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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne 

Specjalno�ã Wszystkie 

Jednostka prowadz¹ca moduù Katedra Ekonomii i Zarz¹dzania 

Koordynator moduùu mgr Andrzej Niemiec 

Zatwierdziù: 
 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku przed-
miotów Kierunkowy 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

� semestr Semestr III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim Semestr zimowy 

Wymagania wstêpne Podstawy prawa, Podstawy rachunkowo�ci 

Egzamin  Tak 

Liczba punktów ECTS 5 

 
 
Forma prowadze-

nia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20 10 - - - 
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami zwi¹zanymi 
z konstrukcj¹ obowi¹zuj¹cego w Polsce systemu podatkowego oraz celnego. Student potrafi 

rozró¿niaã poszczególne formy opodatkowania zdarzeñ gospodarczych oraz wypeùniaã pod-
stawowe deklaracje podatkowe.. 

 
 

Sym-

bol 

efek-

tu 

Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowa-

dzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inn

e) 

odniesienie 

do efektów 

kierunko-

wych 

odniesienie 

do efektów 

obszaro-

wych 

W_01 

Student ma podstawow¹ wiedzê o funkcjonuj¹cym 
w Polsce systemie podatkowym i celnym. Zna cechy 
podatku i cùa jako daniny publicznej oraz ich rolê 
w zapewnieniu dochodów bud¿etowi pañstwa. 

wykùad K_W01 S1A_W01 

W_02 

Student ma elementarn¹ wiedzê o elementach 
konstrukcyjnych (podmiot opodatkowania, przedmiot 
opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki 
i skale podatkowe) poszczególnych podatków. 
Rozumie wpùyw polityki pieniê¿nej banku centralne-
go oraz polityki fiskalnej na dziaùalno�ã podmiotów 

gospodarczych. 

wykùad, 

ãwiczenia 

K_W04 
K_W05 

S1A_W02 
S1A_W06 

W_03 

Ma wiedzê o normach i reguùach z zakresu prawa 

celnego i podatkowego. Zna organizacjê administra-
cji podatkowej i celnej. Ma podstawow¹ wiedzê 
o relacjach miêdzy krajowymi a miêdzynarodowymi 

(unijnymi) standardami odnosz¹cymi siê do prawa 

podatkowego i celnego. 

wykùad 
ãwiczenia K_W13 

S1A_W03 
S1A_W07 

U_01 

Student potrafi wykorzystaã podstawow¹ wiedzê 

teoretyczn¹ do samodzielnego rozpoznawania obo-
wi¹zków podatkowych wynikaj¹cych z ustaw regulu-
j¹cych poszczególne podatki 

ãwiczenia 

 

K_U03 

 

 

S1A_U02 

 

U_02 

Student potrafi okre�liã podstawê opodatkowania 
oraz moment powstania obowi¹zku podatkowego w 
poszczególnych podatkach. 

wykùad 

ãwiczenia 
K_U11 

S1A_U01 
S1A_U04 
S1A_U06 

U_03 

Student umie wykorzystaã posiadan¹ wiedzê do 

samodzielnego przygotowania podstawowych dekla-
racji podatkowych. 

ãwiczenia K_U12 S1A_U05 

K_01 

Student rozumie potrzebê staùego uzupeùniania wie-
dzy z zakresu prawa podatkowego i celnego w celu 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 

wykùad, 

ãwiczenia K_K01 S1A_K01 

K_02 

Student potrafi identyfikowaã i rozstrzygaã problemy 

prawnopodatkowe. Dokonuje oceny racjonalno�ci 

decyzji podmiotów uczestnicz¹cych w obrocie 

gospodarczym z punktu widzenia realizacji 
nakùadanych na te podmioty obowi¹zków 

wynikaj¹cych z prawa celnego i ustaw podatkowych. 

wykùad, 

ãwiczenia 
K_K10 

S1A_K04 
S1A_K07 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 Rys historyczny. System podatkowy. Zasady podatkowe wg Adama Smitha W_01 



i Adolfa Wagnera. Pojêcie podatku: definicja ustawowa, cechy podatku, funk-
cje podatku, podziaù podatków. 
 

K_01 

2 

Elementy struktury podatku: podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, 
stawka podatku. 

W_02 
U_01 
U_02 
K_02 

3 

Obowi¹zek podatkowy. 
Zobowi¹zanie podatkowe: powstanie, odpowiedzialno�ã, zabezpieczenie wy-
konania, wygasanie. 
 

W_02 
U_01 
K_02 

4 

Ulgi w spùacie zobowi¹zañ podatkowych. 
Przedawnienie ustalenia i wykonania zobowi¹zania podatkowego. 
Odpowiedzialno�ã podatkowa osób trzecich. 
 

