
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (w tym przestępstwo niegospodarności z art. 296 k.k. i prania brudnych
pieniędzy z art. 299 k.k.) oraz niektóre przestępstwa przeciwko mieniu, przepisy karne ksh oraz przeciwko obrotowi
instrumentami finansowymi
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 61 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 6

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestnika studiów z wybranymi - jako najistotniejsze - przestępstwami
gospodarczymi, w tym z niektórymi przestępstwami przeciwko mieniu, przestępstwami przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przestępstwami przeciwko obrotowi instrumentami finansowymi oraz przestępstwami uregulowanymi
w Kodeksie spółek handlowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu znamion omówionych
na zajęciach przestępstw gospodarczych.

SP_W01
SP_W03
SP_W04

1 EP1

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat głównych
tendencji rozwojowych prawa karnego gospodarczego i
jest w stanie identyfikować występujące na tym tle
trudności dowodowe.

SP_W02
SP_W052 EP2

Zna i rozumie w pogłębiony sposób wymagania
kierowane do organów ścigania i pracowników wymiaru
sprawiedliwości pod kątem wykrywania, ścigania i
zwalczania przestępczości gospodarczej.

SP_W063 EP3

umiejętności

Potrafi w praktyce wykorzystać posiadaną wiedzę z
zakresu postępowania karnego, a także jego prowadzenia
pod kątem przestępstw gospodarczych, posługując się w
tym zakresie także orzecznictwem i doktryną.

SP_U011 EP4

Jest w stanie planować swoje działania pod kątem
merytorycznie uzasadnionego udziału bądź prowadzenia
postępowania karnego dotyczącego omówionych na
zajęciach przestępstw gospodarczych.

SP_U042 EP5

Jest w stanie rozwiązywać trudne interpretacyjnie
przypadki, prezentować swoje stanowisko oraz
formułować wymagane na danym etapie postępowania
karnego pisma procesowe i orzeczenia.

SP_U02
SP_U033 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz
inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w
zakresie wykrywania, ścigania i zwalczania
przestępczości gospodarczej, zasięgając w razie
potrzeby w toku postępowania osób posiadających
wiedzę specjalną.

SP_K01
SP_K02
SP_K03

1 EP7
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Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (w tym przestępstwo niegospodarności z art. 296 k.k. i prania brudnych pieniędzy z
art. 299 k.k.) oraz niektóre przestępstwa przeciwko mieniu, przepisy karne ksh oraz przeciwko obrotowi instrumentami finansowymi

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Ogólna charakterystyka dobra prawnego w postaci obrotu gospodarczego, obrotu instrumentami
finansowymi i mienia, jako znamion typów czynów zabronionych 1 0

22. Kradzież, kradzież szczególnie zuchwała, kradzież z włamaniem 1 0

23. Przywłaszczenie 1 0

44. Oszustwo, oszustwo komputerowe, oszustwo ubezpieczeniowe 1 0

45. Przestępstwo niegospodarności 1 0

26. Łapownictwo na stanowisku kierowniczym 1 0

27. Wyłudzenie kredytu 1 0

28. Pranie pieniędzy 1 0

29. Czynności dłużnika z przestępnym pokrzywdzeniem wierzyciela 1 0

110. Wyzysk 1 0

411. Przepisy karne w Kodeksie spółek handlowych 1 0

312. Przestępstwa przeciwko obrotowi instrumentami finansowymi 1 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, wraz z analizą trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo stanów
faktycznych.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

A. Kilińska-Pękacz, A. Kubanek (red.) (2019): Przestępczość gospodarcza w perspektywie zmieniających się realiów obrotu
gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski (red.) (2020): Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Cz. 1, Difin, Warszawa

P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.) (2018): Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady
odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, Warszawa

W. Dadak (red.) (2019): Przestępczość gospodarcza. Przyczyny, przejawy, zwalczanie, Wydawnictwo Kasper, Kraków

Literatura podstawowa

G. Grabarczyk (2002): Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, Dom Organizatora, Toruń

H. Fedewicz, P. Kisiel (2007): Przestępczość gospodarcza w dobie mediów telematycznych (wybrane problemy), Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie
testu składającego się z 20 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81% punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

45Przygotowanie się do zajęć 0

43Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

podstawy rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest uświadomienie uczestnikom studiów roli wiedzy z zakresu podstaw rachunkowości, systemu finansów
przedsiębiorstw oraz analizy ekonomicznej w pracy organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w sprawach z
zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym zakresie podstawowe
źródła prawa regulujące prowadzenie rachunkowości i
finansów przedsiębiorstw

SP_W061 EP1

Zna i rozumie w zaawansowany sposób zakres i ogólną
strukturę sprawozdania finansowego oraz dokumentów
stanowiących pochodne analiz ekonomicznych.

SP_W02
SP_W062 EP2

umiejętności

Potrafi klasyfikować składniki majątku w bilansie i
elementy kształtujące wynik finansowy oraz ustalić wynik
na prostych operacjach gospodarczych.

SP_U011 EP3

Potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze
(bilansowe i wynikowe) oraz dostrzega ich wpływ na
pozycje sprawozdania finansowego.

SP_U012 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności.

SP_K01
SP_K021 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej

Forma zajęć: wykład

2
1. Istota, cechy i funkcje rachunkowości. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości.
Wprowadzenie do prawa bilansowego. Nadrzędne zasady rachunkowości 1 0

22. Zakres i znaczenie sprawozdania finansowego. Majątek przedsiębiorstwa i jego klasyfikacja. Bilans. 1 0

2
3. Konto - budowa i funkcjonowanie. Rodzaje kont. Zasada podwójnego zapisu. Zasady ewidencji na
kontach bilansowych. 1 0

2
4. Podstawowe kategorie wynikowe -  przychody i koszty. Zasady funkcjonowania kont wynikowych.
Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. 1 0

2
5. Układy rachunku zysków i strat. Sporządzanie uproszczonego bilansu i rachunku zysków i strat na
podstawie zestawienia obrotów i sald. Dokumentacja operacji gospodarczych. 1 0

Prezentacja multimedialna, praca w grupach, analiza dokumentów źródłowychMetody kształcenia
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K. Winiarska (red.) (2012): Podstawy rachunkowości, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

P. Szczypa (red.) (2018): Podstawy rachunkowości : od teorii do praktyki, CeDeWu, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

17Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania pracy pisemnej na wybrany przez siebie, a
zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia temat.
Zasady oceniania są następujące:
1) wysoka znajomość tematyki przedmiotu - bardzo dobry;
2) wyższa niż znaczna znajomość tematyki przedmiotu - dobry plus;
3) znaczna znajomość tematyki przedmiotu - dobry;
4) wyższa niż umiarkowana znajomość tematyki - dostateczny plus;
5) umiarkowana znajomość tematyki przedmiotu - dostateczny.

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

wybrane celne przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie  uczestnika studiów z wybranymi - a przy tym najistotniejszymi z punktu widzenia
praktyki wymiaru sprawiedliwości - czynami zabronionymi pod groźbą kary jako przestępstwa lub wykroczenia celne.
Analiza znamion tak wybranych typów czynów zabronionych ma za zadanie doprowadzić do możliwości występowania
przez  uczestnika studiów w postępowaniu karnoskarbowym  w charakterze organu tego postępowania, bądź
przedstawiciela strony wraz z podejmowaniem właściwych decyzji w zakresie czynów celnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu znamiona
wybranych przestępstw celnych oraz wykroczeń celnych,
posiadając w tym zakresie uporządkowaną i
podbudowaną teoretycznie wiedzę.

