załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/18

Programy studiów podyplomowych opracowanych w projektach realizowanych w ramach
konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16
1. Typ I Prawo karne gospodarcze zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną w
ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach
przestępstw gospodarczych dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów karnych oraz
dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich
I semestr
l.p.

nazwa przedmiotu

Blok I. Prawo karne gospodarcze (36 h)

1

Elementy ogólnoprawne: subsydiarność i
wtórność prawa karnego gospodarczego,
zakres kryminalizacji patologicznych
gospodarczych, prawnokarne zwalczanie
patologii gospodarczych a
odpowiedzialność wynikająca z innych
gałęzi prawa, interdyscyplinarne ne bis in

forma
zajęć

czas

zaliczenie

pkt ECTS

W tym bloku tematycznym ujęte są zajęcia
poświęcone specyfice prawnokarnej ochronie
obrotu gospodarczego. Zostały one tak ułożone, by
słuchacz stopniowo wgłębiał się w przepisy prawa
karnego kodeksowego i pozakodeksowego,
jednocześnie rozróżniając odpowiedzialność
kodeksową i tzw. pozakodeksową. Omówieniu
podlegają orzeczenia dotyczące czynu zabronionego
(oszustwa, prania pieniędzy, przestępstw
skierowanych przeciwko wierzycielom, przestępstw
związanych z przetargami publicznymi, obrotem
papierami wartościowymi, przeciwko własności
intelektualnej, czynów z prawa bankowego, celnego
w tym unijnego), ale także bardzo bogata literatura
przedmiotu. Słuchacze przepisy te analizują na
podstawie przygotowanych przez wykładowców
stanów faktycznych wynikających z praktyki. Muszą
zatem zastosować, przeanalizować wszystkie
elementy zachowania sprawcy, zinterpretować je i
przypisać do określonej kwalifikacji prawnej czynu z
uwzględnieniem linii orzeczniczej. Nie jest to proste,
gdyż normy prawne są niekiedy niedookreślone, a
działania sprawców wychodzą poza przyjęte prawem
schematy. W efekcie tych zajęć słuchacze powinni
nabrać umiejętności kwalifikowania zachowań
przestępczych w tym zakresie, prawidłowo oceniać
stany faktyczne. Uzyskają wiedzę i narzędzia
niezbędne do skutecznego ścigania sprawców
przestępstw związanych z obrotem gospodarczym.
wykład
4
aktywne
0,25
uczestnictwo
i pyt.
testowe

1

idem

2

Cywilnoprawne przypisanie szkody w
obrocie gospodarczym

wykład

2

j. w.

0,25

3

Prawnokarne przypisanie szkody w
obrocie gospodarczym
Przestępstwo nadużycia zaufania z art.
296 k.k.

wykład

2

j. w.

0,25

wykład

2

j. w

0,25

wykład

2

j. w.

0,25

wykład
wykład

2
2

j. w.
j. w.

0,25
0,25

wykład

2

j. w.

0,25

wykład

4

j. w.

0,25

wykład

2

j. w.

0,25

warsztat

4

j. w.

1

wykład

2

j. w.

0,25

wykład

2

j. w.

0,5

4
5.

Przestępne oszustwa skierowane
przeciwko mieniu i obrotowi
gospodarczemu
6
Przestępstwo prania pieniędzy
7
Przestępstwa skierowane przeciwko
wierzycielom
8
Przestępstwa związane z przetargami
publicznymi
9
Przestępstwa skierowane przeciwko
obrotowi papierami wartościowymi i
instrumentami finansowymi
10 Przestępstwa i wykroczenia z ustawy o
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym
11 Przestępstwa i wykroczenia bankowe w
sieci - cyber
12 Przestępstwa przeciwko własności
intelektualnej, prawom autorskim i
własności przemysłowej
13 Unijne europejskie prawo karne
gospodarcze
14 Unijny kodeks celny, prawo celne
Blok II. Podstawy prawne i ekonomiczne
działania przedsiębiorstwa (44 h)

15
16

Podstawy ekonomii
Podstawy księgowości i rachunkowości

17

Podejmowanie decyzji i ryzyko
gospodarcze
Ocena kondycji finansowej podmiotu
gospodarczego

18

wykład
4
j. w.
0,25
Zagadnienia zgrupowane w tym bloku tematycznym
mają na celu zapoznanie słuchaczy podstawową
wiedzą z zakresu ekonomii, księgowości i
rachunkowości. Zajęcia prowadzone są przez
wybitnych teoretyków i praktyków, podczas
wykładów prezentowane są kazusy, które uczestnicy
zajęć muszą rozwiązać a wskazane rozstrzygnięcie
uzasadnić. Po zakończeniu zajęć tego bloku słuchacz
ma posiadać wiedzę z zakresu podstaw ekonomii,
rachunkowości, przepisów regulujących
odpowiedzialność karną za przestępstwa
gospodarcze, potrafić ocenić audyty śledcze. Pozna
podstawy sporządzania i obrotu dokumentami w
księgowości i rachunkowości.
wykład
6
j. w.
0,5
wykład
4
j. w.
0,25
warsztat
4
1
wykład

4

j. w

0,25

wykład
warsztat

4
4

j. w.

