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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Moduł wybieralny: 

PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ W ADMINISTRACJI 

Kod modułu: D 

Nazwa przedmiotu:  

PRAWO PODATKOWE I ORDYNACJA PODATKOWA 

Kod przedmiotu: 33 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

II/IV 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
30 30     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka 

Prowadzący zajęcia prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 
Przekazanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego i ordynacji podatkowej 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 Student: - charakteryzuje źródła prawa podatkowego Polski K1P_W02 

02 

Student: -  opisuje pojęcia teoretyczne z zakresu podatków i prawa podatkowego 

– wskazuje zalety i wady konstrukcji prawnych wybranych podatków oraz 

instrumentów planowania podatkowego; 

- zna ogólne zasady podatkowe i prawa podatkowego; 

- zna ogólne zasady postępowania podatkowego. 

K1P_W10 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 

Student potrafi:  

- prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami prawnymi w celu 

rozwiązania konkretnego zadania z zakresu podatkowego; 

- prawidłowo interpretować przepisy prawa podatkowego; 

K1P_U01 

04 

Student potrafi:  

- wykorzystać wiedzę z perspektywy przedsiębiorcy planującego działalność 

gospodarczą 
K1P_U01 

Kompetencje społeczne  

05 

Student: - potrafi dyskutować w grupie na temat problemów badawczych z prawa 

podatkowego; 

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 

 

K1P_K06 

06 

Student: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania; 

- posiada świadomość funkcjonowania odmiennych systemów prawnych i 

systemów podatkowych. 

K1P_K02 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Prawo podatkowe w systemie prawa; Podstawowe pojęcia prawa podatkowego; Zasady postępowania 

podatkowego; Podatek od towarów i usług; Podatek akcyzowy; Podatek dochodowy od osób prawnych; 

Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek od spadków i darowizn; Podatek rolny; Podatek leśny; 



Podatki i opłaty lokalne; Opłata skarbowa; Podatek od czynności cywilnoprawnych; Europejskie prawo 

podatkowe. 

Ćwiczenia 

Postępowanie podatkowe I cześć; Postępowanie podatkowe II część; Opodatkowanie dochodu; Opodatkowanie 

majątku; Opodatkowanie konsumpcji; Międzynarodowe prawo podatkowe.  
Laboratorium 

 

Projekt 

 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 

1. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa [najnowsze wydanie] 

2. Pod red. H. Dzwonkowski, Prawo podatkowe, Warszawa [najnowsze 

wydanie] 

Literatura uzupełniająca  1. P. Harris, Income Tax in Common Law Jurisdictions, University of 

Cambridge 2006. 

2. International Taxation of Permanent Establishments: Principles and 

Policy (Cambridge Tax Law Series) [Hardcover] Michael Kobetsky 

(Author) Cambridge University Press; 1 edition (October 31, 2011) 

3. International Commercial Tax (Cambridge Tax Law Series) [Hardcover] 

Peter Harris (Author), David Oliver (Author) Cambridge University 

Press; 1 edition (September 6, 2010) 

4. Global E-Business Law & Taxation [Hardcover] 

Ana D. Penn (Editor), Martha L. Arias (Editor) Oxford University Press, 

USA (April 16, 2009) 

5. The International Tax Law Concept of Dividend  

(Series on International Taxation) [Hardcover] Marjaana Helminen 

(Author) 

6. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz, Podatki i 

składki w działalności przedsiębiorców, Warszawa [najnowsze wydanie] 

Metody kształcenia Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny 

Ćwiczenia praktyczne (studium przypadku), dyskusja, symulacja postępowania 

podatkowego 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Ćwiczenia - Test 01,02,03,04,05,06. 

Wykład – Otwarte pytania = odpowiedź pisemna 01,02,03,04,05,06. 

Rozwiązywanie kazusów (studium przypadku) 01,02,03,04. 

Formy i warunki zaliczenia Egzamin 60% i ćwiczenia - 40%. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 30 - 

Samodzielne studiowanie  25 - 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 30 30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 25 25 



Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 - - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 25 

Udział w konsultacjach 1 - 

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 136 80 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 5 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
5 (Nauki prawne) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 3,2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
2,4 

 


