
Uchwała nr 2702 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 27 maja 2020 r.  
 

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: 

Studia Podyplomowe Celno-podatkowa i logistyczna obsługa 

międzynarodowego obrotu towarowego, 

obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 
 

 

Na podstawie § 33 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Senat 

Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Senat Uniwersytetu w Białymstoku ustala, obowiązujący od roku 

akademickiego 2020/2021, program studiów podyplomowych: Studia 

Podyplomowe Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego 

obrotu towarowego.  

2. Program studiów stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.  
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 



Załącznik 
do Uchwały nr 2702 
Senatu UwB   
z dnia 27 maja 2020 r. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

dla Studiów Podyplomowych 

STUDIA PODYPLOMOWE CELNO-PODATKOWA I LOGISTYCZNA OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWEGO  

OBROTU TOWAROWEGO 

 

1. Jednostka prowadząca studia podyplomowe – Wydział Ekonomii i Finansów 

2. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych na poziomie - 7 (dotyczy osób posiadających kwalifikację pełną na poziomie 6 lub 7). 

3. Umiejscowienie studiów w dziedzinie kształcenia (z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki) - dziedzina nauk społecznych 

4. Ogólne cele uczenia się – zapoznanie oraz usystematyzowanie wiedzy merytorycznej, zwłaszcza z zakresu obsługi celnej  i podatkowej oraz  logistycznej, związanej 

z prowadzeniem wymiany międzynarodowej w warunkach procesów europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji globalnej wymiany towarowej. 

5. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów uczenia się uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego – dostrzega się, iż przedsiębiorstwa 

coraz aktywniej uczestniczą w obsłudze celnej i TSL podmiotów realizujących międzynarodową wymianę handlową i międzynarodowy obrót towarowy. 

6. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) - oprócz wymaganego wykształcenia wyższego, innych warunków nie określono. Pożądane jest posiadanie 

podstawowej wiedzy głównie z ekonomii i prawa. 

 

Symbol opisu 

charakterystyk II 

stopnia1 

OPIS   CHARAKTERYSTYK   II   STOPNIA Symbol efektu 

uczenia się 

OPIS  ZAKŁADANYCH  EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: 

WIEDZA, absolwent zna i rozumie: 

P7S_WG w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty 

i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi, 

stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 

dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących 

 

P7S _WG02 posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą organizacji 

przewozów według rodzajów transportu i towarów 

P7S_WG03 posiada wiedzę z zakresu zasad postępowania podatkowego, 

głównie podatku VAT 

P7S_WG04 posiada wiedzę w zakresie administracyjnego postępowania 

                                                           
1 Opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz.U. z 2018, poz. 2218.  

 



podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną 

teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia 

oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej 

wiedzy szczegółowej - właściwe dla programu studiów 

 

 

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub 

artystycznych, do których jest przyporządkowany 

kierunek studiów 

 

 

 

celnego i podatkowego 

P7S_WG05 posiada wiedzę dotyczącą problematyki przestępczości 

celnej i podatkowej oraz zagrożeń wynikających z tych 

procederów 

P7S _WG06 posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania w administracji 

celnej i podatkowej kluczowych systemów informatycznych 

obsługi międzynarodowego obrotu towarowego 

P7S _WG07 posiada wiedzę z zakresu wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa żywnościowego w międzynarodowej 

wymianie towarowej i zasady dokonywania granicznych 

kontroli sanitarnych towarów 

P7S _WG08 słuchacz uzyskał wiedzę  o dokumentach i zasadach 

wypełnianiu dokumentacji transportowej i spedycyjnej 

P7S _WG09 posiada wiedzę o zasadach naliczania należności celnych 

i wypełniania dokumentu SAD i innych dokumentów 

celnych i wybranych dokumentów podatkowych 
 

P7S_WK  

 

P7S _WK01 

 

posiada wiedzę z zakresu polityki handlowej i celnej UE 

w warunkach procesów globalizacji i integracji 

ekonomicznej krajów 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji  

 

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działalności zawodowej związane 

z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 

 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości 
 

P7S _WK02 posiada wiedzę  z zakresu spedycji towarów 

w międzynarodowym   łańcuchu dostaw towarów 

P7S _WK03 posiada wiedzę dotyczącą ewolucji i specyfiki prawa 

celnego Unii Europejskiej 

P7S _WK04 posiada wiedzę o najważniejszych aspektach handlu 

zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w UE 

oraz wyzwaniami przed nim stojącymi 

P7S _WK05 posiada wiedzę z zakresu logistycznej obsługi  

międzynarodowego obrotu towarowego 

P7S _WK06 posiada wiedzę dotyczącą stanu transportu oraz jego roli 

w obsłudze międzynarodowych przewozów towarowych 

(na przykładzie Polski i UE) 