0,25
1

2

19
20
21
22

23
24

Audyty śledcze w sprawach
gospodarczych
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
środkami prawa karnego i wykroczeń
Władze przedsiębiorstwa w procesie
karnym gospodarczym
Identyfikacja i pozycja procesowa
pokrzywdzonego przestępstwem
gospodarczym
Przejęcie podmiotów gospodarczych
Podstawy prawa upadłościowego

wykład

2

j. w.

0,25

wykład

4

j. w.

0,25

wykład

2

j. w.

0,25

wykład

2

j. w.

0,25

wykład
wykład

4
4

j. w.
j. w.

0,25
0,25

II semestr
l.p.

nazwa przedmiotu

Blok III. Prawo karne skarbowe i
antymonopolowe (34 h)

1.

Zasady odpowiedzialności w sprawach
karnych skarbowych

forma
czas
zaliczenie
pkt ECTS
zajęć
Blok tematyczny trzeci w całości poświęcony jest
zasadom odpowiedzialności za przestępstwa karnoskarbowe. Jest to jeden z trudniejszych obszarów
prawa karnego. Słuchacze zapoznają się z przepisami
materialnymi, w tym z zasadami odpowiedzialności w
sprawach karnych skarbowych. Omówiona zostanie
także specyfika procesowego prawa karnego
skarbowego, w tym postępowań o wykroczenia
skarbowe. Uczestnicy zajęć nabiorą umiejętności
kwalifikowania określonych zachowań sprawców
jako przestępstwa i wykroczenia skarbowe, poznają
zasady prowadzenia postępowań w tych sprawach, w
tym prawa i obowiązki uczestników, metody
poszukiwania i dokumentowania nadużyć
skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem VAT.
Nabędą umiejętności – wiedzę i stosowne narzędzia –
pozwalające im nie tylko skutecznie wykrywać tego
typu przestępstwa i wykroczenia, ale także gromadzić
materiał dowodowy i prawidłowo go oceniać.
Omawiają przesłanki i przebieg postępowania
antymonopolowego oraz sankcje administracyjne i
administracyjno-penalne w sprawach o praktyki
naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Są to
przedmioty wysoko specjalizacyjne, prowadzone
przez najwybitniejszych znawców tej problematyki,
zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki stosowania
przepisów antymonopolowych, chroniących
konsumenta. W efekcie tych zajęć słuchacze będą
potrafili samodzielnie zdiagnozować, czy określona
sytuacja narusza prawo antymonopolowe, uzyskają
wiedzę, jak należy w takich sytuacjach postępować,
jakie środki i metody przewidziane przez prawo
wdrożyć w praktyce, posiądą kompetencje niezbędne
do skutecznej ochrony praw konsumenta. Słuchacz
nabierze umiejętności prowadzenia postępowań w
tym zakresie, będzie potrafił prezentować własne
racje, prowadził postępowanie dowodowe w tym
zakresie.
wykład
4
j. w.
0,25

3

2

Wybrane zagadnienia materialnego prawa
karnego skarbowego
3
Wybrane zagadnienia procesowego
prawa karnego skarbowego
4.
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
5.
Przesłanki i przebieg postępowania
antymonopolowego
6.
Podstawy prawa podatkowego, procedury
podatkowe
7.
VAT i odwrócony VAT
Blok IV. Procesowo-kryminalistyczne aspekty
przestępczości gospodarczej (46 h)

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ochrona danych osobowych
przedsiębiorcy i klienta
Specyfika postępowań w sprawach
karnych gospodarczych
Czynności pozaprocesowe w sprawach
karnych gospodarczych, sygnaliści
Współpraca służb w zwalczaniu
przestępczości gospodarczej i skarbowej
Rola biegłego w sprawach karnych
gospodarczych
Biały wywiad
Technologie informatyczne w
postępowaniu karnym
Podstawy prawne i praktyczne
zastosowanie analizy kryminalnej
Praktyczne zastosowanie ESOM w pracy

wykład

6

j. w.

0,5

wykład

4

j. w.

0,25

wykład
wykład

4
6

j. w.
j. w.

0,25
0,5

wykład

6

j. w.

0,25

warsztat
4
j. w.
0,5
Jest to najobszerniejszy blok tematyczny łączący
zagadnienia procesowe, z kryminalistycznymi, w tym
sposobami prowadzenia pracy wykrywczej.
Prezentowane zostają tajniki prowadzenia śledztw i
dochodzeń w sprawach karnych gospodarczych, w
tym możliwości wykorzystania takich narzędzi, jak
analiza kryminalna, Elektroniczny System
Odzyskiwania Mienia, nowoczesne technologie
informatyczne, tzw. dowody elektroniczne.
Poruszona zostaje kwestia fałszerstw dokumentów,
w tym wiarygodność kserokopii dokumentów w
obrocie gospodarczym. Omawiana jest rola i pozycja
biegłego w tych sprawach. Słuchacze poznają metody
działania administracji skarbowej. Treść tych zajęć
została tak przygotowana, by słuchacz w pierwszej
kolejności poznał podstawy prawne prowadzenia
działań procesowych i pozaprocesowych w
postępowaniach z omawianego zakresu, następnie
poznał poszczególne narzędzia służące poprawie
skuteczności pracy wykrywczej, potrafił je właściwie
zastosować, a następnie wyniki tych działań
wykorzystać w postępowaniu dowodowym.
Powinien samodzielnie dobrać właściwe narzędzie
wykrywcze, określić jakich efektów oczekuje, ocenić
te efekty, a następnie w ramach nabytych
kompetencji świadomie wprowadzić je w praktykę
działania określonej służby (policji, prokuratury,
wymiaru sprawiedliwości, służb ochrony porządku
publicznego czy organów celnych i finansowych)
wykład
2
j. w.
0,25
wykład

2

j. w.

