
 

Wrocław, 1 marca 2021 roku 

 
Szczegółowy program ćwiczeń z przedmiotu „Prawo celne i dewizowe” 

w semestrze letnim 2020/2021 
 
Prowadzący: 
mgr Mateusz Lewandowski 
Katedra Prawa Finansowego 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu: 
1. Obecnośd na zajęciach 
Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecnośd. Pozostałe nieobecności należy odrobid 
bez zbędnej zwłoki podczas konsultacji w terminie uzgodnionym drogą mail’ową z prowadzącym 
dwiczenia. Zaliczenie nieobecności odbywa się poprzez odpowiedź ustną lub pisemną z zakresu 
omawianego na dwiczeniach, podczas których student nie był obecny (podczas odpowiedzi ustnej  w 
trakcie konsultacji prowadzonych w trybie zdalnym niezbędne jest włączenie kamery oraz 
mikrofonu). Na jednych konsultacjach dopuszczalne jest zaliczanie tylko pojedynczych nieobecności. 
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr prowadzący zajęcia jest zobowiązany do 
monitorowania (kontroli) obecności studentów na zajęciach (dwiczeniach, warsztatach, 
laboratoriach, konwersatoriach) oraz prowadzenia list obecności na zajęciach, w szczególności na 
studiach stacjonarnych. W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych 
nieobecnościach prowadzący zajęcia zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia 
trzeciej nieobecności, dostarczyd do dziekanatu w formie pisemnej listę tych osób wraz z numerami 
albumu, z wyjątkiem studentów, którzy uzyskali zgodę na eksternistyczne zaliczanie niektórych zajęd, 
zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Po uzyskaniu informacji Dziekan 
może skreślid studenta z listy studentów. 

 
2. Działalnośd podczas zajęd 
Kolokwium składa się z 5 pytao. Za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje jeden punkt. Za brak 
odpowiedzi albo odpowiedź błędną student nie uzyskuje żadnego punktu. Ocena uzależniona jest od 
sumy uzyskanych punktów.  

Liczba punktów Ocena 

0-2 2,0 

3 3,0 

3,5 3,5 

4 4,0 

4,5 4,5 

5 5,0 

 
Pytania będą odbywad się z formie zdalnej za pomocą usługi MS Teams. Podczas odpowiedzi ustnej w 
trakcie zajęd prowadzonych w trybie zdalnym niezbędne jest włączenie kamery oraz mikrofonu pod 
rygorem uzyskania przez studenta 0 punktów z kolokwium. Gdy będzie możliwe prowadzenie zajęd w 
formie tradycyjnej, kolokwium ustne będzie mogło zostad zastąpione kolokwium przeprowadzanym 
w formie pisemnej. 
 



Kolokwium planowane jest w dniach: 24 marca (8 studentów), 31 marca (8 studentów) i 14 kwietnia 
2021 roku (8 studentów). W razie opóźnieo kolokwium może zostad również przeprowadzone w 
dodatkowym terminie. Terminy podejścia poszczególnych studentów do kolokwium w konkretnych 
terminach zostaną ustalone przez grupę i przekazane prowadzącemu zajęcia poprzez starostę grupy. 
 
Ocenę można podwyższyd dzięki aktywności pod warunkiem, że liczba uzyskanych punktów pozwala 
na uzyskanie oceny dostatecznej (3,0). Na aktywnośd składają się wypowiedzi studentów podczas 
zajęd, uczestnictwo w dyskusjach, wystąpienia z referatami itp. Pod uwagę brana jest aktywnośd 
studentów na tle całej grupy. W czasie wypowiedzi podczas zajęd prowadzonych w trybie zdalnym 
niezbędne jest włączenie kamery oraz mikrofonu. 

 Podwyższenie oceny 

Osoby aktywne 0,5 stopnia 

Osoby najbardziej aktywne 1,0 stopnia 

 
Harmonogram zajęć: 
 
24 luty 2021 roku 
- omówienie organizacji zajęd 
- pojęcie prawa dewizowego, prawa walutowego i prawa celnego 
 
3 marca 2021 roku 
- pojęcie i podmioty prawa dewizowego 
- pojęcie wartości dewizowych oraz krajowych środków płatniczych 
- pozwolenia dewizowe 
- działalnośd kantorowa 
- podstawowe obowiązki w zakresie obrotu wartościami dewizowymi 
- kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
 
10 marca 2021 roku 
- źródła prawa celnego 
- pojęcie unii celnej 
- bariery handlowe 
- zasady prawa celnego 
- funkcje prawa celnego 
- organy celne 
- dopuszczenie do obrotu 
- procedura wywozu 
 
17 marca 2021 roku 
- tranzyt zewnętrzny 
- tranzyt wewnętrzny 
- składowanie celne 
- wolne obszary celne 
- procedura odprawy czasowej 
- procedura koocowego przeznaczenia 
- taryfa celna i klasyfikacja taryfowa towarów 
- pochodzenie towarów 
- wartośd celna 
- dług celny 
 
 



24 marca 2021 roku 
Kolokwium 
Kazusy 
 
31 marca 2021 roku 
Kolokwium 
Kazusy 
 
14 kwietnia 2021 roku 
Kolokwium 
Kazusy 
Poprawy 
 
Zalecana literatura (podręcznik): 
1. Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, W. Miemiec (red.), Warszawa 2019 

2. Prawo celne, R. Oktaba, Warszawa, 2019 

3. Prawo, procedury i postępowanie celne, E. Małecka-Ziembioska (red.), Warszawa, 2020 

 

Zakres pytao podczas odpowiedzi ustnych i kolokwium: 
1. Zagadnienia poruszane podczas zajęd. 
2. Treśd wskazanych podczas dwiczeo i w podręczniku aktów prawnych. 


