
Prawo karne skarbowe 

Kod 

przedmiotu 
C2 

Nazwa 

przedmiotu 
 Prawo karne skarbowe 

Kierunek Administracja - studia drugiego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu C. Moduł kształcenia kierunkowego 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Semestr 2 

Osoba koordynująca 

przedmiot 
 

Osoby prowadzące zajęcia  

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
45 27 

Razem 1+2 60 36 

3. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

4. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
15 39 

Razem 3+4 15 39 

SUMA 1+2+3+4 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 3 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Ogólna wiedza w zakresie prawoznawstwa. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia 

się) 



 ma wiedzę – zna i rozumie: 
Kod efektu 

kierunkowego 

 zaawansowaną wiedzę ogólną z prawa karnego skarbowego ADM.II_W01 

 główne tendencje rozwojowe prawa karnego skarbowego ADM.II_W03 

 
normatywne (prawne, dotyczące prawa karnego skarbowego) uwarunkowania 

działalności zawodowej w zakresie administracji 

ADM.II_W07 

ADM.II_W08 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:  

 
formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności 

zawodowej w zakresie administracji skarbowej 
ADM.II_U03 

 
analizować i oceniać, monitorować i przewidywać rozwój sytuacji (trendów) w 

dziedzinie administracji skarbowej 
ADM.II_U05 

 
wykonywać zadania zawodowe wymagające zastosowania wiedzy z zakresu prawa 

karnego skarbowego 
ADM.II_U08 

 
upowszechniać w różnych formach wiedzę zawodową dotyczącą prawa karnego 

skarbowego 
ADM.II_U16 

 posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do:  

 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, w szczególności w odniesieniu 

do problematyki administracji skarbowej 
ADM.II_K01 

Cele kształcenia 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z szeregiem podstawowych instytucji prawa karnego 

skarbowego z zakresu nauki o przestępstwie i nauki o karze, przepisami regulującymi 

postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także konkretnymi typami 

przestępstw i wykroczeń podatkowych, celnych, dewizowych, oraz hazardowych. Omówienie i 

analiza orzeczeń Sądu Najwyższego, wskazywanie poglądów doktryny prawa karnego skarbowego 

i wyjaśnianie różnic interpretacyjnych; rozwiązywanie kazusów. Kwestią najistotniejszą jest 

wykształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się treścią przepisów tyczących materii tak 

prawa karnego, jak i finansowego. 

Treści kształcenia 

Wykłady: 

– Przepisy prawa karnego skarbowego i autonomiczny charakter Kodeksu karnego 

skarbowego. Konstrukcja Kodeksu karnego skarbowego i kompleksowość regulacji. 

Obowiązywanie przepisów prawa karnego skarbowego w czasie i co do miejsca. 

– Zasady odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym. Pojęcie przestępstwa skarbowego 

i wykroczenie skarbowego. Elementy przestępstwa i wykroczenia skarbowego: czyn 

człowieka, czyn zabroniony, bezprawność, społeczna szkodliwość, wina, umyślność i 



nieumyślność. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego. Formy popełnienia 

przestępstwa skarbowego oraz wykroczenia skarbowego. Formy zjawiskowe i formy 

stadialne. 

– Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym. Czyn ciągły i zbieg przepisów 

w prawie karnym skarbowym. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej i 

bezprawności. Kontratypy, wina, błąd, niepoczytalność, nieletniość oraz znikoma 

społeczna szkodliwość czynu. 

– Zaniechanie ukarania sprawcy. Czynny żal w Kodeksie karnym skarbowym. Dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności. Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. 

– Środki reakcji karnej w prawie karnym skarbowym: kary, środki karne i środki 

zabezpieczające. Orzekanie co do środków reakcji karnej.  

– Nadzwyczajne obostrzenie i nadzwyczajne złagodzenie kary w prawie karnym skarbowym. 

Wymiar kary łącznej. Wyrok łączny w prawie karnym skarbowym. 

– Wygaśnięcie stosunku karania skarbowego. Przedawnienie karalności przestępstwa 

skarbowego i wykroczenia skarbowego. Przedawnienie wykonania orzeczonej kary i 

środka karnego. Zatarcie skazania i przywrócenie praw. 

– Typologia przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Przedmiot ochrony 

karnoskarbowej. Kryteria różnicujące przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Czyny 

przepołowione. 

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i 

rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji.  

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz 

zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. 

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu. 

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów 

wzajemnych. 

– Postępowanie w sprawach karnych skarbowych. Założenia ogólne. Specyfika proceduralna. 

Charakterystyka przepisów procesowych. Odesłanie Kodeksu karnego skarbowego do 

przepisów Kodeksu postępowania karnego a własne rozwiązania proceduralne. 

– Zasady postępowania karnoskarbowego. Cele i zadania postępowania karnego skarbowego. 

Czynności procesowe. Zagadnienia dowodowe w procesie karnym skarbowym. 