0,25

wykład

2

j. w.

0,25

wykład

2

j. w.

0,25

wykład

2

j. w.

0,25

warsztat
wykład
warsztat

4
2
4

j. w.
j. w.

0,5
0,25
0,5

warsztat

4

j. w.

1

warsztat

4

j. w.

1

4

17
18
19
20
21

wykrywczej
Fałszerstwa dokumentów
Metody prania pieniędzy
Metody wyłudzenia VAT i akcyzy
Przeszukanie a tajemnica zawodowa i
handlowa
Metodyka prowadzenia oględzin i
zabezpieczania dowodów cyfrowych

warsztat
warsztat
warsztat
wykład

4
4
4
2

j. w.
j. w.
j. w.
j. w.

1
1
1
0,25

warsztat

4

j. w.

0,5

2. Typ II Prawo cywilne i gospodarcze z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych,
zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla sędziów i
asesorów sądowych wydziałów cywilnych i gospodarczych
I i II semestr:
 Elementy makro i mikroekonomii: 16h
Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zasadami z dziedzin mikro i makroekonomii w
kontekście prowadzenia działalności gospodarczej.
 Polskie i europejskie prawo gospodarcze: 16h
Słuchacze zapoznają się z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o przepisy krajowe i
wspólnotowe. Poruszone będą kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez
państwowe oraz samorządowe jednostki organizacyjne i odmienności związane ze publicznym statusem
tych podmiotów. Omówione będą instrumenty elektroniczne w prowadzeniu działalności gospodarczej
(zakładanie spółek za pośrednictwem platformy S24, platforma ePUAP, planowane wdrożenia w
administracji publicznej).
 Zagadnienia ogólne stosowania prawa UE przez sądy polskie: 12h
Słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami funkcjonowania prawa Unii Europejskiej w kontekście
stosowania go w procesie orzeczniczym przez sądami. Omówione zostaną następujące zagadnienia:
autonomia proceduralna państw członkowskich, zasada efektywności prawa UE (tzw. effet utile), pytania
prejudycjalne sądów polskich, kwestia związania sądów polskich orzecznictwem sądów unijnych, nakazy
ciążące na sądach polskich w świetle prawa unijnego (obowiązek prounijnej wykładni, kwestia
respektowania pierwszeństwa prawa UE, kwestia uwzględniania prawa UE z urzędu), konsekwencje
procesowe naruszenia prawa unijnego (kwestia wznowienia postępowania sądowego i administracyjnego
zakończonych prawomocnym wyrokiem lub ostateczną decyzją), odpowiedzialność odszkodowawcza
państwa z tytułu naruszenia prawa unijnego, w tym z tytułu niezgodności orzeczenia sądu polskiego z
prawem unijnym, kwestia rozumienia „państwa członkowskiego” w prawie unijnym (problematyka
przestrzegania lub naruszania prawa unijnego przez jednostki samorządu terytorialnego), środki prawne
przysługujące jednostkom w świetle prawa unijnego, w przypadku naruszenia tego prawa przez krajowe i
unijne organy władzy publicznej.
 Elementy prawa handlowego: 12h
Słuchacze poznają zasady orzekania w sprawach związanych z uchylaniem i stwierdzaniem nieważności
uchwał organów spółek prawa handlowego, z naciskiem na odpowiedzialność osób prowadzących
działalność gospodarczą w formie spółek i osób występujących w obrocie gospodarczym w imieniu tych
spółek, jako członkowie ich organów, pełnomocnicy, prokurenci, itd., zarówno w ujęciu krajowym i
europejskim. Omówione będą zasady nabywania udziałów i akcji w podmiotach krajowych oraz w
postępowaniach transgranicznych.
 Elementy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego: 16h
Omówione będą podstawowe instytucje z zakresu prawa upadłościowego, ze szczególnym naciskiem na
podstawy i przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nowych reguł postępowania
restrukturyzacyjnego. Zajęcia prowadzone w kierunku odpowiedzialności przedsiębiorców i członków ich
organów za niedopełnienie obowiązków w procesie prowadzonej działalności gospodarczej w kontekście

