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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy prawa celnego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basics of customs law 

Kierunek studiów  Filologia Słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Marta Kaczmarczyk 
 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 V 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Wykład prowadzony w języku polskim. Zainteresowanie przedmiotem, 

gotowość podjęcia pracy, systematyczność w zdobywaniu wiedzy. 
Chęć pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych kompetencji. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, instytucjami oraz procedurami z 
zakresu prawa celnego. 
Zainteresowanie studentów zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Wspólnoty 
Europejskiej. 

Przygotowanie studenta do funkcji pracownika organów administracji, w tym administracji 
celnej, sfery biznesu i roli tłumacza. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student posiada wiedzę na temat podstawowych instytucji 
i problemów prawa celnego. 

K_W15 

W_02 Student zna leksykę z zakresu prawa celnego. K_W15 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi prawidłowo zidentyfikować zagadnienia z 
zakresu prawa celnego i je zinterpretować.  

K_U01 

U_02 Student potrafi odszukać właściwe regulacje prawne i je 
zastosować. 

K_U01 

U_03 Student potrafi zastosować poznaną leksykę celną w 
sytuacjach komunikacyjnych. 

K_U13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student zna zakres swojej wiedzy i umiejętności. K_K01 

K_02 Student ma przekonanie o wadze zachowania się w 
sposób profesjonalny. 

K_K04 

K_03 Student wykazuje zaangażowaną postawę do 
uczestnictwa w życiu społecznym. 

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład nr 1. Zagadnienia wstępne. Definicja cła i prawa celnego. Rozwój prawa celnego w 
Polsce i na świecie. Źródła prawa celnego.  
Wykład nr 2. Geneza i procesy integracji europejskiej w zakresie polityki celnej. Unia celna. 
Wspólna Taryfa Celna.  
Wykład nr 3. Międzynarodowe organizacje: Światowa Organizacja Handlu – WTO; 
Światowa Organizacja Celna – WCO. 
Wykład nr 4 - 5. Wiążąca informacja taryfowa (WIT). Taryfa celna. Definicja i istota taryfy 
celnej. Klasyfikacja taryfowa. Pochodzenie towarów. Wiążąca informacja o pochodzeniu 
towarów – WIP. 
Wykład nr 6-7. Wprowadzenie towaru na obszar Wspólnoty. Dozór celny nad 
wprowadzanymi towarami. Przedstawienie towarów organom celnym. Deklaracja skrócona. 
Nadanie przeznaczenia celnego przedstawionym towarom. Terminy nadania towarowi 
przeznaczenia celnego. Czasowe składowanie towarów. Zwolnienie towarów z procedury 
celnej. 
Wykład nr 8. Procedura dopuszczenia do obrotu. Tranzyt. Procedury gospodarcze i 
zawieszające.  
Wykład nr 9-10. Skład celny; Uszlachetnianie czynne; Przetwarzanie pod kontrolą celną; 
Odprawa czasowa; Uszlachetnianie bierne. Procedura wywozu.  
Wykład nr 11-12. Wolne obszary celne i składy wolnocłowe (geneza, pojęcie, tworzenie i 
funkcjonowanie wolnych obszarów celnych oraz składów wolnocłowych). 
Wykład nr 13. Zniszczenie towarów niewspólnotowych.  
Wykład 14-15. Dług celny . Pojęcie długu celnego. Zabezpieczenie kwoty długu celnego 
(forma i wysokość zabezpieczenia, zwolnienie zabezpieczenia). Powstanie długu celnego 
(moment i miejsce powstania długu, dług celny w przywozie, dług celny w wywozie, 
solidarność dłużników). Uiszczenie należności (termin uiszczenia należności, forma 
płatności, odroczenie płatności). Sposoby wygaśnięcia. 
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V. Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin / Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna / 
Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład problemowy Egzamin / Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna / 
Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Obserwacja  Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz pozytywny wynik 

egzaminu pisemnego. 

Egzamin - 90% 

Obecność - 10% 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 
2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=celex%3A32013R0952  
M. Laszuk, M. Masłowska, E. Gwardzińska, R. Michalski, Prawo celne, Warszawa 2017. 
W. Poniewierka, Prawo celne. Komentarz, Warszawa 2014. 

Literatura uzupełniająca 
P. Kapusta, Słownik prawa celnego angielsko-polski, Kraków 2016. 
P. Kapusta, Słownik terminologii celnej UE polsko-angielski / Słownik terminologii celnej UE 
angielsko-polski, Kraków 2014. 
 

 

 


