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Nazwa przedmiotu Obsługa celna ładunków

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

ITiHM

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SZ.2967

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

MTiHM;

prof. UG dr hab. Hanna Klimek
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

15

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 SS2,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

30

Semestr:

3,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

20

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

50

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Aktywność w
grupach, współpraca, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Transakcje w handlu morskim oraz Gospodarka i polityka portowa

Wymagania wstepne

Podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas zajęć z przedmiotów Transakcje w
handlu morskim oraz Gospodarka i polityka portowa
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Ocena zaliczeniowa jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych przez studenta
podczas zajęć oraz oceny z testu zaliczeniowego. Oceny te student otrzymuje za wykonanie
konkretnych zadań w trakcie poszczególnych zajęć (zgodnie z programem). Za każde zadanie uzyskuje
wynik
wyrażony
w
procentach
i
przypisaną
do
niego
ocenę. Przy
ustalaniu oceny
końcowej uwzględniane są też oceny uzyskane przez studenta za dodatkową aktywność podczas zajęć.
Ocena końcowa jest średnią ocen otrzymanych przez studenta podczas wszystkich zajęć. Skala ocen
zgodna z Regulaminem studiów.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi celnej ładunków w handlu
morskim
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG2_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą postępowania
administracyjnego w sprawach celnych
MSG2_W09 Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad funkcjonowania prawa celnego w Polsce i
Unii Europejskiej (zna polski i unijny kodeks celny), właściwości organów celnych w
Polsce; zna rodzaje i formy zgłoszeń celnych oraz uproszczone procedury celne
MSG2_W15 Student ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych w
otoczeniu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów
uczestniczących w międzynarodowym handlu morskim, w tym będących upoważnionymi
przedsiębiorcami AEO
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG2_W04

X

X

X

MSG2_W09

X

X

X

MSG2_W15

X

X

X
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Umiejętności

MSG2_U02

Student umie wykorzystać w praktyce odpraw celnych procedury uproszczone, potrafi
ustalić pochodzenie towarów

MSG2_U07

Student potrafi ustalić wysokość podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej, zna i
potrafi przygotować najważniejsze dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą

MSG2_U09

Student prawidłowo posługuje się specjalistycznymi pojęciami z zakresu obsługi celnej
ładunków w obrocie portowo-morskim
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG2_U02

X

X

X

X

X

MSG2_U07

X

X

X

X

X

MSG2_U09

X

X

X

X

X

Kompetencje

MSG2_K02

Student potrafi pracować samodzielnie, a także współpracować w zespole, wykazuje
odpowiedzialność za powierzone mu zadania, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma świadomość znaczenia zachowania się
w życiu zawodowym w sposób profesjonalny i etyczny, jest przygotowany do pracy w
przedsiębiorstwach sfery eksploatacji obrotu portowo-morskiego oraz w zarządach
portów

MSG2_K03

Student w sposób właściwy komunikuje się z otoczeniem

MSG2_K06

Student wykazuje inicjatywę, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG2_K02

X

X

X

MSG2_K03

X

X

X

MSG2_K06

X

X

X

Treści programowe
1. Istota i funkcje prawa celnego oraz jego miejsce w systemie prawa Polski i Unii Europejskiej (definicje prawa celnego w
ujęciu ścisłym i rozszerzonym; materialne, procesowe i ustrojowe prawo celne; funkcje i znaczenie prawa celnego).
2. Źródła europejskiego i krajowego prawa celnego (europeizacja prawa celnego; reforma prawa celnego UE; krajowe prawo
celne).
3. Unijny kodeks celny (geneza; systematyka; podstawowe pojęcia).
4. Zadania i struktura organizacyjna Służby Celno-Skarbowej (organizacja i kompetencje Służby Celno-Skarbowej w Polsce;
współpraca SC-S z innymi organami administracji publicznej; reforma administracji celnej i skarbowej w 2017 r.).
5. Wprowadzenie towarów na teren Unii Europejskiej (podstawowe pojęcia zdefiniowane i stosowane w Unijnym kodeksie
celnym UKC; podstawowe dokumenty stosowane w imporcie towarów do UE).
6. Zgłoszenie celne (pojęcie zgłoszenia celnego w UKC; rodzaje i formy zgłoszeń celnych; formularz zgłoszenia celnego i
sposoby jego wypełniania).
7. Postępowanie celne (obowiązujące akty prawne; postępowanie na wniosek oraz z urzędu; decyzje korzystne i niekorzystne
dla zainteresowanego/wnioskodawcy; terminy proceduralne; ważność decyzji; postępowanie odwoławcze; doręczanie pism).
8. Elementy kalkulacyjne w zgłoszeniu celnym (kalkulator taryfowy; ustalanie należności celnych; obliczanie cła, podatku VAT,
podatku akcyzowego z tytułu importu; Wspólna Taryfa Celna i klasyfikacja towarowa; pochodzenie towarów; wartość celna
towarów).
9. Upoważniony przedsiębiorca AEO (instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO; warunki i kryteria uzyskania statusu AEO;
rodzaje świadectw AEO; ponowna ocena statusu AEO).
10. Instytucja wolnych obszarów celnych, ze szczególnym uwzględnieniem WOC w portach morskich.
11. Przestępczość transgraniczna (rodzaje przestępstw celno-skarbowych na granicy morskiej państwa i na morzu; metody i
narzędzia zwalczania przestępczości transgranicznej).
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
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Literatura obowiązkowa:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny
kodeks celny (Dz. U. UE. L.2013.269.1)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=PL
2. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. prawo celne
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040680622/U/D20040622Lj.pdf
3. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
6. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury towarowej i statystycznej oraz w
sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
7 . H. Klimek, M. Wawrowska, Instytucja wolnych obszarów celnych w polskich portach morskich, "Współczesna Gospodarka",
2017, nr 2 (www.wspolczesnagospodarka.pl)
8. M. Jażdżewska-Gutta, M. Grottel, D. Wach, AEO certification - necessity or privilage for supply chain participants, "Supply
Chain Management", 2020, vol. 25, no. 6 (AEO certification - necessity or privilege for supply chain participants | Emerald
Insight)
Literatura uzupełniająca:
1. M. Grottel, Status AEO - przywilej czy konieczność dla polskich przedsiębiorstw? (w:) Uwarunkowania internacjonalizacji
przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, red. K. Wach, A. Marjański, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk,
Łódź-Warszawa 2018, s. 139-148
2. M. Grottel, Poprawa funkcjonowania unii celnej UE w kontekście postanowień Unijnego Kodeksu Celnego, "International
Business and Global Economy" 2017, nr 36, s. 77-89, http:// ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2603
Kontakt

hanna.klimek@ug.edu.pl,
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