5

przesłanek ogłoszenia upadłości, jak również w kierunku wpływu postępowania upadłościowego
i restrukturyzacyjnego na postępowania sądowe.
 Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych: 8h
Słuchacze zaznajomią się ze specyfiką postępowań transgranicznych.
 Elementy prawa podatkowego: 16h
Słuchacze uzyskają podstawową wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Poznają zasady opodatkowania
podatkiem dochodowym osób fizycznych i prawnych, zasady opodatkowania podatkiem VAT. Zajęcia
zawierać będą wiedzę z zakresu ordynacji podatkowej. Słuchacze po zajęciach będą orientować się w
zasadach opodatkowania działalności gospodarczej, wiedzieć jakie przysługują formy opodatkowania
dochodu, znać zasady odliczania kosztów uzyskania przychodu. Będą też posiadać podstawową wiedzę z
zakresu wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów. Zajęcia uwzględnią elementy przepisów
materialnych i proceduralnych prawa podatkowego, które przed wydziałami mogą się w sprawach
cywilnych i gospodarczych pojawić:
 zbieg egzekucji administracyjnej (prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego) i egzekucji
sądowej (prowadzonej przez komornika sądowego)
 skarga pauliańska w sprawach z powództwa Skarbu Państwa
 dokumentowanie zdarzeń gospodarczych szczególnie w kontekście ustawy o podatku od
towarów i usług (VAT)
 stosowanie art. 89a i 89b ustawy o VAT (tzw. ulga za "złe długi")
 współdziałanie Sądów z organami podatkowej. Akta podatkowe jako dowód w postępowaniu
cywilnym i gospodarczym.
 Prawo konkurencji i własności przemysłowej: 12h
Słuchacze poznają regulacje dotyczące krajowego i europejskiego ustawodawstwa ochrony konkurencji
oraz własności przemysłowej, w kontekście postępowań sądowych odszkodowawczych z tytułu naruszenia
zasad uczciwej konkurencji i praw własności przemysłowej.
 Rynek finansowy i kapitałowy: 16h
Słuchacze poznają podstawy funkcjonowania rynku finansowego w Polsce, jego podstawowe instrumenty
(papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, instrumenty pochodne) oraz
zasady funkcjonowania rynku kapitałowego i dokonywanych na nim transakcji. Szczególny nacisk zostanie
położony na te zagadnienia, które mogą być powtarzalnym problemem prowadzonych postępowań
sądowych, mając na uwadze najczęstsze nieprawidłowości i przestępstwa z wykorzystaniem instrumentów
finansowych.
 Instrumenty bankowe w działalności gospodarczej: 8h
Słuchacze poznają problematykę związaną z obsługą bankową przedsiębiorstwa, podstawowe umowy
zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, a instytucjami finansowymi (pożyczka, kredyt, gwarancje bankowe,
leasing) oraz wykorzystanie tych instrumentów w procederze popełniania czynów zabronionych.
 Finansowanie działalności gospodarczej ze środków UE: 8h
Słuchacze poznają mechanizmy pozyskiwania środków pochodzących z budżetu UE na potrzeby
finansowania działalności gospodarczej, nadużyciami w tym zakresie i odpowiedzialnością osób
zaangażowanych w proces po stronie przedsiębiorcy. Poznają tematykę prawidłowości wydatkowania
środków z budżetu UE:
 umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i w ustawie PZP
 wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe w umowie o roboty budowlane
 Umowna i Sądowa zmiana wynagrodzenia a przepisy ustawy PZP
 sądowe miarkowanie kary wynikającej z umowy o zamówienia publiczne
 unieważnienie przez Sąd umowy w sprawie zamówień publicznych a odpowiedzialność
odszkodowawcza Zamawiającego
 skarga do Sądu od Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej
Szczególny nacisk zostanie położony na działalność przestępczą w zakresie przeznaczania środków
pochodzących z budżetu UE na cele niezwiązane z zawartymi umowami.

6

 Rachunkowość przedsiębiorstw: 16h
Słuchacze zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami i wymogami wynikającymi
z ustawy o rachunkowości, zasadami prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw, tworzenia i
prowadzenia dokumentacji rachunkowej. Nabędą umiejętność czytania i interpretowania dokumentów
finansowych, dowiedzą się o mechanizmach kreatywnej księgowości i wykorzystywaniu tych
mechanizmów w procesie popełniania przestępstw gospodarczych.
 Współpraca z biegłym rzeczoznawcą: 6h
Słuchacze zaznajomią się z metodologią sporządzania opinii przez rzeczoznawców majątkowych w zakresie
szacowania nieruchomości, przedsiębiorstw i udziałów spółek prawa handlowego. Nabędą umiejętność
odczytywania danych w nich zawartych oraz ich weryfikacji pod kątem rzetelności i przydatności na
potrzeby prowadzonych postępowań.


Seminarium dyplomowe : 6h

Suma: 168h

3. Typ III Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe zintegrowane z wiedzą
pozaprawną przydatną w rozstrzyganiu spraw gospodarczych, ze szczególnym
uwzględnieniem spraw z zakresu prawa restrukturyzacyjnego dla sędziów wydziałów
gospodarczych/upadłościowych oraz dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich
ścigających przestępczość gospodarczą / finansową

L.p.

Przedmiot

Liczba godzin
ogółem
Liczba
wykładów/
warsztatów
30

I. PRAWO UPADŁOŚCIOWE
1.Uwagi wprowadzające. Podstawy prawne

ECTS

6

17/13
upadłości i restrukturyzacji.

Ogólna charakterystyka krajowego prawa restrukturyzacyjnego i unijnego
prawa w sprawie postępowania upadłościowego
1.1. Wykładnia prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zgodnie z
prawem UE
1.2. Pytania prejudycjalne w zakresie wykładni unijnego prawa w sprawię
postępowania upadłościowego
2. Istota i podstawy ogłoszenia upadłości
2.1. Organy właściwe w zakresie postępowania upadłościowego – sądowy tryb
postępowania upadłościowego
2.2. Wszczęcie postępowania upadłościowego
2.3. Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku
3. Zdolność upadłościowa
3.1. Pojęcie zdolności upadłościowej
3.2. Podmiotowe ograniczenie zdolności upadłościowej
4. Skutki prawne ogłoszenia upadłości
4.1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
4.2. Skutki prawne ogłoszenia upadłości w stosunku do podmiotu upadłego
4.3. Skutki prawne ogłoszenia upadłości w stosunku do majątku upadłego
4.4. Skutki prawne ogłoszenia upadłości dotyczące zobowiązań upadłego
4.5. Pozostałe skutki prawne ogłoszenia upadłości
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4.6. Wpływ ogłoszenia upadłości na małżeńskie stosunki majątkowe upadłego
5. Likwidacja masy upadłości
5.1. Plan likwidacyjny sporządzony przez syndyka
5.2. Obowiązki syndyka
5.3. Likwidacja masy upadłości
5.4 Sprzedaż masy upadłościowej
5.5. Umowa dzierżawy
5.6.Przesłanki wstrzymania czynności likwidacyjnych masy upadłościowej
5.7. Podział funduszy masy upadłościowej
5.8.