SP_W01
SP_W041 EP1

Posiada pogłębioną wiedzę adresowaną do organu
postępowania karnoskarbowego, jak i do przedstawiciela
strony tego postępowania w zakresie wykrywania,
ścigania i zwalczania przestępczości skarbowej godzącej
w obrót celny.

SP_W02
SP_W062 EP2

Zna w stopniu zaawansowanym kierunki rozwoju
przestępczości skarbowej w zakresie czynów godzących
w obrót celny, w tym trudności dowodowe jakie są
związane z rozwojem kontaktów handlowych oraz
usytuowaniem Polski na arenie międzynarodowej.

SP_W03
SP_W053 EP3

umiejętności

Potrafi dokonywać interpretacji przepisów ustawy
karnoskarbowej w zakresie czynów godzących w obrót
celny, rozstrzygając nietypowe stany faktyczne,
posługując się przy tym także orzecznictwem oraz
poglądami doktryny.

SP_U01
SP_U041 EP4

Potrafi prezentować swoje stanowisko w zakresie
trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo przypadków
oraz sporządzać właściwe na danym etapie
postępowania skarbowego pisma procesowe lub
orzeczenia.

SP_U02
SP_U032 EP5

Potrafi dostrzec aktualne kierunki rozwoju prawa karnego
skarbowego w zakresie czynów godzących w obrót celny
i podejmować w tym zakresie proces samodzielnego
uczenia się.

SP_U053 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów pełnić funkcję organu postępowania
karnoskarbowego w zakresie czynów godzących w obrót
celny bądź przedstawiciela procesowego strony takiego
postępowania.

SP_K031 EP7
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Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: wybrane celne przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Forma zajęć: konwersatorium

11. Wyłudzenie pozwolenia celnego 2 0

12. Przemyt celny 2 0

13. Oszustwo celne 2 0

14. Paserstwo celne 2 0

1
5. Naruszenie procedury odprawy czasowej, zmiana przeznaczenia towaru celnego oraz utrudnianie
dozoru celnego 2 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, wraz z analizą trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo stanów
faktycznych.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

I. Sepioło-Jankowska (2017): Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa

L. Wilk (2015): Prawo i proces karny skarbowy, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka (2013): Prawo i postępowanie karne skarbowe, Lex a Wolters Kluwer
business, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie testu
składającego się z 10 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81 punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

konfiskata rozszerzona
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Ukazanie instytucji rozszerzonego przepadku mienia (tzw. konfiskaty rozszerzonej), uzasadnienia dla jej wprowadzenia
do polskiego porządku prawnego oraz trudności, jakie wiążą się z jej stosowaniem.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym zakresie regulacje prawne
dotyczące rozszerzonej konfiskaty mienia

SP_W01
SP_W041 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym zakresie możliwości
praktycznego zastosowania przepisów dotyczących
rozszerzonej konfiskaty mienia

SP_W022 EP2

umiejętności

Potrafi wykorzystać wiedzę o prawnych podstawach
konfiskaty rozszerzonej mienia w praktyce SP_U011 EP3

Potrafi sformułować orzeczenie sądu w zakresie
zastosowania konfiskaty rozszerzonej mienia SP_U022 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów inicjować działania na rzecz popularyzowania
(upowszechniania świadomości prawnej) możliwości
orzekania tzw. konfiskaty rozszerzonej SP_K031 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: konfiskata rozszerzona

Forma zajęć: konwersatorium

11. Przepadek przedmiotów 2 0

22. Przepadek korzyści 2 0

23. Przepadek przedsiębiorstwa 2 0

analiza aktów prawnych, orzecznictwa i dyskusjaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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M. Kowalewska-Łukuć (2018): Konfiskata rozszerzona oraz przepadek przedsiębiorstwa - kilka refleksji po roku
obowiązywania znowelizowanych przepisów kodeksu karnego, Czasopismo Palestra nr 9/2018, WarszawaLiteratura podstawowa

K. Trybek (2020):  Konfiskata rozszerzona mienia pochodzącego z przestępstwa w prawie polskim oraz unijnym , C.H. Beck,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania sprawdzianu pisemnego w formie testu składającego
się z 10 pytań.
Zasady oceniania są następujące:
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie końcowej, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81% punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

wybrane dewizowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie  uczestnika studiów z wybranymi - a przy tym najistotniejszymi z punktu widzenia
praktyki wymiaru sprawiedliwości - czynami zabronionymi pod groźbą kary, takimi jak  jako dewizowe przestępstwa lub
wykroczenia skarbowe. Analiza znamion tak wybranych typów czynów zabronionych ma za zadanie doprowadzić do
możliwości w pełnie merytorycznego występowania przez uczestnika studiów  w postępowaniu karnoskarbowym jako
organ tego postępowania bądź przedstawiciel strony, wraz z podejmowaniem właściwych decyzji w zakresie czynów
dewizowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu znamiona
wybranych dewizowych przestępstw i wykroczeń
skarbowych, posiadając w tym zakresie uporządkowaną i
podbudowaną teoretycznie wiedzę.

SP_W01
SP_W041 EP1

Posiada zaawansowaną wiedzę adresowaną do organu
postępowania karnoskarbowego, jak i do przedstawiciela
strony tego postępowania w zakresie wykrywania,
ścigania i zwalczania przestępczości skarbowej godzącej
w obrót dewizowy.

SP_W02
SP_W062 EP2

Zna i rozumie w pogłębionym zakresie kierunki rozwoju
przestępczości skarbowej w zakresie czynów godzących
w obrót dewizowy, w tym trudności dowodowe jakie są
związane z migracjami ludności oraz usytuowaniem
Polski na arenie międzynarodowej.

SP_W03
SP_W053 EP3

umiejętności

Potrafi dokonywać interpretacji przepisów ustawy
karnoskarbowej w zakresie czynów godzących w obrót
dewizowy, rozstrzygając nietypowe stany faktyczne,
posługując się przy tym także orzecznictwem oraz
poglądami doktryny

SP_U01
SP_U041 EP4

Potrafi prezentować swoje stanowisko w zakresie
trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo przypadków
oraz sporządzać właściwe na danym etapie
postępowania skarbowego pisma procesowe lub
orzeczenia.

SP_U02
SP_U032 EP5

Potrafi dostrzec aktualne kierunki rozwoju prawa karnego
skarbowego w zakresie czynów godzących w obrót
dewizowy i podejmować w tym zakresie proces
samodzielnego uczenia się.

SP_U053 EP6
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kompetencje społeczne

Jest gotów pełnić funkcję organu postępowania
karnoskarbowego w zakresie czynów godzących w obrót
dewizowy bądź przedstawiciela procesowego strony
takiego postępowania.