P7S _WK07 posiada wiedzę dotyczącą systemu podatków pośrednich 

w wewnątrzunijnym obrocie towarowym i polskim handlu 



zagranicznym 

P7S _WK08 posiada wiedzę  z obszaru obowiązujących w transporcie 

i spedycji międzynarodowych  dokumentów celnych 

i przewozowych towarów 

P7S _WK09 uzyskał wiedzę  odnośnie stosowanych procedur celnych 

w UE   

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi: 

P7S_UW wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i  

rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 

i innowacyjnie wykonywać zadania 

w nieprzewidywalnych warunkach przez: 

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 

syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, 

w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych 

- przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych 

metod i narzędzi 

  

 

P7S _UW01 posiada umiejętność analizowania  problematyki polityki 

handlowe i celnej UE w warunkach procesów globalizacji,  

w tym  integracji ekonomicznej krajów 

P7S _UW02 posiada umiejętność wskazywania  na najistotniejsze aspekty 

i problemy dotyczące spedycji towarów 

w międzynarodowym  obrocie towarowym 

P7S _UW03 posiada umiejętność analizy konkretnych obszarów prawa 

celnego Unii Europejskiej 

P7S _UW04 posiada umiejętność analizy najważniejszych  kwestii 

dotyczących handlu zagranicznego produktami rolno-

spożywczymi w UE oraz wyzwań przed nim stojących 

P7S _UW05 posiada umiejętność analizy najważniejszych zagadnień 

z zakresu logistycznej obsługi międzynarodowego obrotu 

towarowego 

P7S _UW06 posiada umiejętność analizy najważniejszych zagadnień 

dotyczących transportu oraz jego roli w obsłudze 

międzynarodowych przewozów towarowych (na przykładzie 

Polski i UE) 

P7S _UW07 posiada umiejętność oceny i kwalifikacji określonych 

procedur celnych   

P7S _UW08 posiada umiejętność dostrzegania wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa żywnościowego w międzynarodowej 

wymianie towarowej i zasady dokonywania granicznych 

kontroli sanitarnych towarów 



P7S_UK komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców,  

 

prowadzić debatę na wybrane problemy 

P7S _UK01 posiada umiejętność dokonywania oceny wybranych kwestii 

systemu podatków pośrednich w wewnątrzunijnym obrocie 

towarowym i polskim handlu zagranicznym 

oraz konsultować się ze specjalistami w tej dziedzinie 

 P7S _UK02 posiada umiejętność analizy najważniejszych  zagadnień  

z obszaru obowiązujących w transporcie i spedycji 

międzynarodowych  dokumentów celnych i przewozowych 

towarów 

P7S _UK03 posiada umiejętność wskazywania  problemów  w handlu 

międzynarodowym, jakimi są przestępczość celna 

i podatkowa 

P7S _UK04 posiada umiejętność dokonywania bieżącej  oceny  

określonych sytuacji  w zakresie administracyjnego 

postępowania celnego i podatkowego 

P7S_UO kierować pracą zespołu 

 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach 
 

P7S _UO02 zna zasady i posiada umiejętność organizacji przewozów 

według rodzajów transportu i towarów 

P7S _UO03 posiada umiejętność stosowania w praktyce wiedzy 

z zakresu zasad postępowania podatkowego, głównie 

w obszarze  podatku VAT w transakcjach handlowych 

między państwami UE 

 

P7S_UU 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 

przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakres 

 

P7S _UU02 słuchacz posiada umiejętność naliczania należności celnych 

i podatkowych  oraz wypełniania dokumentu SAD i innych 

dokumentów celnych oraz rozwijać swoje umiejętności 

w tym zakresie 

P7S _UU03 posiada znajomość funkcjonowania w administracji celnej 

i podatkowej kluczowych systemów informatycznych 

obsługi międzynarodowego obrotu towarowego 

oraz rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie 

P7S _UU04 posiada umiejętność wypełniania dokumentacji 

transportowej i spedycyjnej oraz przekazywać innym wiedzę 

w tym zakresie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do: 