Hierarchizacja

zaspokojenia

wierzycieli

upadłego

–reguła

proporcjonalności
5.9. Układ upadłego z wierzycielami
6. Zakończenie postępowania upadłościowego
6.1. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
6.2. Podstawowe zagadnienia prawne upadłości konsumenckiej
6.3. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe

II. PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

25
16/9

6
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7/5

2

7. Postępowanie restrukturyzacyjne
7.1. Istota postępowania restrukturyzacyjnego
7.2. Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego
7.3. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
7.4. Skutki prawne otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
7.5. Zdolność restrukturyzacyjna
7.6. Spis wierzytelności
7.7. Plan restrukturyzacji-pomoc publiczna
8. Postępowanie układowe
8.1. Propozycje układowe
8.2. Postępowanie o zatwierdzenie układu
8.3. Przyspieszone postępowanie układowe
8.4. Skutki prawne układu
8.5. Układ sanacyjny
8.6. Dodatkowe finansowanie postępowania restrukturyzacyjnego
8.7. Centralny Rejestr Restrukturyzacyjny i Upadłości
8.8. Międzynarodowe postępowanie restrukturyzacyjne
9. Postępowanie zabezpieczające
9.1. Wybrane zagadnienia postępowania egzekucyjnego

III. WPROWADZENIE DO MIKROEKONOMII
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10. Wprowadzenie do mikroekonomii
10.1. Podstawowe zależności między konsumentem a producentem ramach
regulacji rynkowej i instytucjonalno-prawnej
10.2. Podstawowe modele wyboru konsumenta i producenta
10.3. Zasady mechanizmu rynkowego - modele objaśniające reakcję popytu i
podaży na zmiany cen i odwrotnie na rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku
czynników produkcji
10.4. Źródła i czynniki poprawy dobrobytu, wzrostu poziomu wynagrodzeń
10.5. Źródła zmian technik wytwarzania i poprawy efektywności i opłacalności
produkcji
10.6. Relacje miedzy wynagrodzeniami i cenami dóbr w kontekście
efektywności produkcji
IV. WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII

12
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11. Wprowadzenie do makroekonomii
11.1. Pojęcie i wyliczenia oraz znaczenie Produktu Krajowego Brutto
11.2.

Podstawowe

warunki

równowagi

makroekonomicznej

miedzy

oszczędnościami, inwestycjami, podatkami i wydatkami budżetowymi oraz
bilansem handlowym i płatniczym
11.3. Pojęcie oraz przyczyny inflacji oraz bezrobocia, zależności między nimi na
przykładzie modelu Philipsa
11.4. Podstawa źródła wzrostu i rozwoju gospodarczego w nawiązaniu do
prostych modeli wzrostu
11.5. Wydatki budżetowe, deficyt i dług publiczny

V. ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW NA PODSTAWIE
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
12. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań
finansowych
12.1 Metody analizy finansowej (metody rachunkowe, statystyczne, zasady
konstrukcji relacji ekonomicznych)
12.2

Wstępna analiza bilansu (pozioma, pionowa i poziomo-pionowa)

12.3

Wstępna analiza rachunku zysków i strat i rachunku dochodów

12.4

Wstępna ocena rachunku przepływów pieniężnych

(struktura

przepływów, struktura źródeł tworzenia gotówki operacyjnej, wskaźniki
wstępnej oceny rachunku przepływów pieniężnych)
12.5

Statyczna i dynamiczna ocena płynności finansowej

12.6

Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa i jego zdolności do obsługi długu

12.7

Analiza

rentowności

sprzedaży,

aktywów,

kapitałów

własnych,

czynników kształtujących stopę zwrotu z kapitałów)
12.8

Analiza przychodów i kosztów własnych w przedsiębiorstwie

12.9

Ocena

aktywności

gospodarczej

przedsiębiorstwa

-

obliczanie

wskaźników opartych na kosztach wskaźników rotacji i wykorzystania
zasobów
12.10

Rynkowa ocena wartości akcji i kapitału

12.11

Analiza produktywności i wykorzystania zasobów majątkowych,
programy poprawy produktywności przedsiębiorstw

12.12

Wykorzystanie wskaźników analizy do prognozowania upadłości
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przedsiębiorstw
12.13

Ocena sytuacji finansowej grup kapitałowych na podstawie
skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
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13. Źródła finansowania przedsiębiorstw
13.1. Systematyka źródeł finansowania przedsiębiorstw
a)

Źródła finansowania a kapitał – różnica

b)

Źródła krótkoterminowe i długoterminowe

c)

Źródła własne i obce

d)

Wady i zalety kapitału własnego

e)

Wady i zalety kapitału obcego

f)

Kryteria doboru źródeł finansowania

13.2. Emisja akcji
a)

Prawa z akcji majątkowe i korporacyjne

b)

Rodzaje emitowanych akcji

c)

Zalety i wady emisji akcji jako źródła finansowania

d)

Dopłaty do kapitału w spółkach z o.o.

