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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Prawo żeglugi morskiej: bezpieczne statki i czyste morza 10.0.6588 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

----------------- Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

letni Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG, 

dr Dominika Wetoszka, mgr Jakub Puszkarski 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, dr hab. Tomasz Widłak, prof. 
UG, dr Dominika Wetoszka, mgr Jakub Puszkarski 

 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30  0 20 50 

Cel przedmiotu 
 

 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

K_WG01 
ma pogłębioną i uporządkowaną 
wiedzę o charakterze nauk 
prawnych, ich miejscu w 
systemie nauk i relacjach do 
innych nauk 

 

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu  

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

K_WG02 
zna terminologię oraz pojęcia z 
zakresu prawa i dziedzin z nim 
związanych w stopniu 
rozszerzonym 

 

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiazywania problemów 
występujących w praktyce  

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

K_WG05 
ma uporządkowaną wiedzę o 
rodzajach stosunków prawnych i 
o rządzących nimi 
prawidłowościami 

 

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej  

 

Treści przedmiotu 
 

1. Prawo żeglugi morskiej i prawo morza 
2. Kto jest odpowiedzialny za zdrowe oceany? 
3. Standard należytej staranności w zapewnieniu zdatności statku do żeglugi 4. Bezpieczeństwo morskie i 
ochrona na morzu 
5. Zanieczyszczenia morskie, zapobieganie i kontrola 
6. Zarządzanie statkami: w kierunku bezpieczeństwa statku i marynarzy 
7. Kultura bezpieczeństwa morskiego i zrównoważona żegluga 
8. Żegluga w morskich obszarach chronionych 
9. Przemysł żeglugowy i morskie planowanie przestrzenne 
10. Przekrojowe wyzwania dla globalnego oceanu 
11. Morska różnorodność biologiczna i zmiany klimatyczne 
12. Zapobieganie oceanicznym zanieczyszczeniom tworzywami sztucznymi 13. Ramy instytucjonalne 
globalnego zarządzania oceanami 
14. IMO i globalne zarządzanie oceanami 
15. Żegluga morska w globalnym zarządzaniu oceanami  

 
 
 
 

Wymagania wstępne   
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i dodatkowe 
 

Wymagania wstępne  

brak wymagań wstępnych  
Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

- wykonanie pracy 
zaliczeniowej - projekt lub 
prezentacja 
- ustalenie oceny 
zaliczeniowej na podstawie 
ocen cząstkowych 
otrzymywanych w trakcie 
trwania semestru 

60 % 

 

100% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

1. D.J. Attard, D. Kritsiotis (ed.), The IMLI Treaties on Global Ocean 
Governance, Vol. I-III: UN and Global Ocean Governance, Oxford 
University Press 2018 

2. D.J. Attard, M. Fitzmaurice, N.A. Martínez Gutiérrez, I. Arroyo, E. 
Belja, (ed.) IMLI Manual on International Maritime Law, Vol. II 
Shipping Law, Oxford University Press 2016  

3. D. Hassan, M.S. Karim (ed.), International Marine Environmental 
Law and Policy, Routledge 2019 4. V. Power, EU Shipping Law, 
Vol. I-II, Routledge 2019  

4. J. Zaucha, K. Gee (ed.) Maritime Spatial Planning. Past, Present, 
Future, Palgrave Macmillan 2019 6. R.J. Roland Holst, Change in 
the Law of the Sea. Context, Mechanisms and Practice, Brill 2022  

 

Uzupełniająca lista lektur 
 brak  

 
 

Adresy eZasobów 
 

 
Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Współczesne prawo morskie ma na celu rozwiązywanie problemów globalnych. Intencją wykładu jest 
przedstawienie istoty międzynarodowego prawa morskiego i jego wyjątkowej roli w kontekście bezpieczeństwa 
morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morzez przez statków. Kurs obejmuje kilka podstawowych 
zagadnień z zakresu prewencji i zarządzania statkami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykład 
obejmuje istotne elementy, m.in.: prawo Oceanu Światowego i politykę na rzecz ochrony klimatu oraz 
zrównoważonego zarządzania oceanami, w tym normy prawne budujące odporność na globalne zagrożenia, a 
także rolę Unii Europejskiej w procesie zarządzania oceanami, zrównoważoną żeglugę, morskie planowanie 
przestrzenne, zwalczanie nielegalnych, nieuregulowanych i nieraportowanych połowów, a także ochronę 
żeglugi morskiej przed aktami bezprawnymi na morzu  
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


