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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Moduł wybieralny: 

PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ W ADMINISTRACJI 

Kod modułu: D 

Nazwa przedmiotu:  

PODATKI I OPŁATY SAMORZĄDOWE 

Kod przedmiotu: 34 

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.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr inż. Artur Laszuk 

Prowadzący zajęcia dr inż. Artur Laszuk 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie z cechami i konstrukcją podatków i opłat samorządów, ich 

podstawach prawnych, metodami ich kalkulacji i ich rozliczeń. 

Wymagania wstępne Rachunkowość budżetowa 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 Wymienia akty normatywne z zakresu prawa podatkowego K1P_W02 

02 
Przywołuje procedury właściwe działaniu administracji publicznej w zakresie 

naliczania podatków i opłat oraz ich ściągania. 
K1P_W10 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 Przeprowadza wykładnię przepisów podatkowych i opłat lokalnych. K1P_U12 

04 
Wyjaśnia wpływ aspektu podatkowego na działalność podmiotów gospodarczych 

oraz przeprowadza kalkulacje wysokości opłat i podatków. 
K1P_U15 

Kompetencje społeczne  

05 

Rozumie konieczność ekonomicznego i pozaekonomicznego uzasadnienia 

rozstrzygnięć dylematów etycznych, związanych z polityką podatkową 

przedsiębiorstw. 
K1P_K02 

06 
Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy w zakresie zmieniającego się 

prawa podatkowego.  
K1P_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Istota i klasyfikacja podatków i opłat samorządowych; Właściwość organów podatkowych; Kompetencje rady 

gminy; Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatków; Podstawa opodatkowania; Obowiązki ciążące na 

podatnikach podatków i opłat samorządowych; Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego; Wyłączenia 

podmiotowe; Ulgi podatkowe; Podatek od czynności cywilno-prawnych; Podatek od spadków i darowizn; 

Podatek od nieruchomości; Podatek rolny; Podatek leśny; Przedmiot opodatkowania i obowiązek podatkowy w 

podatku od środków transportowych; Charakterystyka opłat lokalnych i ich znaczenie w działalności jednostek 

samorządowych; Opłata targowa; Opłata miejscowa i uzdrowiskowa; Opłata administracyjna; Tryb oraz formy 

poboru podatków i opłat. 

Ćwiczenia 

Ustalanie przedmiotu i podmiotu opodatkowania; Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego - studium 

przypadków; Wyłączenia podmiotowe i ulgi podatkowe - studium przypadków; Kalkulacja zobowiązania 

podatkowego z tyt. podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych; Kalkulacja 

opłaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej; Ustalanie wysokości opłaty administracyjnej od różnych 



czynności administracyjnych. 

Laboratorium 

 

Projekt 

 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 

1. Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty samorządowe Komentarz, Dom 

Wydawniczy ABC, 2003. 

2. Podatki i opłaty lokalne. 601 pytań i odpowiedzi, prac. zbior., Wolters Kluwer 

SA, 2012. 

Literatura uzupełniająca  1. Etel L., Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Wolters Kluwer SA, 2012. 

2. Etel L., Podatek od nieruchomości. Komentarz, Wolters Kluwer SA, 2013. 

3. Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., Leksykon podatków i opłat 

lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi, Warszawa 2010. 

Metody kształcenia Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia: analiza 

tekstów z dyskusją, analiza przypadków, praca w grupach, rozwiązywanie zadań. 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Wykład: zaliczenie pisemne 01, 02 

Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe zawierające zadania obliczeniowe do 

samodzielnego rozwiązania, bieżąca ocena analizy przypadków (praca w grupach). 
03, 04, 05, 06 

Formy i warunki zaliczenia Wykład: zaliczenie pisemne zawierające pytania otwarte i testowe – waga 0,5. 

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne w formie zadań problemowych do rozwiązania – 

waga 0,3. Analiza przypadków (praca zespołowa) - waga 0,2 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  10  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 15 

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 61 45 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 

1 (Ekonomia i finanse) 

1 (Nauki o polityce i administracji) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,8 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,2 

 