SP_K031 EP7

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: wybrane dewizowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. Wyłudzenie lub używanie wyłudzonego indywidualnego zezwolenia dewizowego. Transfer środków
bez pośrednictwa banku 2 0

1
2. Nielegalny handel wartościami dewizowymi. Dokonywanie w obrocie dewizowym z zagranicą rozliczeń
pieniężnych bez wymaganego zezwolenia albo wbrew jego warunkom 2 0

1
3. Uchylanie się od kontroli dewizowej. Nieudzielanie wyjaśnień, nieudostępnianie wymaganych
dokumentów związanych z zakresem objętym kontrolą. 2 0

1

4. Niezgłoszenie przywozu do kraju albo wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych
środków płatnych, podawanie nieprawdy w zgłoszeniu. Nieprzedstawienie na żądanie organom celnym
lub organom Straży Granicznej, na ich żądanie, przywożonych do kraju lub wywożonych za
granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

2 0

1
5. Ominięcie obowiązkowego pośrednictwa banku w przekazie pieniężnym. Nieprzechowywanie
dokumentów związanych z dokonanym obrotem dewizowym lub wykonywaną działalnością kantorową 2 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, wraz z analizą trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo stanów
faktycznych.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

I. Sepioło-Jankowska (2017): Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa

L. Wilk (2015): Prawo i proces karny skarbowy, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka (2013): Prawo i postępowanie karne skarbowe, Lex a Wolters Kluwer
business, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie
testu składającego się z 10 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81% punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

ochrona interesów skarbu państwa w zakresie przestępstw przeciwko zamówieniom publicznym i środkom europejskim
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

W ramach przedmiotu nastąpi zapoznanie uczestników z teorią oraz praktyką dotyczącą mechanizmów ochronnych i
antykorupcyjnych dotyczących realizacji procedur zamówień publicznych oraz wydatkowaniem środków europejskich.
Nabycie wiedzy pozwoli na dokonywanie samodzielnej identyfikacji obszarów wrażliwych, generujących obszary
ryzyka oraz wskazanie potencjalnych nieprawidłowości. Zdobyta wiedza pozwoli na określenie działań niepożądanych
dla Skarbu Państwa.
Identyfikacja przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wyłudzeń dotacji
oraz subwencji w ramach funduszy unijnych.
Nabycie umiejętności z zakresie ustalenia charakteru, zakresu i wartości szkody w odniesieniu do zidentyfikowanych
nieprawidłowości. Zapoznanie z obszarami, które  są priorytetowe w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych
oraz dochodzeniowo-śledczych służb państwowych w obszarze przestępczości gospodarczej i korupcyjnej w
zamówieniach publicznych oraz procesach przyznawania, wydatkowania oraz rozliczania środków europejskich.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna przepisy, standardy dotyczące realizacji zamówień
publicznych oraz wykorzystania środków europejskich w
obszarach istotnego ryzyka.

SP_W041 EP1

Zna procedury realizacji poszczególnych czynności w
obszarach patogennych. SP_W062 EP2

umiejętności

Potrafi realizować identyfikację obszarów wrażliwych w
zakresie zamówień publicznych i środków europejskich. SP_U041 EP3

Potrafi wskazać nieprawidłowości w zakresie zamówień
publicznych i wykorzystania środków europejskich. SP_U042 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów do uzupełnienia i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności. SP_K011 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona interesów skarbu państwa w zakresie przestępstw przeciwko zamówieniom publicznym i środkom europejskim

Forma zajęć: konwersatorium

31. Metodyka zamówień publicznych w obszarach istotnego ryzyka 1 0

22. Identyfikacja ryzyka zamówień publicznych 1 0
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23. Identyfikacja ryzyka środków europejskich 1 0

24. Ujawnianie nieprawidłowości 1 0

65. Metodyka działania po ujawnieniu nieprawidłowości 1 0

Prezentacja multimedialna, praca w grupach, analiza dokumentów źródłowychMetody kształcenia

A. Piaszczyk (2014): Audyt środków unijnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

J.W. Tkaczyński, M. Świstak (2013): Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich , Wydawnictwo CH Beck,
Warszawa

Literatura podstawowa

M. Chlipała, M. Małecka-Łyszczek, M. Moras (2020): Kontrola w zamówieniach publicznych, Wydawnictwo CH Beck,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia jest poprawne napisanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań i propozycji 4
odpowiedzi.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestnika studiów z metodami przeciwdziałania oraz zwalczania przestępczości
gospodarczej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie  w sposób pogłębiony metody
przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
gospodarczej, zarówno w ramach rozwiązań
międzynarodowych, jak i krajowych.

SP_W01
SP_W031 EP1

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat głównych
tendencji rozwojowych prawa karnego gospodarczego i
wynikającego z tego obowiązku wdrażania nowych
metod  przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.

SP_W02
SP_W052 EP2

umiejętności

Potrafi wykorzystywać w praktyce posiadaną wiedzę z
zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
gospodarczej, w tym bazując w zakresie podejmowanych
rozstrzygnięć na analizie aktów prawnych, orzecznictwie
i poglądach doktryny.

SP_U01
SP_U041 EP3

Potrafi formułować wypowiedzi oraz uczestniczyć w
dyskusjach z wykorzystaniem specjalistycznej
terminologii z zakresu prawa karnego gospodarczego, w
tym wskazywać aktualne trendy przestępczości
gospodarczej i metody jej zwalczania.

SP_U032 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów do  inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego w zakresie wykrywania, ścigania i
zwalczania przestępczości gospodarczej.

SP_K031 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej

Forma zajęć: konwersatorium

21. Zjawisko przestępczości gospodarczej 1 0

22. Międzynarodowe mechanizmy przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej 1 0
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13. Pozaoperacyjne mechanizmy przeciwdziałania przestępczości gospodarczej 1 0

54. Procesowe oraz operacyjno-rozpoznawcze metody zwalczania przestępczości gospodarczej 1 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, wraz z analizą trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo stanów
faktycznych.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski (2020): Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Cz. 1, Difin, Warszawa

P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.) (2018): Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady
odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

W. Dadak (red.) (2019): Przestępczość gospodarcza. Przyczyny, przejawy, zwalczanie, Wydawnictwo Kasper, Kraków
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

14Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie
testu składającego się z 10 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81 punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

prawo dowodowe (tajemnice, zakazy dowodowe, obowiązki informacyjne, zabezpieczenie i analiza danych informatycznych)
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 10 E0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy  uczestnika studiów z zakresu prawa dowodowego, w tym zwłaszcza w
zakresie ogólnych zasad przeprowadzania dowodów, tajemnic, jakie występujące na etapie postępowania karnego i
karnoskarbowego, a także zakazów dowodowych i pragmatyki zabezpieczania oraz analizy danych informatycznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
przeprowadzania dowodów w postępowaniu karnym i
karnoskarbowym, posiadając w tej materii
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę.

SP_W011 EP1

Posiada zaawansowaną wiedzę adresowaną do organu
postępowania karnego lub karnoskarbowego, jak i do
przedstawiciela strony tychże postępowań w zakresie
zasad przeprowadzania dowodów, w tym zwłaszcza
podejmowania inicjatywy dowodowej i reguł obchodzenia
się z dokumentacją objętą zakazami dowodowymi.

SP_W02
SP_W062 EP2

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu kierunków
rozwoju prawa dowodowego, w tym możliwości
pozyskiwania dowodów w oparciu o nowoczesne
technologie.

SP_W03
SP_W053 EP3

umiejętności

Potrafi przeprowadzać wykładnię obowiązujących
przepisów prawa dowodowego, w tym zwłaszcza w
zakresie ustalenia dowodów, jakie są możliwe do
przeprowadzenia na etapie postępowania karnego i
karnoskarbowego, posiłkując się także orzecznictwem
oraz poglądami doktryny.

