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WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem jest zaznajomienie studentów z obowiązującymi przepisami prawa, 

dotyczącymi szeroko pojętego bezpieczeństwa osobistego, społecznego, krajowego, 

wspólnotowego i międzynarodowego a także prawnych aspektów ochrony własności 

intelektualnej. 

 

Metody dydaktyczne:  

Klasyczny wykład podawczy wspomagany prezentacjami multimedialnymi, prowadzony 

głownie w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Pisemne test zaliczeniowy. 

 

Treści programowe:  

1. Relacje i wzajemny stosunek oddziaływania prawa międzynarodowego, 

wspólnotowego, krajowego i lokalnego. 

2. Bezpieczeństwo osobiste i społeczne, w tym m.in.: 

 Prawne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych 

przestrzeni. 

 Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa, w tym: ochrona i 

bezpieczeństwo danych osobowych, bezpieczeństwo gazowe, prawo 

energetyczne, bezpieczeństwo elektryczne, bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

prawo budowlane. 

3. Akty prawne z dziedziny informatyki i łączności. 



 Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych, w tym m.in.: bezpieczeństwo 

transakcji elektronicznych, bezpieczeństwo plików i folderów, prawo autorskie 

w sieci. 

4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo bezpieczeństwa pracy.  

5. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady BHP. 

6. Bezpieczeństwo gospodarcze, w tym: prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo 

podatkowe i finansowe, prawo bankowe. 

7. Bezpieczeństwo ekologiczne; Prawo ochrony środowiska  

8. Prawne aspekty ochrony przed pożarami, powodziami, awariami, katastrofami 

budowlanymi oraz materiałami radioaktywnymi.  

9. Zadania i kompetencje organów administracji w zakresie bezpieczeństwa i obronności 

państwa.  

10. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania administracji i organizacji 

pozarządowych. Zasady współpracy.  

11. Bezpieczeństwo w prawie Unii Europejskiej, w tym m.in.: 

 Aspekty prawne ochrony ludności oraz prawo do wolności i bezpieczeństwa 

osobistego. 

 Unormowania formalno-prawne w zakresie ekologii oaz na wypadek awarii i 

katastrof chemicznych.  

 Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące awarii o skutkach 

transgranicznych. 

12. Własność intelektualna (przemysłowa, autorska). 

- Polskie prawo własności przemysłowej. 

- Światowy system ochrony własności przemysłowej – WIPO. 

- Informacja patentowa, publikacje patentowe (baza UPRP, badania patentowe, 

ich rodzaje i przydatność w działalności inżynierskiej). 

- Własność przemysłowa w działalności przedsiębiorstwa (ekonomiczny 

życiorys innowacji a ochrona patentowa). 

- Prawo autorskie i prawa pokrewne. 

 

 

Literatura podstawowa:  

1. Lewandowski JH., Podstawy prawa. Zarys wykładu. SGH, Warszawa 2008. 

2. Góralczyk W., Rawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. LexisNexis, 

Warszawa 2007. 

3. Czapliński W, Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe – publiczne. Zagadnienia 

systemowe. C.H. Beck, Warszawa 2004. 

4. Czech E.K., Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, 

międzynarodowe. Wydawnictwo Prawo i Ekonomia, Gdańsk 2006. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. LexisNexis, Warszawa 

2007. 

2. Dołęgowski B., Janczara S., Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej 

wiedzieć powinien. Wydawnictwo Prawo i Ekonomia, Gdańsk 2004. 

3. Patulski W., Kodeks cywilny w praktyce gospodarczej z orzecznictwem. ODDK, 

Gdańsk 2000. 

4. Kosikowski C., Jacyszyn J., Podstawy prawa gospodarczego; prawo handlowe i 

gospodarcze, PWN, Warszawa 2001. 

5. Strony internetowe dotyczące prawa. 

 



Efekty kształcenia: 

Po kursie student powinien znać podstawowe, obowiązujące akty prawne dotyczące szeroko 

pojętego bezpieczeństwa: osobistego, społecznego, krajowego, wspólnotowego i 

międzynarodowego, ze szczególnym zaakcentowaniem praw w zakresie ochrony własności 

intelektualnej - przemysłowej i indywidualnej (autorskiej). 

Będzie rozumiał naturę i źródła prawa oraz, odpowiednio je interpretując, będzie 

przygotowany do jego stosowania w działalności zawodowej. 

 

Język wykładowy: polski 

 

Osoba(y) prowadząca(e):  
Radca prawny 

Nauczyciel Wydziału Humanistycznego KK 

 

 

 

 

 