– Postępowanie przygotowawcze: uczestnicy – organy dochodzenia (finansowe oraz 

niefinansowe). Kompetencje. Oskarżony. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności 



posiłkowej. Interwenient. Środki przymusu procesowego. Zabezpieczenie majątkowe. 

Wszczęcie postępowania. Przedstawienie zarzutów. Zakończenie postępowania 

przygotowawczego. Czynności prokuratora w postępowaniu przygotowawczym. Rola sądu 

w postępowaniu przygotowawczym. 

– Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe. 

– Postępowanie w stosunku do nieobecnych. Istota. Specyfika. Zakres redukcji czynności. 

– Postępowanie przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i o wykroczenia 

skarbowe. Postępowanie sądowe przed rozprawą główną. Rozprawa główna. Postępowanie 

odwoławcze. 

– Nadzwyczajne środki zaskarżenia. 

– Postępowania szczególne. 

– Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe. 

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i 

rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji. 

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz 

zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. 

Inne formy zajęć: 

– Konstrukcja Kodeksu karnego skarbowego i kompleksowość regulacji. Obowiązywanie 

przepisów prawa karnego skarbowego w czasie i co do miejsca. 

– Zasady odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym. Pojęcie przestępstwa skarbowego 

i wykroczenie skarbowego. Elementy przestępstwa i wykroczenia skarbowego: czyn 

człowieka, czyn zabroniony, bezprawność, społeczna szkodliwość, wina, umyślność i 

nieumyślność. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego. Formy popełnienia 

przestępstwa skarbowego oraz wykroczenia skarbowego. Formy zjawiskowe i formy 

stadialne. 

– Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym. Czyn ciągły i zbieg przepisów 

w prawie karnym skarbowym. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej i 

bezprawności. Kontratypy, wina, błąd, niepoczytalność, nieletniość oraz znikoma 

społeczna szkodliwość czynu. 

– Zaniechanie ukarania sprawcy. Czynny żal w Kodeksie karnym skarbowym. Dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności. Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. 

– Środki reakcji karnej w prawie karnym skarbowym: kary, środki karne i środki 

zabezpieczające. Orzekanie co do środków reakcji karnej.  



– Nadzwyczajne obostrzenie i nadzwyczajne złagodzenie kary w prawie karnym skarbowym. 

Wymiar kary łącznej. Wyrok łączny w prawie karnym skarbowym. 

– Wygaśnięcie stosunku karania skarbowego. Przedawnienie karalności przestępstwa 

skarbowego i wykroczenia skarbowego. Przedawnienie wykonania orzeczonej kary i 

środka karnego. Zatarcie skazania i przywrócenie praw. 

– Typologia przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Przedmiot ochrony 

karnoskarbowej. Kryteria różnicujące przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Czyny 

przepołowione. 

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i 

rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji.  

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz 

zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. 

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu. 

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów 

wzajemnych. 

– Postępowanie w sprawach karnych skarbowych. Założenia ogólne. Specyfika proceduralna. 

Charakterystyka przepisów procesowych. Odesłanie Kodeksu karnego skarbowego do 

przepisów Kodeksu postępowania karnego a własne rozwiązania proceduralne. 

– Zasady postępowania karnoskarbowego. Cele i zadania postępowania karnego skarbowego. 

Czynności procesowe. Zagadnienia dowodowe w procesie karnym skarbowym. 

– Postępowanie przygotowawcze: uczestnicy – organy dochodzenia (finansowe oraz 

niefinansowe). Kompetencje. Oskarżony. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności 

posiłkowej. Interwenient. Środki przymusu procesowego. Zabezpieczenie majątkowe. 

Wszczęcie postępowania. Przedstawienie zarzutów. Zakończenie postępowania 

przygotowawczego. Czynności prokuratora w postępowaniu przygotowawczym. Rola sądu 

w postępowaniu przygotowawczym. 

– Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe. 

– Postępowanie w stosunku do nieobecnych. Istota. Specyfika. Zakres redukcji czynności. 

– Postępowanie przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i o wykroczenia 

skarbowe. Postępowanie sądowe przed rozprawą główną. Rozprawa główna. Postępowanie 

odwoławcze. 

– Nadzwyczajne środki zaskarżenia. 

– Postępowania szczególne. 



– Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe. 

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i 

rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji. 

– Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz 

zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami.. 
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Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny X 

Dyskusja X 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków X 



Uczenie problemowe (Problem-based learning) X 

Gra dydaktyczna/symulacyjna X 

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda warsztatowa X 

Metoda projektu X 

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video X 

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 

drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
X 

Praca w grupach X 

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)  

Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów  

Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)  

Inne (jakie?) - ………………………….... Rozwiązywanie kazusów X 

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny X 

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne  

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test X 

Esej X 

Raport X 

Prezentacja multimedialna  

Udział w debacie X 

Projekt lub wytworzenie produktu X 

Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 



niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

 


