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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo celne i dewizowe

Kod ECTS

10.0.1173
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Prawa Finansowego
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Podatki i doradztwo
podatkowe

forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Tomasz Sowiński
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 10 godz.

Liczba punktów ECTS

1
10 h wykładu - 0,5 ECTS
20 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny

Egzamin pisemny z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu.
Kryterium oceny jest procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z
uwzględnieniem skali określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.
 

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.

B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia
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Tematyka wykładu obejmuje całościowe przedstawienie unijnego i polskiego prawa celnego.
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z teorią prawa celnego, obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie,
przedstawienie zarysu ewolucji polskiego prawa celnego 
Zapoznanie z obowiązującą wiedzą praktyczną dotyczącą stosowania prawa celnego
 

Treści programowe

Pojęcie cła, klasyfikacja ceł
Zarys ewolucji prawa celnego
Źródła prawa celnego
Wykładnia prawa celnego
Wspólnota Europejska jako unia celna
Polityka celna Wspólnoty Europejskiej
Taryfa celna
Wiążąca informacja taryfowa
Stawki celne
Wartość celna towaru
Pochodzenie towarów
Wprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej
Przeznaczenie celne
Operacje uprzywilejowane
Dług celny
Dumping i środki przeciwdziałania dumpingów
Subsydia i środki przeciwdziałania subsydiów
Postępowanie w sprawach celnych
Przedstawicielstwo w sprawach celnych
Przestępstwa i wykroczenia celne
Pojęcie i charakter prawa dewizowego
Źródła prawa dewizowego
Podmiotowy zakres obowiązywania prawa dewizowego (M. Stwoł) Podstawowe pojęcia prawa dewizowego
Ograniczenia i obowiązki dewizowe                                                                                                           Zezwolenia
dewizowe                                                                                                                             
Działalnośćkantorowa                                                                                                                                              Kontrola
dewizowa                                                                                                                                     Unijne prawo dewizowe

Wykaz literatury

1. Reiwer-Kaliszewska A., Prawo celne [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego, Drwiłło A. [red.], Warszawa [ostatnie wydanie]
2. Oktaba R., Prawo celne, Warszawa [ostatnie wydanie]
3. K. Lasiński-Sulecki (red.) Prawo celne, Warszawa [ostatnie wydanie]
4. K. Włodkowski, Zasada powszechności cła i jej ograniczenia w Polsce, Unii Europejska oraz wybranych krajach Europy Wschodniej , Toruń 2009
Literatura uzupełniająca:
• Drwiłło, Prawo celne, Gdańsk [ostatnie wydanie]
• Drwiłło, Postępowanie ochronne w prawie celnym, Gdańsk [ostatnie wydanie]
• Drwiłło, Postępowanie antysubsydiarne w prawie UE, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVI, Wydawnictwo Uniwersytet Gdańskiego, Gdańsk 2007
• W. Morawski (red.) Wspólnotowy Kodeks Celny, Warszawa [ostatnie wydanie]
• W. Czyżowicz (red.), Prawo celne, Warszawa [ostatnie wydanie]
• W. Czyżowicz, Prawo celne - samodzielna dyscyplina prawa, Gdańskie Studia Prawnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, XVI, Gdańsk
2007

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student: • potrafi określić podstawowe instytucje prawa celnego i dewizowego • zna
i potrafi przedstawić źródła prawa celnego i dewizowego • zna i potrafi przedstawić
zasady prawa celnego • zna i potrafi przedstawić administracje celną i dewizową
oraz jej strukturę, • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o procesach zmian
struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów oraz zna konsekwencje tych
zmian • ma pogłębioną wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju podstawowych form
indywidualnej przedsiębiorczości oraz opodatkowania takiej działalności

Umiejętności

• Student potrafi: - zanalizować stosunek administracyjno-prawny z zakresu prawa
celnego i dewizowego i podmioty w nim występujące; - rozpoznaje przyczyny ,
rodzaje i sposoby naruszenia zasad prawa celnego i dewizowego -
scharakteryzować administrację celną jej strukturę i zasady działania, -wskazać
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zależności, podobieństwa i relacje wzajemne pomiędzy EKC i UPC; potrafi sprawnie
zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych
źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii • sprawnie
posługuje się zasadami i normami prawnymi jak i zawodowymi oraz etycznymi w
podejmowanej działalności • potrafi ocenić przydatność typowych procedur i
dobrych praktyk do realizacji złożonych zadań związanych z różnymi sferami
związanymi z pracą doradcy podatkowego • posiada rozwinięte umiejętności
rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi wykorzystywać tą
analizę w pracy zawodowej

Kompetencje społeczne (postawy)

Student : • umie pracować w zespole przy rozwiązywaniu problemów badawczych, •
potrafi dyskutować w grupie na temat problemów badawczych prawa celnego i
dewizowego, • akceptuje odmienne poglądy w zakresie rozwiązywania problemów z
zakresu funkcjonowania administracji celnej i prawa celnego i dewizowego, •
zachowuje ostrożność, ale i krytycyzm w wyrażaniu opinii na temat jednolitej strefy
celnej UE, roli polskiego prawa celnego w systemie celnym UE i polski jako państwa
granicznego UE; • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi określić
priorytety w pracy oraz odpowiednio rozplanować pracę • ma przekonanie o wadze
zachowania się w sposób etyczny i profesjonalny, postępuje zgodnie z zasadami
etyki • ma świadomość konieczności poszerzania kompetencji i kwalifikacji
zawodowych jak również doskonali umiejętności, potrafi samodzielnie wyznaczać
kierunki własnego rozwoju i kształcenia w stopniu rozszerzonym i pogłębionym

Kontakt

http://prawo.univ.gda.pl/pracownik/tomaszsowinski.html
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