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Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet 

Zielonogórski) zaprasza do udziału w Podyplomowych Studiach Prawa Karnego Gospodarczego i 

Prawa Karnego Skarbowego w rok akad. 2018/2019r.  

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego oferują swoim 

uczestnikom łącznie 160 godzin wykładów – zaplanowanych w dwóch semestrach.  

Zasadniczym celem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego 

Skarbowego jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy przez jego uczestników z zakresu 

wyspecjalizowanych dziedzin prawa karnego sensu largo – prawa karnego gospodarczego oraz prawa 

karnego skarbowego.  

Semestr I dotyczyć będzie problematyki zarówno kodeksowego, jak również pozakodeksowego prawa 

karnego gospodarczego. Obejmować będzie w szczególności problematykę: zasad odpowiedzialności 

karnej za kodeksowe i pozakodeksowe przestępstwa gospodarczego (m.in. kolizja ustaw w czasie, 

sprawczy współudział w popełnieniu czynu zabronionego, funkcja błędu, zbieg przepisów 

kodeksowych z przepisami pozakodeksowymi oraz zbieg przestępstw), zasad karania, typizacji 

kodeksowych przestępstw gospodarczych (m.in. przestępstwo nadużycia zaufania, oszustwo 

ubezpieczeniowe, oszustwo kredytowe, przestępstwa przeciwko wierzycielom, przestępstwa przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi) i pozakodeksowych przestępstw gospodarczych (m.in. przestępstwa z 

ustawy Prawo bankowe, przestępstwa z ustawy o rachunkowości, przestępstwa z ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności  przemysłowej, przestępstwa z ustawy 

Kodeks spółek handlowych). Program semestru I obejmować będzie także zagadnienia europejskiego 

wspólnotowego prawa karnego gospodarczego. Z kolei semestr II Studiów Podyplomowych Prawa 

Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego dedykowany jest prawu karnemu skarbowemu. 

W trakcie jego trwania omówione zostaną dystynkcje prawa karnego skarbowego na tle prawa karnego 

powszechnego w szczególności problematyka dotycząca: zasad odpowiedzialności karnej za 

przestępstwa skarbowe i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe, zasad karania za nie, typizacji 

przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, a także przebiegu postępowania w sprawach o 

przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz zagadnienia wykonawczego prawa karnego 

skarbowego.  

Wykłady zostaną poprowadzone przez blisko 20 osób specjalizujących się w problematyce prawa 

karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego: pracowników naukowo-dydaktycznych w 

szczególności z Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. prof. dr hab. J. Raglewski, dr hab. prof. UJ. 

A.Światłowski),  Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (prof. dr hab. V. Konarska-Wrzosek, 

dr hab. T.Oczkowski), Uniwersytetu Wrocławskiego (dr P.Ochman), Uniwersytetu Zielonogórskiego 

(m.in. dr hab. H. Paluszkiewicz, prof. UZ, dr hab. A. Gorgol, prof. UZ) i innych uczelni (m.in. dr hab. 

prof. UEK w Krakowie B. Nita-Światłowska, dr hab., prof. KPSW I. Zgoliński), przedstawicieli praktyki 

(m.in. dr T. Razowski, dr G. Łabuda) zajmujących się na co dzień w pracy zawodowej zagadnieniami z 

zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego w szczególności sędziów oraz  

adwokatów - autorów uznanych i cenionych opracowań o charakterze komentarzowym, 

podręcznikowym, monograficznym i artykułowym.  

 

Szczegółowe informacje na temat Studiów Podyplomowych dostępne są na stronie: 

http://www.wpa.uz.zgora.pl w zakładce studia/studia podyplomowe oraz pod nr telefonu:  

+48 68 328 2606. 


