2_W08 

Kompetencje 
społeczne 

K01 Rozumie potrzebę samokształcenia się przez całe życie.  IST2_K01 

K02 

Rozumie społeczne aspekty praktycznego stoso-
wania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związa-
ną z tym odpowiedzialność  

 
IST2_K05 

 
 
 
 
TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1/2. Transport w systemie gospodarczym kraju, jego rola, stan aktualny i pro-
gnozy na lata przyszłe. Struktura przewozów i pracy przewozowej. Polity-
ka transportowa i jej cele w międzynarodowej wymianie towarowej. Pod-
mioty i przedmioty, cele i zadania oraz metody i narzędzia polityki trans-
portowej. 

3. Przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów prze-
mysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące for-
malną organizację zawodu. Przepisy dotyczące zakładania przedsiębior-
stwa transportu drogowego. 

4/5. Dostęp do zawodu, zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów 
drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty. Kwalifikacje zawo-
dowe - certyfikat kompetencji zawodowej. Nadzór nad przedsiębiorstwami 
transportowymi. Przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje. 

6. Dokumentacja wymagana do świadczenia usług transportu drogowego. 
Dokumenty dotyczące pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu. Procedury kon-
trolne. 

7. Struktura środków transportu w międzynarodowym transporcie drogowym. 
System badań technicznych pojazdów samochodowych przeznaczonych 
do transportu międzynarodowego. Zezwolenia zagraniczne. 

8/9. Przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rze-
czy, przeładunku i logistyki. Konwencje regulujące przewozy rzeczy. For-
malności graniczne, dokumenty T, karnety TIR, obowiązki i odpowiedzial-
ność z tytułu posługiwania się nimi. 

10. Przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób oraz 
rozpoczęcia świadczenia usług drogowych transportu osób. Plany trans-
portowe. Konwencje regulujące przewozy osób. Przewozy regularne i 
specjalne. Przewozy okazjonalne i wahadłowe. Rozkład jazdy autobusów i 
jego znaczenie. Formularz jazdy i jego znaczenie 

11. Uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynaro-
dowego przewozu drogowego towarów (CMR). Treść rola i znaczenie listu 
przewozowego CMR. 

12. Transportowa interpretacja formuł handlowych w kontraktach - system 
INCOTERMS. 

13. Podstawy prawne funkcjonowania systemów opłat drogowych w Europie. 
Zasady ustalania opłat drogowych. Rodzaje systemów opłat drogowych. 
Elektroniczny system opłat drogowych. Urządzenia służące do poboru 
opłat drogowych. 

14. Kierunki rozwoju giełd transportowych. 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01- W11   X    

K01- K02      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
30     

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2     h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

32 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

1,3 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 43 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,7 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

0 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

0,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 
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10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 r. w sprawie 
wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego Rynku usług autokarowych i autobu-
sowych – Dziennik Urzędowy UE Nr L-300 z dnia 14.11.2009 r. 

11. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.- DzU Nr 123 poz. 1371 z po-
zn. zm.- tekst jednolity. 

12. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. – DzU z 2011 r. 
Nr 5 poz 13 z późniejszymi zmianami. 

13. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz nie-
których innych ustaw – DzU Nr 222 poz. 1321 

14. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe – DzU z 1984r. Nr 53 poz. 272 z 
późniejszymi zmianami. 