SP_U01
SP_U041 EP4

Potrafi prezentować swoje stanowisko w zakresie
trudnych interpretacyjnie przypadków i rozstrzygać
możliwości dowodowe w danej sprawie, a także
sporządzać właściwe na danym etapie postępowania
karnego lub karnoskarbowego pisma procesowe lub
orzeczenia.

SP_U02
SP_U032 EP5

Potrafi przewidzieć aktualne kierunki rozwoju prawa
dowodowego i przełożyć je na pozyskanie dowodów
nowoczesnymi technologiami, bez przekroczenia reguł
obowiązującego prawa.

SP_U01
SP_U053 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do pełnienia funkcji  organu
przeprowadzającego dowody w toku postępowania
karnego i karnoskarbowego, bądź występować przed nim
jako przedstawiciel strony postępowania.

SP_K031 EP7
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Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: prawo dowodowe (tajemnice, zakazy dowodowe, obowiązki informacyjne, zabezpieczenie i analiza danych informatycznych)

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. Ogólne zasady przeprowadzania dowodów w toku postępowania karnego i karnoskarbowego.
Inicjatywa dowodowa. Przesłanki oddalenia wniosku dowodowego. Metody poszukiwania dowodów 2 0

2

2. Tajemnica obrończa. Tajemnica spowiedzi. Tajemnica adwokacka i radcowska. Tajemnica państwowa.
Tajemnica zawodowa i służbowa, w tym tajemnica notarialna, doradcy podatkowego, lekarska,
dziennikarska, statystyczna). Sposoby postępowania z dokumentacją objętą przewidzianymi prawem
tajemnicami

2 0

33. Zakazy dowodowe przewidziane w postępowaniu karnym i karnoskarbowym 2 0

24. Zabezpieczenie i analiza danych informatycznych w toku postępowania karnego i karnoskarbowego 2 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, wraz z analizą trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo stanów
faktycznych.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

M. Błoński (2015): Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory
Pism procesowych, C.H. Beck, Warszawa

M. Żbikowska (2019): Ciężar dowodu w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

I. Sepioło-Jankowska (2017): Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa

P. Górecki (red.) (2011): Prawo dowodowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

R. Kmiecik (red.) (2005): Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Zakamycze, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów zobowiązani są do napisania egzaminu, który przeprowadzony zostanie w formie testu
składającego się z 10 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z egzaminu, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81 punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

wykonywanie kar oraz innych środków penalnych
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników studiów ze specyfiką normatywną wykonywania kar zasadniczych (kary
grzywny, kary ograniczenia wolności oraz kary pozbawienia wolności), a także innych środków penalnych (środków
karnych, środków kompensacyjnych, przepadku oraz środków zabezpieczających),

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu
specyfikę wykonywania kar zasadniczych na gruncie
prawa karnego, dostrzegając etapy ich wykonywania oraz
możliwości dokonywania zmiany orzeczonej kary ku
zrealizowaniu celów postępowania wykonawczego.

SP_W011 EP1

Zna i rozumie specyfikę wykonywania innych środków
penalnych (środków karnych, środków
kompensacyjnych, przepadku oraz środków
zabezpieczających), dostrzegając występujące w tym
zakresie różnice proceduralne oraz znaczenie
pozasądowych organów postępowania wykonawczego.

SP_W01
SP_W022 EP2

umiejętności

Potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu
wykonywania kar zasadniczych oraz innych środków
penalnych w toku postępowania wykonawczego,
dokonując w tym zakresie wykładni tekstów aktów
prawnych.

SP_U01
SP_U041 EP3

Posiada umiejętność posługiwania się orzecznictwem
sądowym oraz literaturą przedmiotu, celem rozstrzygania
nietypowych stanów faktycznych i prezentowania
przyjętego stanowiska w debatach lub przed organami
postępowania wykonawczego.

SP_U03
SP_U042 EP4

Potrafi udzielać porad prawnych dotyczących procedury
wykonywania kar zasadniczych oraz innych środków
penalnych, a także sporządzać wnioski lub orzeczenia w
toku postępowania wykonawczego.

SP_U023 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów występować na etapie postępowania
wykonawczego jako organ lub przedstawiciel strony tego
postępowania.

SP_K03
SP_K041 EP6

Jest gotów do weryfikowania aktualnego stanu prawnego
przed podejmowaniem decyzji procesowych. SP_K01

SP_K022 EP7
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Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: wykonywanie kar oraz innych środków penalnych

Forma zajęć: konwersatorium

11. Wykonywanie kary grzywny oraz kary ograniczenia wolności 2 0

12. Wykonywanie kary pozbawienia wolności 2 0

13. Wykonywanie środków karnych 2 0

14. Wykonywanie środków kompensacyjnych oraz przepadku 2 0

15. Wykonywanie środków zabezpieczających 2 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją na kwestiami problemowymi.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

Z. Hołda (2017): Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

I. Sepioło-Jankowska (2017): Prawo i postępowanie skarbowe, C.H. Beck, Warszawa

M. Gałązki (i in.) (2011): Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe, C.H. Beck, Warszawa

M. Kuć (2013): Prawo karne wykonawcze, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Studenci na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie testu
składającego się z 10 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81 punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

przestępstwa i wykroczenia skarbowe w zakresie gier hazardowych
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestnika studiów z wybranymi - a przy tym najistotniejszymi z punktu widzenia
praktyki wymiaru sprawiedliwości - czynami zabronionymi pod groźbą kary jako przestępstwa lub wykroczenia
skierowane przeciwko organizacji gier hazardowych. Analiza znamion tak wybranych typów czynów zabronionych ma
za zadanie doprowadzić do możliwości występowania przez uczestnika studiów w postępowaniu karnoskarbowym jako
organ tego postępowania, bądź przedstawiciel strony, wraz z umiejętnością podejmowania właściwych merytorycznie
decyzji w zakresie tego typu czynów zabronionych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu znamiona
wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych
skierowanych przeciwko organizacji gier hazardowych,
posiadając w tym zakresie uporządkowaną i
podbudowaną teoretycznie wiedzę.

SP_W01
SP_W041 EP1

Posiada zaawansowaną wiedzę adresowaną do organu
postępowania karnoskarbowego, jak i do przedstawiciela
strony tego postępowania w zakresie wykrywania,
ścigania i zwalczania przestępczości skarbowej godzącej
w organizację gier hazardowych.

SP_W02
SP_W062 EP2

Zna i rozumie w pogłębionym zakresie  kierunki rozwoju
przestępczości skarbowej w zakresie czynów godzących
w organizację gier hazardowych, w tym trudności
dowodowe jakie są związane z rozwojem kontaktów
handlowych, migracją ludności oraz rozwojem
technologicznym.

SP_W03
SP_W053 EP3

umiejętności

Potrafi dokonywać interpretacji przepisów ustawy
karnoskarbowej w zakresie czynów godzących w
organizacje gier hazardowych, rozstrzygając nietypowe
stany faktyczne, posługując się przy tym także
orzecznictwem oraz poglądami doktryny.

SP_U01
SP_U041 EP4

Potrafi prezentować swoje stanowisko w zakresie
trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo przypadków
oraz sporządzać właściwe na danym etapie
postępowania skarbowego pisma procesowe lub
orzeczenia.