P7S_KK krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 
 

P7S_KK01 umie wskazać na najistotniejsze kwestie i problemy 



w obszarze polityki handlowej i celnej UE w warunkach 

procesów globalizacji i integracji ekonomicznej krajów 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz 

zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 
 

P7S_KK02 słuchacz dostrzega ważność umiejętności sprawnej 

organizacji spedycji towarów w międzynarodowym  obrocie 

towarowym 

P7S_KK03 słuchacz umie wskazać na najważniejsze kwestie prawa 

celnego Unii Europejskiej 

P7S_KK04 słuchacz umie  wskazać na najbardziej kluczowe aspekty 

logistycznej obsługi  międzynarodowego obrotu towarowego 

P7S_KK06 potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności podczas 

rozwiązywania wybranych  problemów prawnych z zakresu 

postępowania podatkowego, w tym podatków pośrednich, 

podatku VAT i akcyzy w międzynarodowych transakcjach 

handlowych  

P7S_KO wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania 

i organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego 

 

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego  

 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 
  

P7S_KO01 słuchacz dostrzega ważność problematyki  handlu 

zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w UE 

oraz wyzwaniami przed nim stojącymi 

P7S_KO02 Posiada kompetencje współpracy w grupie w celu 

rozwiązywania problemów z zakresu wyboru i stosowania 

procedur celnych  

 P7S_KR odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, 

w tym: 

- rozwijania dorobku zawodu 

- podtrzymywania etosu zawodu 

-- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz 

działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

 

P7S_KR01 słuchacz dostrzega ważność istotnego problemu w handlu 

międzynarodowym, jakim jest przestępczość celna 

i podatkowa 

P7S_KR02 słuchacz uwrażliwiony jest kwestie wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa żywnościowego w międzynarodowej 

wymianie towarowej i zasady dokonywania granicznych 

kontroli sanitarnych towarów 

P7S_KR03 umie wskazać i stosuje zasady rzetelności w zakresie 

administracyjnego postępowania celnego i podatkowego 

 

 

 



   

Objaśnienia oznaczeń  

 

P6S_WG – symbol opisu charakterystyk drugiego stopnia PRK KA6_WG1 – symbol efektu kierunkowego 

P – profil praktyczny 

A – profil ogólnoakademicki 
 K – kierunkowe efekty uczenia się 

A – profil kształcenia (A - ogólnoakademicki, P – praktyczny) 

6 – poziom kształcenia (6 - studia pierwszego stopnia, 7 – studia drugiego 

stopnia i magisterskie) 

P7S – efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

 

P6 lub P7 – poziom PRK (6 - studia pierwszego stopnia, 7 – studia 

drugiego stopnia i magisterskie) 

S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego 

 

W – wiedza (kategoria opisowa)  W – wiedza (kategoria opisowa) 

G – głębia i zakres 

K - kontekst 
 G – głębia i zakres 

K - kontekst 

U – umiejętności (kategoria opisowa)  U – umiejętności (kategoria opisowa) 

W – wykorzystanie wiedzy 

K – komunikowanie się 

O – organizacja pracy 

U – uczenie się 

 W – wykorzystanie wiedzy 

K – komunikowanie się 

O – organizacja pracy 

U – uczenie się 

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)  K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa) 

K – krytyczna ocena 

O - odpowiedzialność 

R – rola zawodowa 

 K – krytyczna ocena 

O - odpowiedzialność 

R – rola zawodowa 

 

*Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych, przewidziane w opisie charakterystyk drugiego stopnia PRK dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego na poszczególnych poziomach, są wspólne dla wszystkich obszarów kształcenia. 

 



 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Studia Podyplomowe  

Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu 

w Białymstoku 

2. Nazwa studiów podyplomowych: Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego 

Obrotu Towarowego  

3. Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (zimowy i letni) 

4. Założenia ogólne:  

Usystematyzowanie wiedzy merytorycznej (teorii i wiedzy z praktyki gospodarczej), z zakresu 

handlu zagranicznego, zwłaszcza z obsługi celnej i podatkowej oraz logistycznej, niezbędnej 

do prowadzeniem międzynarodowej wymiany towarowej w warunkach procesów europejskiej 

integracji gospodarczej i intensyfikacji globalnej wymiany towarowej. 

5. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych:  

60 pkt ECTS 

6. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 184 godzin 

7. Program zaopiniowany na posiedzeniu RW w dn. 11.05.2020 r., obowiązuje od roku 

akademickiego  2020/2021. 

