
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 2.7:  Międzynarodowe prawo celne i podatkowe - konwersatorium 

 

Cel zajęć:  

Celem nauczania jest takie ukształtowanie zrozumienia jego treści  by studenci po pomyślnym 
zakończeniu studiów mogli samodzielnie wiedzę tę wykorzystać tak , by zwiększyć wartość firm  czy 
instytucji w których podejmą pracę.   

Podstawowym założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom elementarnej , ale 
praktycznej wiedzy z zakresu polityki celnej i prawa celnego, ze szczególnym skupieniem się na ich 
aspektach międzynarodowych występujących w logistyce i transporcie międzynarodowym towarów.   

Choć zagadnienia merytoryczne są niezwykle obszerne to  metodyka  ich prezentacji,  
z wykorzystaniem nie tylko literatury i fragmentów materiałów źródłowych (regulacji prawnych czy 
umów , konwencji czy porozumień międzynarodowych  , ale i środków audiowizualnych, w tym i na 
żywo prezentacji z internetu , wybranych zagadnień, to w rezultacie konwencji konwersatoryjnej  
i wymiany zdań ze studentami ma ułatwić im jej zrozumiałe przyswojenie. Dzięki temu powinni 
lepiej ją wykorzystać w praktycznej działalności po studiach 
 
Zakres tematyczny zajęć:  

Podjęcie zagadnień międzynarodowej polityki celnej oraz międzynarodowego prawa celnego 
musi wychodzić od wyjaśnienia znaczenia tej problematyki dla współczesnego transportu 
międzynarodowego towarów i w mniejszym stopniu osób.   

Przyszli logistycy, spedytorzy czy transportowcy lub specjaliści międzynarodowej 
współpracy gospodarczej a także funkcjonariusze administracji publicznej , w tym i  służby celno-
skarbowej, straży granicznej czy policji, muszą mieć orientację w tych zagadnieniach, ponieważ 
decydują one nie tylko o bezpieczeństwie międzynarodowego łańcucha dostaw, ale i o wartości 
instytucji czy przedsiębiorstw w których będą pracować.  

Stąd też w programie szkolenia znajdują się zagadnienia ogólnoteoretyczne (definicyjne ujęcie 
polityki celnej, międzynarodowej polityki celnej, prawa celnego – międzynarodowego , unijnego  
i polskiego prawa celnego), ale i bardziej szczegółowe związane z takimi zagadnieniami jak 
zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw towarowych w warunkach istnienia 
międzynarodowego terroryzmu i zorganizowanej przestępczości gospodarczej i kryminalnej, ich 
klasyfikacja, możliwości ich eliminacji lub minimalizacji w rezultacie przestrzegania prawa celnego 
(„Customs Compliance”).  

Równocześnie zajęcia będą poświęcone  omawianiu wybranych umów oraz porozumień  
w sprawach celnych zarówno w sferze handlowej, jak i tranzytowej, w eksporcie i imporcie oraz tych 
które służą uproszczeniom i ułatwieniom celnym w warunkach międzynarodowego środowiska 
gospodarki elektronicznej.   

Szczególna uwaga skupiona jest na wzajemnych relacjach miedzy regulacjami 
międzynarodowymi , unijnymi oraz polskimi wynikającymi z naszego członkostwa  
w międzyrządowych organizacjach międzynarodowych takich jak ONZ, WTO, WCO oraz wielu 
międzynarodowych organizacjach branżowych a także pozarządowych (ICC, IFCBA, CONFIAD, etc.) 
związanych z międzynarodowym obrotem towarowym.   

Nacisk położony jest również na wzajemne relacje między instytucjami publicznymi  
i biznesem w kontekście rosnącego wpływu organizacji samorządu gospodarczego na kształtowanie 
polityki i prawa celnego zarówno na szczeblu międzynarodowym, unijnym i polskim 
 
Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada  2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 



 
 

 
 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Międzynarodowe prawo celne i podatkowe” dla 

studentów i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia  na 

kierunku Administracja,  

 

w formie konwersatoriów - w łącznym wymiarze 15 godzin, w jednej grupie. 
 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1 
Definicja, miejsce i rola międzynarodowego  prawa celnego w 
międzynarodowym systemie publicznego prawa handlowego  

2 

2 
Paradygmat międzynarodowej polityki i międzynarodowego 
prawa celnego oraz jego ewolucja 

2 

3 
Zagrożenia w międzynarodowych obrotach towarowych i ich 
klasyfikacja oraz unikanie   

2 

4 
Międzynarodowe umowy celne, ich klasyfikacja,  ich istota i 
znaczenie   dla realizacji międzynarodowej polityki celnej ONZ, 
WTO i WCO   

2 

5 Źródła i zasady międzynarodowej polityki oraz prawa celnego  2 

6 Międzynarodowe umowy celne w sprawach handlowych  1 

7 
Wybrane międzynarodowe umowy celne w sprawach 
transportowych i logistycznych  

1 

8 
Wybrane międzynarodowe umowy celne w procedurach 
tranzytowych  

1 

9 
Wybrane międzynarodowe konwencje celne w sprawach 
ułatwień i uproszczeń celnych  

1 

10 
Wybrane międzynarodowe konwencje celne w sprawach 
ułatwień i uproszczeń celnych 

1 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 