SP_U02
SP_U032 EP5

Potrafi dostrzec aktualne kierunki rozwoju prawa karnego
skarbowego w zakresie czynów godzących w
organizację gier hazardowych i podejmować w tym
zakresie proces samodzielnego uczenia się.

SP_U053 EP6
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kompetencje społeczne

Jest gotów pełnić funkcję organu postępowania
karnoskarbowego w zakresie czynów godzących w
organizację gier hazardowych bądź przedstawiciela
procesowego strony takiego postępowania.

SP_K031 EP7

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: przestępstwa i wykroczenia skarbowe w zakresie gier hazardowych

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. Urządzanie wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji gier hazardowych. Uczestniczenie w
zagranicznej grze hazardowej. Urządzanie lub prowadzenie gry hazardowej bez wymaganego
urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia urzędowych zamknięć

2 0

1
2. Niszczenie dowodów udziału w loteriach. Niezawiadomienie o zniszczeniach urządzeń do gier.
Nielegalne posiadanie automatu do gier 2 0

13. Nielegalne gry fantowe. Uczestnictwo w nielegalnych grach hazardowych 2 0

14. Nielegalna sprzedaż losów. Nielegalna reklama gier lub zakładów 2 0

1
5. Umożliwienie udziału w grze hazardowej osobie, która nie ukończyła 18 lat. Brak właściwego nadzoru
nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w danej działalności i dopuszczenie do popełnienia czynu
skierowanego przeciwko organizacji gier hazardowych

2 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, wraz z analizą trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo stanów
faktycznych.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

I. Sepioło-Jankowska (2017): Prawi i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa

L. Wilk (2015): Prawi i proces karny skarbowy, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

M. Wierzbowski, S. Radowicki (red.) (2019): Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

S. Babiarz (red.) (2018): Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka (2013): Prawo i postępowanie karne skarbowe, Lex a Wolters Kluwer
business, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie
testu składającego się z 10 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81% punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 11 konwersatorium 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest objaśnienie zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasad postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny
zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub
przestępstwa skarbowe (w tym zwłaszcza
definicję podmiotu zbiorowego, przedmiotowy zakres
odpowiedzialności oraz katalog możliwych do orzeczenia
kar i innych środków) oraz zasady postępowania w
przedmiocie takiej odpowiedzialności.

SP_W01
SP_W031 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym zakresie praktyczne
możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w działalności
zawodowej, zarówno jako organ postępowania lub jako
reprezentant strony, w tym zwłaszcza katalog możliwych
do podejmowania w toku postępowania o pociągnięcie
podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności czynności.

SP_W02
SP_W062 EP2

umiejętności

Potrafi rozstrzygać nietypowe problemy praktyczne i
formułować własne stanowisko co do właściwych
rozwiązań procesowych.

SP_U01
SP_U03
SP_U04

1 EP3

Potrafi sporządzić wniosek o pociągnięcie podmiotu
zbiorowego do odpowiedzialności, jak i przewidziane w
ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
środki zaskarżenia wydanych orzeczeń.

SP_U022 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów do występowania w postępowaniu w
przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego,
zarówno jako organ, jak i uczestnik postępowania.

SP_K01
SP_K031 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Forma zajęć: konwersatorium
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21. Definicja podmiotu zbiorowego oraz zakres przedmiotowy jego odpowiedzialności 1 0

1
2. Wymiar kary możliwej do orzeczenia wobec podmiotu zbiorowego oraz innych środków prawnokarnej
reakcji 1 0

1
3. Uprawnienia przedstawiciela podmiotu zbiorowego w toku postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, jak i w toku postępowania karnego oraz postępowania
karnego skarbowego

1 0

1
4. Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, w tym treść i wymogi
wniosku inicjującego to postępowanie oraz możliwych do wywiedzenia środków zaskarżenia 1 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją nad kwestiami problemowymi.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

D. Habrat (2014): Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz,
LexisNexis Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

J. Warylewski (2007): Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim. Komentarz, Branta,
Bydgoszcz, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie
testu składającego się z 10 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81% punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

wybrane podatkowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestnika studiów z wybranymi - a przy tym najistotniejszymi z punktu widzenia
praktyki wymiaru sprawiedliwości - czynami zabronionymi pod groźbą kary takimi, jak przestępstwa lub wykroczenia
skarbowe skierowane przeciwko obowiązkom podatkowym. Analiza znamion tak wybranych typów czynów
zabronionych ma za zadanie doprowadzić do możliwości występowania przez uczestnika studiów w postępowaniu
karnoskarbowym jako organ tego postępowania, bądź jako przedstawiciel strony, wraz z podejmowaniem
merytorycznie uzasadnionych decyzji w zakresie tego typu czynów zabronionych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu znamiona
wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych
skierowanych przeciwko obowiązkom podatkowym,
posiadając w tym zakresie uporządkowaną i
podbudowaną teoretycznie wiedzę.

SP_W01
SP_W041 EP1

Posiada zaawansowaną wiedzę adresowaną do organu
postępowania karnoskarbowego, jak i do przedstawiciela
strony tego postępowania w zakresie wykrywania,
ścigania i zwalczania przestępczości skarbowej godzącej
w obowiązki podatkowe.

SP_W02
SP_W062 EP2

Zna i rozumie w pogłębionym zakresie kierunki rozwoju
przestępczości skarbowej w zakresie czynów godzących
w obowiązki podatkowe, w tym trudności dowodowe
jakie są związane z rozwojem kontaktów handlowych,
migracją ludności oraz usytuowaniem Polski na arenie
międzynarodowej.

SP_W03
SP_W053 EP3

umiejętności

Potrafi dokonywać interpretacji przepisów ustawy
karnoskarbowej w zakresie czynów godzących w
obowiązki podatkowe, rozstrzygając nietypowe stany
faktyczne, posługując się przy tym także orzecznictwem
oraz poglądami doktryny.

SP_U01
SP_U041 EP4

Potrafi prezentować swoje stanowisko w zakresie
trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo przypadków
oraz sporządzać właściwe na danym etapie
postępowania skarbowego pisma procesowe lub
orzeczenia.

SP_U02
SP_U032 EP5

Potrafi dostrzec aktualne kierunki rozwoju prawa karnego
skarbowego w zakresie czynów godzących w obowiązki
podatkowe i podejmować w tym zakresie proces
samodzielnego uczenia się.

SP_U053 EP6
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kompetencje społeczne

Jest gotów pełnić funkcję organu postępowania
karnoskarbowego w zakresie czynów godzących w
obowiązki podatkowe bądź przedstawiciela procesowe
strony takiego postępowania.

