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Prawo, przepisy i BHP w szkoleniu sportowym 4 2 

 
Profil kształcenia  Ogólnoakademicki 

Wydział / Kierunek Wychowanie Fizyczne / Sport 

Jednostka organizacyjna  Zakład Organizacji i Historii Kultury Fizycznej 

Poziom studiów IIo 

Rok, semestr I rok, sem. 1 

Język wykładowy polski 

Tryb studiów  stacjonarne 

Forma zajęć: wykłady / ćwiczenia    30/ 0 

Forma zaliczenia  Zo1 

Charakter zajęć  obligatoryjny 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań pracy zawodowej w sporcie. Wskazanie 

studentom problemów związanych z bezpieczeństwem w szkoleniu sportowym oraz warunków i wymagań do 

jego zapewnienia. Wskazanie na kwestie prawne i moralne związane ze zjawiskami patologicznymi w sporcie 

wyczynowym i amatorskim (m.in. problem korupcji, niedozwolonego dopingu). Wyposażenie studentów w 

wiedzę dotyczącą prawno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania organizacji sportowych 
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia  

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W), 

umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_S) 

Odniesienie do 

efektów 

obszarowych  

K_W06 P_W01 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat odpowiedzialności 

cywilnoprawnej trenerów sportu i nauczycieli wychowania fizycznej  

M2_W08 

 
K_W06 P_W02 Zna formy zatrudniania sportowców oraz trenerów i związane z 

nimi zagadnienia prawne 

M2_W08 

 
K_W07 P_W03Ma wiedzę na temat zasad finansowania sportu na poziomie 

krajowym i samorządowym 

M2_W08 

 
K_W07 P_W04Zna przepisy prawa dotyczące przestępstwa korupcji i 

niedozwolonego dopingu w sporcie i ich konsekwencje 

M2_W08 

 
K_U03 P_U01Rozumie i potrafi korzystać z przepisów prawa dotyczących 

zatrudniania i odpowiedzialności trenerów sportu i nauczycieli 

wychowania fizycznego 

M2_U10 

K_U08 
P_U02 Potrafi kompetentnie komunikować się w sprawach dotyczących 

finansowania działań sportowych i zatrudniania sportowców 

M2_U01 
M2_U13, 
M2_U14 

K_U03 P_U03 Potrafi zadbać o bezpieczeństwo prawne swoich podopiecznych w 

treningu sportowym 
M2_U10 

K_K03 P_S01Rozumie i akceptuje moralne i prawne uzasadnienie zwalczania 

zjawisk patologicznych w sporcie 
M2_K03 

K_K08 P_S02 Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne, 

otoczenia i współpracowników, ze świadomością własnej 

odpowiedzialności. 

M2_K07 
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