
Przedmiot:  Elementy prawa gospodarczego i celnego               Kod przedmiotu:  
WTiICh /Ist./Tow/B-8 

 
 1. Odpowiedzialny za przedmiot: dr inŜ. Robert Pełech, Zakład Technologii Chemicznej 

Organicznej, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej,  
e-mail: Robert.Pelech@zut.edu.pl 

 2. Język wykładowy: polski. 
 3. Liczba punktów:  5 
 4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność: studia stacjonarne I stopnia, kierunek 

Towaroznawstwo 
 5. Status przedmiotu dla ww. studiów: obowiązkowy. 
 6. Informacje o formach zajęć: 

Zajęcia praktyczne Sem. Pkt Wykład 
Seminarium Ćw/Ćw.komp. Laboratorium Projekt 

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. 
IV  5 30 E - - - - - - - - 

Waga  1     
Objaśnienia: Pkt – liczba punktów, G/sem – liczba godzin w semestrze, F.z. – forma zaliczenia zajęć (E – 
egzamin, Z – zaliczenie), Ćw. komp. – zajęcia w formie ćwiczeń, na stanowiskach komputerowych.  
 
 7. Wymagane zaliczenie przedmiotów poprzedzających (lub określenie wymaganej 

wiedzy):  
 
 8. Program wykładów: 
 Podstawowe pojęcia i definicje w prawie gospodarczym. Zakres prawa 
gospodarczego. Akcje. Obligacje. Czeki. Weksle. Podejmowanie działalności gospodarczej 
przez osoby fizyczne. Rodzaje umów w działalności gospodarczej.  

Podstawowe zasady, pojęcia i instytucje prawa celnego. Cła i opłaty celne. Elementy 
kalkulacyjne: taryfa celna, środki taryfowe, wartość celna, pochodzenie towarów. 
Przeznaczenie celne towarów: rodzaje przeznaczenia celnego, powrotny wywóz towaru, 
zrzeczenie się towaru na Skarbu Państwa, wprowadzenie towaru do obszaru celnego, objęcie 
towaru procedurą celną. Zwolnienie celne: system zwolnień celnych w Unii Europejskiej, 
zwolnienia celne uregulowane w polskim Kodeksie celnym, zwolnienie od cła ustalone przez 
Radę Ministrów, zwolnienie celne towarów powracających, zwolnienie celne kościelnych 
osób prawnych. Postępowanie w sprawach celnych, kontroli celnej i przestępstw (wykroczeń) 
celnych: podstawowe załoŜenia postępowania w sprawach celnych, zakres i czynności 
kontroli celnej, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom 
celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą. 

 
 9.  Program zajęć praktycznych: - 
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