SP_K031 EP7

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: wybrane podatkowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Forma zajęć: konwersatorium

21. Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Firmanctwo. Oszustwo podatkowe 2 0

2
2. Uporczywe niepłacenie podatku. Naruszenie przez komornika obowiązku przekazania opłat
egzekucyjnych. Naruszenie przez komornika obowiązku składania miesięcznych informacji o
uzyskanych opłatach egzekucyjnych

2 0

23. Uchybienia w zakresie prowadzenia ksiąg oraz wystawiania faktur. 2 0

34. Akcyzowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe 2 0

1
5. Oszustwo podatkowe. Niewpłacenie w terminie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku.
Utrudnianie kontroli skarbowej lub podatkowej 2 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, wraz z analizą trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo stanów
faktycznych.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

I. Serpioło-Jankowska (2017): Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa

L. Wilk (2015): Prawo i proces karny skarbowy, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka (2013): Prawo i postępowanie karne skarbowe, Lex a Wolters Kluwer
business, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

18Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie
testu składającego się z 10 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81% punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

zasady odpowiedzialności i środki reakcji w prawie karnym skarbowym
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestnika studiów z ogólnymi zasadami odpowiedzialności za popełnienie
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, a także z katalogiem środków reakcji w prawie karnym
skarbowym (katalogiem kar, środków karnych oraz środków zabezpieczających).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i prawidłowo pojmuje w pogłębiony sposób ogólne
zasady odpowiedzialności na gruncie prawa karnego
skarbowego a także katalog kar, środków karnych oraz
środków zabezpieczających, jakie mogą zostać
orzeczone wobec sprawcy przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego.

SP_W01
SP_W031 EP1

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu koniecznych
do wykazania w toku postępowania karnoskarbowego
okoliczności, celem przypisania odpowiedzialności za
popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary jako
przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

SP_W02
SP_W042 EP2

umiejętności

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę pod kątem
prawidłowego ukierunkowywania postępowania
karnoskarbowego, w tym do analizy treści
obowiązujących przepisów,i orzecznictwa oraz poglądów
doktryny.

SP_U01
SP_U041 EP3

Potrafi uzasadnić możliwość poniesienia przez
sprawcę czynu odpowiedzialności na gruncie prawa
karnego skarbowego oraz wymienić możliwe do
orzeczenia w danej sprawie kary, środki karne lub środki
zabezpieczające.

SP_U032 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów brać czynny udział w postępowaniu
karnoskarbowym jako organ albo przedstawiciel strony
tego postępowania, w tym ustalać możliwy do
poniesienia w danej sprawie wymiar prawnokarnej reakcji
państwa.

SP_K021 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: zasady odpowiedzialności i środki reakcji w prawie karnym skarbowym

Forma zajęć: konwersatorium
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1
1. Przestępstwo skarbowe a wykroczenie skarbowe. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego na
gruncie prawa karnego skarbowego 2 0

12. Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw na gruncie prawa karnego skarbowego 2 0

13. Czynny żal w prawie karnym skarbowym. Przedawnienie i zatarcie skazania 2 0

24. Kary, środki karne oraz środki zabezpieczające w prawie karnym skarbowym 2 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, wraz z analizą trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo stanów
faktycznych.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

I. Sepioło-Jankowska (2017): Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa

L. Wilk (2015): Prawo i proces karny skarbowy, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka (2013): Prawo i postępowanie karne skarbowe, Lex a Wolters Kluwer
business, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie
testu składającego się z 10 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81% punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestnika studiów z metodami przeciwdziałania oraz zwalczania przestępczości
gospodarczej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie  w sposób pogłębiony metody
przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
gospodarczej, zarówno w ramach rozwiązań
międzynarodowych, jak i krajowych.

SP_W01
SP_W031 EP1

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat głównych
tendencji rozwojowych prawa karnego gospodarczego i
wynikającego z tego obowiązku wdrażania nowych
metod  przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.

SP_W02
SP_W052 EP2

umiejętności

Potrafi wykorzystywać w praktyce posiadaną wiedzę z
zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
gospodarczej, w tym bazując w zakresie podejmowanych
rozstrzygnięć na analizie aktów prawnych, orzecznictwie
i poglądach doktryny.

SP_U01
SP_U041 EP3

Potrafi formułować wypowiedzi oraz uczestniczyć w
dyskusjach z wykorzystaniem specjalistycznej
terminologii z zakresu prawa karnego gospodarczego, w
tym wskazywać aktualne trendy przestępczości
gospodarczej i metody jej zwalczania.

SP_U032 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów do  inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego w zakresie wykrywania, ścigania i
zwalczania przestępczości gospodarczej.

SP_K031 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej

Forma zajęć: konwersatorium

21. Zjawisko przestępczości gospodarczej 1 0

22. Międzynarodowe mechanizmy przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej 1 0
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13. Pozaoperacyjne mechanizmy przeciwdziałania przestępczości gospodarczej 1 0

54. Procesowe oraz operacyjno-rozpoznawcze metody zwalczania przestępczości gospodarczej 1 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, wraz z analizą trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo stanów
faktycznych.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski (2020): Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Cz. 1, Difin, Warszawa

P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.) (2018): Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady
odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

W. Dadak (red.) (2019): Przestępczość gospodarcza. Przyczyny, przejawy, zwalczanie, Wydawnictwo Kasper, Kraków
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

14Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie
testu składającego się z 10 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81 punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

dobór próby i zarządzanie ryzykiem w realizacjach służb państwowych
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

W ramach przedmiotu nastąpi zapoznanie uczestników z teorią oraz praktyką dotyczącą zarządzania ryzykiem w
zakresie metodologii, stosowanych technik oraz wzorów dokumentów w tym zapoznanie z najlepszymi praktykami w
zakresie identyfikacji, analizy oraz odpowiedzi na ryzyko.
Nabycie wiedzy pozwoli na dokonywanie samodzielnej identyfikacji celów i zadań jednostki oraz  potencjalnych
obszarów generujących prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, działania lub zaniechania mogącego mieć
pozytywny lub negatywny wpływ na jednostkę. Zdobyta wiedza pozwoli na przypisanie zidentyfikowanych elementów
ryzyka do obszarów działania.
Nabycie umiejętności z zakresie metodologii i praktyki doboru próby do kontroli.
Nabycie kompetencji w zakresie identyfikacji w populacji miejsc wrażliwych oraz zastosowania losowych i
systematycznych metod doboru reprezentatywnej próby i jej ekstrapolacji na badaną zbiorowość.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym zakresie przepisy,
standardy oraz metody i techniki identyfikacji, analizy i
zarządzania ryzykiem w jednostce

SP_W041 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodykę
dotyczącą doboru próby do kontroli SP_W012 EP2

umiejętności

Potrafi realizować identyfikację ryzyka występującego w
jednostce, szczególnie w zakresie podstawowych celów i
zadań jednostki oraz realizowanych procesów
operacyjnych

SP_U011 EP3

Potrafi analizować populację, wykorzystuje metody
doboru próby do kontroli i umie dokonać wyboru, analizy
i oceny próby oraz jej ekstrapolacji na całą zbiorowość SP_U042 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów do uzupełnienia i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem w
realizacjach służb państwowych

SP_K021 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: dobór próby i zarządzanie ryzykiem w realizacjach służb państwowych

Forma zajęć: konwersatorium

31. Metodyka zarządzania ryzykiem 2 0

22. Identyfikacja ryzyka 2 0
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23. Analiza ryzyka 2 0

24. Odpowiedź na ryzyko 2 0

65. Metodyka doboru próby do kontroli 2 0

Prezentacja multimedialna, praca w grupach, analiza dokumentów źródłowychMetody kształcenia

K. Knedler, M. Stasik (2014): Audyt wewnętrzny w praktyce, Audit Solutions i Akademia Kształcenia Kadr, Warszawa

R. Moeller (2015): Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

D.R. Hermanson, L.E. Rittenberg (2003):  (2003): Internal audit and organizational gobernance Research Opportunites in
Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors Resarch Foundation, Altamonte Springs

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną pisemne - test
Warunkiem zaliczenia jest poprawne napisanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytać i propozycji 4
odpowiedzi.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

postępowanie podatkowe, w tym kontrola podatkowa i skarbowa
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 31 wykład 15 E0

Razem 15 3

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników studiów z wiadomościami na temat zasad funkcjonowania postępowań podatkowych, w tym
kontroli przeprowadzanych w ich toku.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje prawne w
zakresie postępowania podatkowego. SP_W011 EP1

Zna i rozumie możliwości praktycznego zastosowania
wiedzy w zakresie zasad prowadzenia postępowania
podatkowego.

