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Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin
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ECTS

2

3

wykład

15

ZO

2

Razem

15

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr EWA KOWALEWSKA

Prowadzący zajęcia:

mgr EWA KOWALEWSKA

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

2

Poznanie zakresu ograniczeń w dokonywaniu czynności obrotu dewizowego. Nabycie umiejętności w korzystaniu z
procedur zmierzających do uzyskania zezwoleń na dokonywanie czynności obrotu dewizowego. Poznanie związku
prawa dewizowego z zasadami obrotu gospodarczego i działań organów administracji publicznej. Poznanie zasad
funkcjonowania kantorów walutowych oraz zasad i zakresu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli
dewizowej.
Podstawy wiedzy z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa cywilnego oraz postępowania
administracyjnego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Student ma pogłębioną wiedzę na temat norm i
reguł prawnych składających się na obrót
dewizowy i działalność kantorową.

K_W01
K_W07

S2A_W01
S2A_W07

EP2

Student posiada pogłębioną wiedzę na temat
uwarunkowań prawnych związanych z
dokonywaniem czynności prawnych rozliczanych w
walutach obcych.

K_W04
K_W10

S2A_W02
S2A_W04
S2A_W11

3

EP4

Student ma pogłębioną wiedzę na temat kontroli
dewizowej.

K_W02
K_W04

S2A_W01
S2A_W02
S2A_W04

1

EP3

Student potrafi rozwiązywać problemy prawne z
pogranicza obrotu dewizowego i gospodarczego.

K_U01
K_U05
K_U08

S2A_U01
S2A_U05
S2A_U07

K_U01
K_U05
K_U07

S2A_U01
S2A_U05
S2A_U06

K_K01
K_K04
K_K06

S2A_K01
S2A_K04
S2A_K06

Semestr

Liczba godzin

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

umiejętności

kompetencje społeczne

2

EP5

Student potrafi wskazań na zasady i tryb
wykonywania kontroli dewizowej oraz umieścić ją
w systemie kontroli, jaka obowiązuje na rynku
finansowym.

1

EP6

Student posiada zdolności do samodzielnego
uzupełniania wiedzy i rozumie potrzebę
identyfikowania zmian zachodzących w prawie
dewizowym.
TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot: Prawo dewizowe
Forma zajęć: wykład
1. Podmioty stosunków dewizowo prawnych i kryteria określania ich statusu

3

1

1/2

2. Podstawowe pojęcia obowiązujące na gruncie prawa dewizowego

3

2

3. Zezwolenia dewizowe-ich rola i znaczenie w obrocie dewizowym

3

2

4. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności kantorowej

3

3

5. Szczególne ograniczenia obrotu dewizowego

3

1

6. Obowiązki informacyjne uczestników obrotu dewizowego

3

1

7. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli dewizowej

3

3

8. Rola Narodowego Banku Polskiego jako centralnej bankowej instytucji dewizowej

3

1

9. Rozliczenia pieniężne dokonywane w walutach obcych

3

1

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją., Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów administracyjnych i
poglądów doktryny., Rozwiązywanie kazusów.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6
Kolokwium w formie testu obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie wykładu oraz zalecanej literatury
przedmiotu. Test składa się z 15 pytań: 8 pytań testowych jednokrotnego wyboru i 7 pytań otwartych, polegających
na uzupełnieniu zdania lub krótkiej wypowiedzi. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.
Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie 15 punktów.
KOLOKWIUM

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Zasady oceniania testu są następujące:
- 15 pkt - bardzo dobry,
- 14 pkt - dobry plus,
- 12-13 pkt - dobry,
- 10-11 pkt - dostateczny plus,
- 9 pkt - dostateczny,
- poniżej 9 pkt - niedostateczny.
Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z pisemnego testu.
P. Smoleń (red.) (2013): Publiczne prawo bankowe. Prawo celne. Prawo dewizowe. Kompendium akademickie., Warszawa,
Wolters Kluwer
Literatura podstawowa
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 826 ze zm.). :
E. Fojcik - Mastalska (2008): Prawo dewizowe 2008. Komentarz., Wrocław, Unimex
Literatura uzupełniająca

R. Kubiak (2009): Prawo dewizowe, Warszawa, C.H. Beck
Z. Ofiarski (2003): Prawo dewizowe. Komentarz, Kraków, Zakamycze

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

6

Studiowanie literatury

7

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

6

Inne

4

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

