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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Moduł wybieralny: 

EKONOMIKA MENEDŻERSKA 

Kod modułu: D 

Nazwa przedmiotu: PRAWO PODATKOWE Kod przedmiotu: 32 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

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

stopnia 

Rok / semestr:   

III/V 

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 Henryk Gawroński 

Prowadzący zajęcia Dr Henryk Gawroński 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Celem kształcenia przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i 

umiejętności jej wykorzystania z zakresu polskiego systemu podatkowego 

obejmującego wszystkie zróżnicowane pod względem cech podatki, organy 

podatkowe i ich kompetencje, zasady postepowania podatkowego oraz 

kwestie kontroli podatkowej i celno-skarbowej. 

Wymagania wstępne Podstawy wiedzy z makroekonomii. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)   

01 

Nazywa, definiuje, wymienia, identyfikuje zdarzenia gospodarcze i okoliczności 

powodujące obowiązek podatkowy oraz konsekwencje nie wykonania tego 

obowiązku 

K1P_W04 

K1P_W03 

02 
Nazywa, definiuje, wymienia podatki występujące w polskim systemie 

podatkowym i wskazuje ich podstawowe cechy 

K1P_W07 

K1P_W03 

03 
Wyróżnia i charakteryzuje organy podatkowe i ich kompetencje oraz zasady 

postępowania podatkowego 

K1P_W07 

K1P_W03 

Umiejętności (Potrafi…)  

04 
Klasyfikuje wg różnych kryteriów podatki polskiego systemu podatkowego, 

porządkuje 

K1P_U04 

K1P_U06 

05 Oblicza zobowiązania podatkowe w typowych zdarzeniach gospodarczych  K1P_U05 

Kompetencje społeczne  

06 
Dyskutuje w grupie na temat problemów prawa podatkowego; potrafi uzupełniać 

i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 

K1P_K01 

K1P_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Elementy systemu podatkowego; źródła opodatkowania – dochód, zasoby, konsumpcja; zasady systemu 

podatkowego, cechy stałe i zmienne podatku; organizacja i zadania organów Krajowej Administracji 

Skarbowej; organy podatkowe, zasady postępowania podatkowego; kontrola podatkowa i celno-skarbowa; 

podatki jako źródło dochodów budżetu państwa i budżetów samorządowych. 

Ćwiczenia 

Charakterystyka podatków polskiego systemu podatkowego wg ich cech stałych i zmiennych: VAT, PIT, 

akcyza, podatek od gier,: podatek od spadków i darowizn; podatek od czynności cywilno-prawnych; podatki 

samorządowe – od środków transportowych, od nieruchomości, rolny, leśny;  podatek od wydobycia 

niektórych kopalin; podatek od niektórych instytucji finansowych; podatki dochodowe zryczałtowane - podatek 

od produkcji okrętowej, podatek tonażowy; podatek od sprzedaży detalicznej.  



 

Literatura podstawowa 

1. Prawo Finansowe (prawo finansów publicznych, podatkowe, bankowe), 

Michał Bitner, E. Chojna-Duch i inni,  Wolters Kluwer, Warszawa 2017, 

część B – prawo podatkowe, 

2. Prawo podatkowe /red./ Henryk Dzwonkowski, wyd. 2. – Warszawa, 

C.H.Beck 2013 

3. Mastalski Ryszard, Prawo podatkowe, wyd. 9. C.H.Beck, Warszawa 2016 

(wyd. 8 – 2014 r.). 

Literatura uzupełniająca  1. Ordynacja podatkowa: źródła i wykładnia prawa podatkowego, Aneta 

Kaźmierczyk (red.)– W-wa, Difin 2010 

2. Ustawa  z dnia 29.08.1997 r.   „ORDYNACJA  PODATKOWA”  

t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 

3. Teksty źródłowe aktualnie obowiązujących ustaw szczegółowych i 

przepisów wykonawczych. 

Metody kształcenia  

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Egzamin pisemny 01-05 
Aktywny udział w zajęciach 01-06 

Kolokwia 01-05 

Formy i warunki zaliczenia Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie 

ćwiczeń na podstawie aktywności oraz kolokwiów. Ocena końcowa = 50% 

wykład+ 50% ćwiczenia. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  15  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 10 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 20 20 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 15 15 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 15 

Udział w konsultacjach 5  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 60 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
4 - Ekonomia i finanse 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 2,4 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
2,0 

 