SP_W02
SP_W03
SP_W06

2 EP2

umiejętności

Potrafi w praktyce wykorzystać posiadaną wiedzę z
zakresu postępowania podatkowego. SP_U011 EP3

Potrafi analizować i rozstrzygać proste stany faktyczne z
zakresu postępowania podatkowego. SP_U042 EP4

kompetencje społeczne
Jest przekonany o konieczności i doniosłości
odpowiedzialnego pełnienia roli, jaka została powierzona
krajowej administracji skarbowej.

SP_K041 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: postępowanie podatkowe, w tym kontrola podatkowa i skarbowa

Forma zajęć: wykład

3
1. Wpływ orzecznictwa sądów i urzędowych interpretacji prawa podatkowego na proces stosowania
prawa podatkowego. Organy podatkowe i administracja skarbowa. 1 0

3
2. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. Terminy w ogólnym prawie podatkowym.
Przedawnienie w ogólnym prawie podatkowym. 1 0

33. Zaległość podatkowa. Nadpłata podatku. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. 1 0

34. Zasady ogólne postępowania podatkowego. Dowody w postępowaniu podatkowym. 1 0

35. Kontrola podatkowa i skarbowa. 1 0

Analiza tekstów aktów prawnych. Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów
doktryny.Metody kształcenia
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Z. Ofiarski (2013): Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, LexisNexis, Warszawa
Literatura podstawowa

R. Wolański (2020):  System podatkowy. Zarys wykładu , Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

16Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia
Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania egzaminu w formie testu. Liczba pytań 10. Uzyskana
liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0; co najmniej 61% punktów - ocena 3.5; co najmniej 71% punktów - ocena 4.0; co
najmniej 81% punktów - ocena 4.5; co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

problematyka karuzeli VAT-owskiej
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 31 wykład 15 ZO0

Razem 15 3

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest ukazanie przestępczości wyłudzeń podatku VAT przez mechanizm tzw. przestępstw
karuzelowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie - w pogłębionym stopniu - regulacje prawa
karnego i prawa podatkowego wykorzystywane w
mechanizmie tzw. karuzel VAT.

SP_W011 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym zakresie mechanizmy
wykorzystywane w karuzelach VAT. SP_W022 EP2

umiejętności

Potrafi identyfikować wykorzystywanie mechanizmów
karuzel VAT.

SP_U01
SP_U041 EP3

Potrafi dostrzec braki w wiedzy z zakresu prawa
podatkowego i wspólnotowego, które nie pozwalają mu
na identyfikację karuzel VAT.

SP_U052 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów na stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji w
zakresie identyfikacji i zwalczania karuzel VAT. SP_K011 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: problematyka karuzeli VAT-owskiej

Forma zajęć: wykład

3
1. Nadużycie prawa podatkowego na gruncie VAT. Pozorność i nieważność na gruncie VAT. Nadużycie
koncepcji świadczeń złożonych. 1 0

3
2. Pusta faktura. Faktura niedokumentująca rzeczywistego zdarzenia gospodarczego. Standardy
należytej staranności oraz dobra wiara podatnika VAT 1 0

33. Karuzela podatkowa 1 0

3
4. Niezgłoszone wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Fikcyjna wewnątrzwspólnotowa dostawa
towarów 1 0

35. Prawo karne i prawo karne skarbowe w walce z karuzelami VAT 1 0

prezentacja, analiza stanów faktycznych, orzecznictwa oraz aktów prawnychMetody kształcenia
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S. Pawelec (red.) (2020):  Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego , Wolters Kluwer,
Warszawa

Literatura podstawowa

J. Rudowski, I. Ożóg (red.) (2020):  Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania ,
Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

16Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie
testu. Liczba pytań 15. Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81% punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

przebieg postępowania karnego skarbowego
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 42 konwersatorium 20 E0

Razem 20 4

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest możliwie pełne zapoznanie uczestnika studiów z przebiegiem postępowania karnego
skarbowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu poszczególne
etapy postępowania karnego skarbowego.

SP_W01
SP_W031 EP1

Zna uprawnienia stron postępowania karnoskarbowego
na jego poszczególnych etapach oraz uprawnienia
organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

SP_W02
SP_W062 EP2

umiejętności

Potrafi formułować adekwatne do sytuacji procesowej
wnioski oraz uzasadniać je w oparciu o
siatkę terminologiczną właściwą prawu karnemu
skarbowemu.

SP_U01
SP_U03
SP_U04

1 EP3

Potrafi wcielić się w rolę organu postępowania karnego
skarbowego i planować poszczególne etapy
postępowania celem osiągnięcia jego celów.

SP_U052 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów uczestniczyć w postępowaniu karnym
skarbowym jako organ bądź jako przedstawiciel
procesowy strony tego postępowania, będąc przy tym
przeświadczonym o doniosłym znaczeniu wykonywanych
w ramach postępowania czynności procesowych.

SP_K02
SP_K031 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: przebieg postępowania karnego skarbowego

Forma zajęć: konwersatorium

5
1. Karnoskarbowe postępowanie przygotowawcze - śledztwo a dochodzenie; przebieg czynności;
skierowanie skargi zasadniczej do sądu. 2 0

52. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu karnoskarbowym 2 0

53. Karnoskarbowe postępowanie odwoławcze 2 0

54. Karnoskarbowe nadzwyczajne środki zaskarżenia 2 0
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Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, wraz z analizą trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo stanów
faktycznych.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

I. Sepioło-Jankowska (2017): Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa

L. Wilk (2015): Prawo i proces karny skarbowy, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka (2013): Prawo i postępowanie karne skarbowe, Lex a Wolters Kluwer
business, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

28Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów zobowiązani są do napisania egzaminu, który przeprowadzony zostanie w formie testu
składającego się z 20 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie końcowej, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81 punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

zabezpieczenie majątkowe w procesie karnym skarbowym i jego wykonywanie
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest zapoznanie uczestnika studiów z instytucją zabezpieczenia majątkowego jako środka przymusu
procesowego, który może być stosowany jedynie wobec podejrzanego lub oskarżonego, a którego celem jest
zabezpieczenie wykonania orzeczenia, które prawdopodobnie zostanie wydane w przyszłości.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym zakresie prawne podstawy
oraz zasady stosowania zabezpieczenia majątkowego SP_W01

SP_W031 EP1

Zna i rozumie w pogłębiony sposób możliwości
zastosowania w praktyce zabezpieczenia majątkowego SP_W022 EP2

umiejętności

Potrafi zastosować w praktyce przepisy regulujące
zabezpieczenia majątkowe SP_U011 EP3