 

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW 

Przedmioty 
Punkty 

ECTS 

Odniesienie do efektów 

uczenia się  

1. Polityka handlowa i celna Unii Europejskiej  

w warunkach globalizacji i integracji ekonomicznej 

2 P7S_WK01; P7S _UW01; P7S 

_KK01 

2. Spedycja międzynarodowa 3 P7S _WK02; P7S _UW02; P7S 

_KK02 

3. Logistyka  międzynarodowego obrotu towarowego 3 P7S _WK05; P7S _UW05; P7S 

KK04 

4. Podatki w wewnątrzunijnym obrocie towarowym 

i handlu zagranicznym 

4 P7S _WK07; P7S _UK01; 

P7S_KK06 

5. Organizacja i technika przewozów według 

rodzajów transportu i towarów 

4 P7S _WK06; P7S _WG02; P7S 

_UW06; P7S _UO02 

6. Prawo celne Unii Europejskiej 4 P7S_WK03; P7S _UW03; P7S 

_KK03 

7. Postępowanie podatkowe i celne 3 P7S_WG03; P7S_WG04; P7S 

_UO03; P7S _UK04; 

P7S_KR03 

8. Procedury celne  w teorii i praktyce 3 P7S _WK09; P7S _UW07; 

P7S_KO02 



9. Przestępczość celna i podatkowa  1 P7S_WG05; P7S _UK03; P7S 

_KR01 

10. Bezpieczeństwo żywnościowe i graniczne 

kontrole sanitarne i jakości handlowej  

3 P7S _WK04; P7S _WG07; P7S 

_UW04; P7S _UW08; P7S 

_KO01; P7S _KR02 

11. Systemy informatyczne w obsłudze celnej 

i podatkowej międzynarodowego obrotu towarowego   

3 P7S ¬_WG06; P7S _UU03 

12. Warsztaty wypełniania dokumentacji 

transportowej i spedycyjnej 

10 P7S _WG08; P7S _UU04 

13. Warsztaty naliczania należności celnej  

i podatkowej oraz wypełniania dokumentu SAD  

i innych dokumentów celnych 

17 P7S _WG09; P7S _UU02 

 

 

 III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH  

wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS (jeżeli program studiów podyplomowych 

przewiduje realizację praktyk) 

program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych   

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

uzyskanie zaliczeń lub  zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów .   

 

 



 

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 
  

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 

Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe- Wydział Ekonomii i Finansów 
 

Nazwa studiów podyplomowych  -  Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu 
Towarowego 
 
Plan studiów po zaopiniowany  na Radzie Wydziału w dniu 11.05.2020R. 
 
 
 
 
 
 
L.P 

 
 
 

NAZWA PRZEDMIOTU 
 
 
 

KOD 
przedmiotu  

USOS 

punkty 
ECTS 

Egz. / 
Zal. 

Liczba godzin zajęć 

R
A

ZE
M

 

W
Y

K
ŁA

D
Y

 

Ć
W

IC
ZE

N
IA

 

K
O

N
W

ER
SA

TO
R

IA
 

LA
B

O
R

A
TO

R
IA

 

SE
M

IN
A

R
IA

 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Polityka handlowa i celna Unii Europejskiej  w warunkach globalizacji 
i integracji ekonomicznej  

 0300-SPC-1PHCUE 2 Z 14 14     

2 Spedycja międzynarodowa  0300-SPC-1SM 3 E 10 10     

3 Prawo celne Unii Europejskiej  0300-SPC-1PCUE 4 E 16 12 4    

4 Logistyka  międzynarodowego obrotu towarowego  0300-SPC-1LMOT 3 E 10 10     

5 Podatki w wewnątrzunijnym obrocie towarowym i handlu 
zagranicznym 

 0300-SPC-1PWOTHZ 4 z 14 10 4    

6 Organizacja i technika przewozów według rodzajów transportu i 
towarów 

 0300-SPC-1OTP 4 z 14 6 8    

7 Postępowanie podatkowe  0300-SPC-1PP 3 z 10 4 6    



8 Procedury celne  w teorii i praktyce  0300-SPC-1PCTP 3 z 10 10     

9 Przestępczość celna i podatkowa  0300-SPC-1PCP 1 Z 10 10     

10 Systemy informatyczne w obsłudze celnej i podatkowej 
międzynarodowego obrotu towarowego   

 0300-SPC-
1PSIOCPMOT 

3 Z 14 8 6    

11 Bezpieczeństwo żywnościowe i graniczne kontrole sanitarne i jakości 
handlowej 

0300-SPC-1BZGKS 3 Z 10 6 4    

12 Warsztaty wypełniania dokumentacji transportowej i spedycyjnej 0300-SPC-1WWDTC 10 E 22 
 

6 
 

16 
 

   

13 Warsztaty naliczania należności  celnej  i podatkowej oraz 
wypełniania dokumentu SAD  i innych dokumentów celnych  

 0300-SPC-
1WNNCIWD 

17 E 30 4 26    

 
OGÓŁEM 
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110 
 

74 
 

   

 