13.3. Emisja obligacje jako źródło finansowania
a)

Istota i funkcje obligacji

b)

Klasyfikacja obligacji według sposobu naliczania odsetek

c)

Klasyfikacja obligacji ze względu na gwarancje udzielone nabywcom

d)

Koszty emisji obligacji

13.4. Kredyty bankowe
a)

Istota kredytu, różnica między kredytem a pożyczką

b)

Rodzaje kredytów

c)

Zabezpieczenia kredytów

d)

Koszty kredytów bankowych

13.5. Leasing jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw
a)

Istota leasingu

b)

Podmioty biorące udziału w umowach leasingowych

c)

Leasing operacyjny i finansowy –różnice

d)

Leasing bezpośredni i pośredni – istota i różnice

e)

Zabezpieczania osobiste i rzeczowe umów leasingowych

f)

Wady i zalety leasingu

g)

Leasing a kredyt

13.6. Podział zysku i polityka dywidend
a)

Kluczowe składniki podziału zysku

b)

Rodzaje dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe

c)

Formy wypłat dywidend

d)

Modele wypłat dywidend

e)

Czynniki kształtujące politykę dywidend w spółkach

13.7. Faktoring i forfaiting jako źródła finansowania przedsiębiorstw
a)

Istota i funkcje faktoringu

b)

Podział faktoringu według kryterium umiejscowienia ryzyka

c)

Podział faktoringu według jawności umowy (zawiadomienia
dłużnika)
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d)

Wady i zalety faktoringu

e)

Koszty korzystania z faktoringu

f)

Faktoring a forfaiting – różnice

13.8. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych i sekurytyzacja
a)

Przebieg emisji krótkoterminowych papierów dłużnych

b)

Koszty emisji krótkoterminowych papierów dłużnych

c)

Podstawy prawne emisji

d)

Przebieg procesu sekurytyzacji aktywów

e)

Formy zabezpieczeń ryzyka emisji papierów sekurytyzowanych

f)

Korzyści sekurytyzacji

13.9. Zobowiązania wekslowe jako źródło finansowania
a)

Istota weksla i ich rodzaje

b)

Przesłanki korzystania z weksli przez podmioty gospodarcze

c)

Zabezpieczenia zobowiązań wekslowych

13.10. Zarządzanie należnościami (wierzytelnościami)
a)

Instrumenty zarządzania wierzytelnościami I terminy i formy
płatności, karne odsetki, opusty cenowe, zabezpieczenia
wierzytelności)

b)

Ocena ryzyka kredytu kupieckiego

c)

Sposoby zabezpieczenia wierzytelności

d)

Ubezpieczenia jako sposób ograniczania ryzyka odroczonych
płatności
VII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁEK

12
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14. Rachunkowość spółek
14.1. Rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza (kontroling) a
rachunkowość podatkowa - zakres i specyfika system informacyjnego
rachunkowości w Spółce w zależności od odbiorcy informacji
14.2 Podstawy prawne i zasady rachunkowości – istota prawa bilansowego
(krajowego i międzynarodowego) i podatkowego w rachunkowości
14.3 Sprawozdanie finansowe – kto i kiedy sporządza, w jakim zakresie,
terminie, w jakim systemie (UoR, MSR, US GAAP), jaką rolę pełni biegły
rewident, itp.
14.4 Bilans majątkowy w ustawie o rachunkowości oraz MSSF – o czym
informują poszczególne pozycje aktywów i pasywów przedsiębiorstwa
14.5 Konstrukcja i wartości poznawcze rachunku zysków i strat – jak powstaje
wynik finansowy Spółki
14.6 Sprawozdawczość w zakresie rachunku przepływów pieniężnych – jak
ocenić płynność i wypłacalność podmiotu
14.7 Rola informacji dodatkowej w sprawozdawczości finansowej – co należy
ujawnić w sprawozdaniu finansowym a co nie jest obowiązkowe
14.8 Zestawienie zmian w kapitale własnym i sposoby jego sporządzania – kto
jest właścicielem Spółki i jakie wiążą się z tym prawa
14.9 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – jak pokazać obraz biznesu w
grupie kapitałowej (koncernie, holdingu)
14.10 Podstawowe metody wyceny w rachunkowości w warunkach upadłości –
wartość godziwa vs. koszt historyczny
14.11 Neutralna, konserwatywna i agresywna polityka bilansowa – jak można
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intencjonalnie kształtować wielkości sprawozdania finansowego
14.12 Podstawowe

techniki

manipulowania

danymi

sprawozdawczymi;

manipulacja w procesie sporządzania rachunku zysków i strat oraz w
danych bilansowych – co się dzieje, gdy działamy na „granicy prawa”
VIII. BUDŻET PAŃSTWA, DOCHODY, WYDATKI, DEFICYT BUDŻETOWY, DŁUG
PUBLICZNY - CZ. 1.
15. Budżet państwa, dochody, wydatki, deficyt budżetowy, dług publiczny