Potrafi analizować i rozstrzygać stany faktyczne, w
których istnieją bądź nie istnieją podstawy do
stosowania zabezpieczenia majątkowego

SP_U042 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów poszerzać swoją wiedzę w zakresie prawnych
podstaw stosowania zabezpieczenia majątkowego SP_K021 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: zabezpieczenie majątkowe w procesie karnym skarbowym i jego wykonywanie

Forma zajęć: konwersatorium

11. Przesłanki zabezpieczenia majątkowego 2 0

12. Przedmiot zabezpieczenia majątkowego 2 0

13. Tryb zabezpieczenia majątkowego 2 0

14. Zabezpieczenie majątkowe wobec podmiotu zobowiązanego 2 0

15. Uchylenie i zmiana zabezpieczenia majątkowego 2 0

analiza aktów prawnych, doktryny i orzecznictwa z dyskusjąMetody kształcenia
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D. Drajewicz (red.) (2020): Kodeks postępowania karnego. Tom I–II. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa / Legalis
Literatura podstawowa

A. Sakowicz (red.) (2020): Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa / LegalisLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia
Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania sprawdzianu pisemnego w formie testu. Liczba pytań
10.  Zasady oceniania są następujące:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0; co najmniej 61% punktów - ocena 3.5; co najmniej 71% punktów - ocena 4.0; co
najmniej 81% punktów - ocena 4.5; co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

postępowanie karne skarbowe - część ogólna, w tym zasady i organy
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestnika z postępowaniem karnym skarbowym w zakresie jego części ogólnej, tj.
w zakresie zasad, jakie kształtują to postępowanie oraz katalogu organów (wraz z przysługującymi im kompetencjami)
oraz stron procesowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
postępowania karnego skarbowego, a także znany jest
mu katalog organów tego postępowania, jak i stron
procesowych wraz z przysługującymi im uprawnieniami.

SP_W01
SP_W031 EP1

Posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania
organów postępowania karnoskarbowego, z
uwzględnieniem występujących w tym zakresie zmian
normatywnych.

SP_W02
SP_W05
SP_W06

2 EP2

umiejętności

Potrafi wykorzystywać w praktyce posiadaną wiedzę co
do zasad postępowania karnoskarbowego, w tym przez
dokonywanie interpretacji regulacji szczególnych w
duchu ogólnych założeń normatywnych, korzystając w
tym zakresie także z orzecznictwa oraz poglądów
doktryny.

SP_U01
SP_U021 EP3

kompetencje społeczne

Jest gotów planować swój udział oraz wykonywane
czynności w postępowaniu karnoskarbowym, czy to jako
organ, czy przedstawiciel strony postępowania.

SP_K031 EP4

Jest gotów wykonywać czynności postępowania
karnoskarbowego w duchu ogólnych zasad tego
postępowania, postępując przy tym na podstawie
przepisów obowiązującego prawa.

SP_K03
SP_K042 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: postępowanie karne skarbowe - część ogólna, w tym zasady i organy

Forma zajęć: konwersatorium

11. Zasady postępowania karnego skarbowego 2 0

2
2. Organy karnoskarbowego postępowania przygotowawczego. Właściwość funkcjonalna, rzeczowa i
miejscowa sądu 2 0

13. Strony postępowania karnoskarbowego i ich przedstawiciele 2 0
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14. Pozycja i uprawnienia prokuratora w postępowaniu karnoskarbowym 2 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, wraz z analizą trudnych interpretacyjnie bądź dowodowo stanów
faktycznych.
Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

I. Sepioło-Jankowska (2017): Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa

L. Wilk (2015): Prawo i proces karny skarbowy, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka (2013): Prawo i postępowanie karne skarbowe, Lex a Wolters Kluwer
business, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy na zaliczenie zobowiązani są do napisania kolokwium, które przeprowadzone zostanie w formie testu
składającego się z 10 pytań.
Uzyskana liczba punktów zadecyduje o ocenie z kolokwium, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81 punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKGiS-SP-N-22/23Z

materialne prawo podatkowe - VAT, akcyza, opodatkowanie paliwa, alkoholu, tytoniu
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 31 konwersatorium 15 E0

Razem 15 3

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie uczestników studiów z ogólną teorią podatku i innych danin publicznych, a także podstawowymi
metodami implementacji treści unijnych dyrektyw podatkowych i ich wpływu na proces tworzenia i stosowania
materialnego prawa podatkowego w Polsce. Zapoznanie uczestników studiów z materiałem normatywnym oraz
podstawowymi tendencjami orzecznictwa sadów i urzędowych interpretacji wykorzystywanych w procesie stosowania
prawa podatkowego. Celem jest także wykształcenie umiejętności analizy oraz rozwiazywania problemów prawnych z
zakresu szczegółowego prawa podatkowego, przy uwzględnieniu zdobytej wiedzy. Do celów przedmiotu należy również
przygotowanie uczestnika do samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie szczegółowego prawa podatkowego oraz
jej wykorzystywania w roli organu postepowania karnego skarbowego bądź zawodowego pełnomocnika.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie - w pogłębionym stopniu - terminologię i
konstrukcje z zakresu szczegółowego prawa
podatkowego (VAT, akcyza, opodatkowanie paliwa,
alkoholu, tytoniu).

SP_W011 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu daniny publiczne, z
których wpływy stanowią dochody budżetu państwa i
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. SP_W012 EP2

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy
przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwo sądowe i
administracyjne z zakresu szczegółowego prawa
podatkowego.

SP_W023 EP3

umiejętności

Potrafi rozwiązywać określone problemy prawne i
organizacyjne z zakresu szczegółowego prawa
podatkowego.

SP_U01
SP_U041 EP4

Potrafi właściwie konfrontować rozbieżne poglądy
przedstawicieli doktryny i judykatury z zakresu
szczegółowego prawa podatkowego.

SP_U022 EP5

Potrafi udzielać porad prawnych w dziedzinie
szczegółowego prawa podatkowego. SP_U033 EP6
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kompetencje społeczne

Jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i
rozumie potrzebę nadążania za zmianami szczegółowego
prawa podatkowego.

SP_K01
SP_K021 EP7

Jest gotów do występowania w postępowaniu karnym
skarbowym jako organ lub przedstawiciel strony
(oskarżyciel, obrońca).

SP_K03
SP_K042 EP8

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: materialne prawo podatkowe - VAT, akcyza, opodatkowanie paliwa, alkoholu, tytoniu

Forma zajęć: konwersatorium

31. VAT 1 0

32. Akcyza 1 0

33. Opodatkowanie paliwa 1 0

34. Opodatkowanie alkoholu 1 0

35. Opodatkowanie tytoniu 1 0

Analiza tekstów aktów prawnych.
 Analiza obowiązującego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.Metody kształcenia

A. Gomułowicz, D. Mączyński (2016): Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

R. Oktaba (2019): Prawo podatkowe, C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

16Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnicy studiów na zaliczenie zobowiązani są do napisania egzaminu w formie testu. Liczba pytań 15. Uzyskana
liczba punktów zadecyduje o ocenie końcowej, przy założeniu, że:
co najmniej 51% punktów - ocena 3.0;
co najmniej 61% punktów - ocena 3.5;
co najmniej 71% punktów - ocena 4.0;
co najmniej 81% punktów - ocena 4.5;
co najmniej 91% punktów - ocena 5.0.
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