6
4/2

1

5
5/0

1

5

1

15.1. Zagadnienia wprowadzające (istota pieniądza i zjawisk finansowych;
geneza pieniądza; uwarunkowania społeczno-gospodarcze powstania zjawisk
finansowych; polityka finansowa; gospodarka finansowa; budżet-szczególnym
instrumentem planowania finansowego)
15.2 Dochody publiczne (definicja dochodów publicznych; rodzaje dochodów
publicznych – ich struktura; szczególna rola dochodów podatkowych w
budżecie państwa; dochody podatkowe a pozostałe)
15.3 Wydatki publiczne (sposoby rozumienia wydatków publicznych, związki
wydatków publicznych z zdaniami państwa; rodzaje wydatków publicznych;
ekonomiczne, społeczne i polityczne aspekty wydatków; problem racjonalizacji
wydatków publicznych)
15.4 Deficyt budżetowy (pojęcie i czynniki równowagi budżetowej; stan
równowagi i nierównowagi; deficyt budżetowy; źródła jego finansowania;
praktycznym wymiar deficytu budżetowego)
15.5 Dług publiczny – istota długu publicznego; przyczyny jego powstawania
IX. BUDŻET PAŃSTWA, DOCHODY, WYDATKI, DEFICYT BUDŻETOWY, DŁUG
PUBLICZNY - CZ.2.
16. Budżet państwa, dochody, wydatki, deficyt budżetowy, dług publiczny
16.1 Struktura systemu finansów publicznych oraz jego rola w systemie
finansowym i gospodarczym kraju
16.2 Struktura budżetu
16.3 Równowaga budżetowa oraz jej związki z sytuacją makroekonomiczną
16.4 Związek deficytu budżetowego (sektora finansów publicznych) z
zadłużeniem Skarbu Państwa (SP)
16.5 Stan budżetu i zadłużenia SP wybranych krajów
16.6 Metodologia budżetowa oraz normy i standardy budżetowe Unii
Europejskiej
X. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM PUBLICZNYM
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17. Zarządzanie długiem publicznym
17.1. Istota długu publicznego oraz jego związki z sytuacją finansową
makroekonomiczną
17.2. Przyczyny powstawania długu publicznego
17.3. Klasyfikacje długu publicznego oraz jego związki z zadłużeniem w sektorze
niepublicznym
17.4. Instrumenty zaciągania długu publicznego
17.5. Strategia, cele, sposoby i narzędzia zarządzania długiem publicznym
17.6. Funkcjonowanie rynku długu, w tym międzynarodowego rynku
17.7. Ocena wiarygodności finansowej kraju
17.8. Przykłady kryzysów zadłużenia obejmujących sektor finansów publicznych
XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA ZA ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNE –

3

0,5

12

WYBRANE ZAGADNIENIA

3/0

18. Odpowiedzialność państwa za zobowiązania publiczne
18.1. Odpowiedzialność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
za wyrządzone szkody. Rozwiązania kodeksu cywilnego, przepisów
pozakodeksowych oraz prawa europejskiego
18.1.2 Odpowiedzialność Skarbu Państwa
a)

Odpowiedzialność kontraktowa

b)

Odpowiedzialność deliktowa w ogólności

c)

Odpowiedzialność deliktowa Skarbu Państwa przed wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 roku

d)

Odpowiedzialność deliktowa Skarbu Państwa w świetle Konstytucji
RP oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 roku

e)

Pojęcie władzy publicznej oraz funkcjonariuszy państwowych

f)

Odpowiedzialność Skarbu Państwa na zasadzie słuszności

g)

Rozwiązania pozakodeksowe

h)

Odpowiedzialność Państwa w świetle prawa Unii Europejskiej

18.1.3 Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego
a) Pojęcie samorządu terytorialnego
b) Odpowiedzialność kontraktowa
c) Odpowiedzialność deliktowa
d) Odpowiedzialność solidarna Skarbu Państwa i jednostki samorządu
terytorialnego
e) Pojęcie funkcjonariusza jednostki samorządu terytorialnego
f) Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego na zasadzie
słuszności
10
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XII. OPODATKOWANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

1

19.1. VAT w świetle prawa polskiego i UE
19.1.1 Transakcje wewnątrzwspólnotowe dotyczące nabywania i zbywania
towarów
a)

Pojęcie dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego (WDT, WNT)

b)

Praktyczne problemy dotyczące WDT i WNT – moment ustalenia
obowiązku podatkowego, zasady naliczania VAT przy WNT jeśli
kontrahent opodatkował czynność podatkiem od wartości dodanej,
warunki stosowania stawki 0% przy WDT, sposób ustalenia podstawy
opodatkowania, ustalenie właściwego kursu waluty.

c)

Nabycie towarów dostarczanych na terytorium kraju od podatnika
nieposiadającego na terytorium

kraju siedziby ani miejsca

prowadzenia działalności gospodarczej.
19.1.2 Zwrot podatku VAT zapłaconego kontrahentom zagranicznym z UE warunki zwrotu i procedura.
19.1.3 Transakcje wewnątrzwspólnotowe – usługi
a)

Pojęcie importu usług

b)

Miejsce świadczenia usług (zasada ogólna i wyjątki od tej zasady dot.
między

innymi

usług

transportowych,

usług

związanych

z

nieruchomościami, usług krótkoterminowego wynajmu środków
transportu, itp.)
c)

Obowiązek podatkowy przy imporcie usług i ustalanie podstawy
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opodatkowania
d)

4. Obowiązki sprawozdawcze.

19.2 Rodzaj spółki a podatki
19.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych

a)

Co podlega opodatkowaniu?

b) Rodzaje opodatkowania
c)

Wybór opodatkowania przychodów

d) Pobór podatku
19.2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
a)

Co podlega opodatkowaniu

b)

Rodzaje opodatkowania

c)

Pobór podatku

19.3 Raje podatkowe
19.3.1. Definicje raju podatkowego
1 19.3.2. Kryteria uznania jurysdykcji za raj podatkowy
19.4 Zamknięte fundusze inwestycyjne
19.4.1 Optymalizacja podatkowa za pomocą FIZ
a)

Optymalizacja przychodów z działalności operacyjnej

b)

Optymalizacja przychodów ze sprzedaży aktywów

19.5 Definicja i rodzaje wirtualnej waluty. Bitcoin
19.5.1 VAT od transakcji dokonanych za pomocą wirtualnej waluty Bitcoin.
XIII.
TELEINFORMATYKA
ŚLEDCZA.
DOKUMENTY
W
ELEKTRONICZNEJ
20. Teleinformatyka śledcza, dokumenty w formie elektronicznej.

FORMIE

2
2/0

0,5

5
5/0

1

3
3/0

0,5

2

0,5

20.1 Pojęcie bezpieczeństwa dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych
20.2 Informacja jako towar na rynku kapitałowym
20.3 Pojęcie bazy danych do celów rachunkowych
20.4 Teleinformatyka śledcza jako narzędzie pozyskiwania dowodu
XIV. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, W TYM Z KAPITAŁEM
MIĘDZYNARODOWYM
21. Prawo spółek handlowych, w tym z kapitałem międzynarodowym
21.1 Ochrona interesów wierzycieli w prawie spółek handlowych
21.2 Reprezentacja spółek handlowych
21.3 Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
21.4 Kryteria zdolności aportowej
21.5 Przedsiębiorstwo spółki handlowej
XV. PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRAWOM WIERZYCIELA
22. Przestępstwa przeciwko prawom wierzyciela
22.1 Rodzajowy przedmiot ochrony przestępstw przeciwko prawom wierzyciela
22.2 Formy stadialne przestępstw przeciwko prawom wierzyciela
22.3 Formy zjawiskowe przestępstw przeciwko prawom wierzyciela
22.4 Strona podmiotowa przestępstw przeciwko prawom wierzyciela
22.5 Strona przedmiotowa przestępstw przeciwko prawom wierzyciela
XVI. NIEWYPŁACALNOŚĆ I UPADŁOŚĆ W STOSUNKU DO OSÓB FIZYCZNYCH
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I PRAWNYCH W ZAKRESIE CZYNÓW STYPIZOWANYCH W ART. 300-302 K.K.,
ROZRÓŻNIENIE STANU GROŻĄCEJ I ZAISTNIAŁEJ NIEWYPŁACALNOŚCI I
UPADŁOŚCI
23.1 Niewypłacalność i upadłość w stosunku do osób fizycznych
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23.2 Niewypłacalność i upadłość w stosunku do osób prawnych
23.3 Przedmiot ochrony przestępstw z art. 300-302 Kodeksu karnego
23.4 Strona przedmiotowa przestępstw z art. 300-302 Kodeksu karnego
23.5 Grożąca oraz zaistniała niewypłacalność i upadłość
XVII. PSYCHOLOGICZNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZEZNANIA OSÓB
DOROSŁYCH, STARSZYCH I UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO
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24. Psychologiczne czynniki wpływające na zeznania
24.1. Psychologiczne prawidłowości funkcjonowania procesów poznawczych i
emocjonalnych jako kryterium oceny zeznań
24.2. Cechy świadka i ich wpływ na procesy poznawcze i wartość zeznań – wiek,
płeć, zawód, zainteresowania, choroby, zaburzenia osobowości, upośledzenie
24.3. Inne czynniki mogące wpływać na zeznania
- emocje i aktywność świadka w momencie zdarzenia
- alkohol i narkotyki w momencie zdarzenia
- postawy świadka wobec zdarzenia i motywy składania zeznań
- sytuacja zeznawania, pytania, osoba przesłuchująca
24.4 Psychologiczna wartość relacji (świadek ze słyszenia) – typowe
zniekształcenia,

uzupełnienia

24.5 Podatność na sugestię, fantazjowanie, konfabulacje u świadków dorosłych
24.6 Formułowanie celu opinii i pytań do biegłych
24.7 Równość płci w praktyce sądowej
XVIII. DZIECKO JAKO ŚWIADEK I POSZKODOWANY
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25. Dziecko jako świadek i poszkodowany
25.1 Specyfika procesów poznawczych u dzieci w różnym wieku
25.2 Sytuacja składania zeznań przez dziecko a ich wartość - obecność innych
osób,

sala

sądowa,

sposób

prowadzenia

przesłuchania,

osoba

przesłuchująca, kolejne przesłuchania, czas, rola psychologa
25.3 Czynniki mogące wpływać na zeznania dzieci – kryteria oceny wartości
zeznań
25.4 Fantazjowania i podatność na sugestie u dzieci
25.5 Problem fałszywych wspomnień
25.6 Przedmiot i zakres opinii psychologicznych w sprawach dzieci – świadków,
wartość diagnostyczna stosowanych metod
Łączna liczba
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