W_02 
U_01 
K_02 

5 Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_02 

6 Podatek dochodowy od osób prawnych. 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_02 

7 

Podatek od nieruchomo�ci. 
Podatek rolny. 
Podatek le�ny. 
Podatek od �rodków transportu. 
Opùaty. 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_02 

8 Podatek VAT. 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_02 

9 Podatek akcyzowy 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_02 

10 Prawo celne.  
W_01 
W_03 
K_02 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr zajêã 

ãwicz. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 
Organy podatkowe i organy celne - kompetencje. Wùa�ciwo�ã miejscowa, 

rzeczowa i instancyjna organów podatkowych i celnych. 
Wyù¹czenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego 

W_03 
K_01 
K_02 

2 
Postêpowanie podatkowe - zasady ogólne. 
Postêpowanie podatkowe - prawa i obowi¹zki strony. 

W_03 
U_01 
K_01 
K_02 

3 
Podatek od spadków i darowizn - kazusy. 
Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych - kazusy 

W_02 
U_01 
U_02 
U_03  



4 Podatek dochodowy od osób fizycznych - ulgi, kazusy. 

W_02 
U_01 
U_02 
U_03 
K_02 

5 
Podatek dochodowy od osób fizycznych - wypeùnianie deklaracji podatko-
wych. 

U_01 
U_02 
U_03 
K_02 

 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 

Nr zajêã 

lab. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

   
   
   
   

 
 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

 

 

 

 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Egzamin ustny  

Student aby uzyskaã ocenê dostateczn¹ zna definicje ustawowe i doktrynalne podatku oraz 
cùa. Potrafi wymieniã gùówne cechy tych �wiadczeñ. Aby uzyskaã ocenê dobr¹ student powi-
nien potrafiã zdefiniowaã i omówiã cechy podatku i cùa jako �wiadczenia pieniê¿nego na rzecz 

skarbu pañstwa. Zna i potrafi omówiã funkcje podatku i cùa. Na ocenê bardzo dobr¹ student 

potrafi zdefiniowaã i omówiã cechy podatku i cùa. Zna oraz potrafi omówiã funkcje tych danin, 

a tak¿e dokonuje ich klasyfikacji zgodnie z omówionymi kryteriami. 

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin ustny  

Student aby uzyskaã ocenê dostateczn¹ ogólnie zna elementy konstrukcyjne podatku oraz cùa 

jak daniny publicznej. Aby uzyskaã ocenê dobr¹ student powinien potrafiã wymieniã i omówiã 

elementy konstrukcyjne cùa oraz poszczególnych podatków. Na ocenê bardzo dobr¹ student 

potrafi wymieniã i omówiã elementy konstrukcyjne cùa oraz poszczególnych podatków. Potrafi 

oceniã wpùyw zmian legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego i celnego na zakres obo-
wi¹zków podatkowych podmiotów uczestnicz¹cych w obrocie gospodarczym. 

W_03 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin ustny  

Student aby uzyskaã ocenê dostateczn¹ posiada podstawow¹ wiedzê na temat organizacji 
administracji podatkowej i celnej. Potrafi wymieniã poszczególne organy i dokonaã ich krótkiej 

charakterystyki. Aby uzyskaã ocenê dobr¹ student powinien potrafiã wymieniã i scharaktery-
zowaã podstawowe krajowe akty normatywne maj¹ce wpùyw na ksztaùt systemu podatkowego 
i celnego. Na ocenê bardzo dobr¹ student potrafi wymieniã i scharakteryzowaã podstawowe 
krajowe oraz unijne akty normatywne maj¹ce wpùyw na ksztaùt polskiego systemu podatkowe-
go i celnego. Ma podstawowa wiedzê na temat wdra¿ania unijnych standardów dotycz¹cych 

podatków po�rednich do krajowych uregulowañ prawnych. 

U_01 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin ustny  

Student aby uzyskaã ocenê dostateczn¹ potrafi ustaliã wùa�ciwo�ã instancyjn¹, rzeczow¹ oraz 

miejscow¹ organów podatkowych i celnych. Aby uzyskaã ocenê dobr¹ student na podstawie 



analizy ustaw podatkowych potrafi okre�liã zakres podmiotowy oraz przedmiotowy opodatko-
wania danym podatkiem. Na ocenê bardzo dobr¹ student na podstawie analizy ustaw podat-
kowych potrafi samodzielnie okre�liã zakres podmiotowy oraz przedmiotowy opodatkowania 
danym podatkiem oraz ustaliã tryb i warunki pùatno�ci podatku. 

U_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin ustny  

Student aby uzyskaã ocenê dostateczn¹ potrafi wskazaã sposoby powstawania zobowi¹zañ 

podatkowych. Aby uzyskaã ocenê dobr¹ student na podstawie analizy ustaw podatkowych 
potrafi wskazaã co stanowi podstawê opodatkowania danym podatkiem oraz umie okre�liã 
moment powstania obowi¹zku podatkowego. Na ocenê bardzo dobr¹ student na podstawie 
analizy ustaw podatkowych potrafi samodzielnie wskazaã co stanowi podstawê opodatkowa-
nia danym podatkiem oraz umie okre�liã moment powstania obowi¹zku podatkowego. Ponad-
to prawidùowo stosuje ewentualne ulgi i zwolnienia wynikaj¹ce z ustaw podatkowych. 

U_03 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin ustny  

Student aby uzyskaã ocenê dostateczn¹ potrafi rozwi¹zaã proste kazusy dotycz¹ce ulg 
w podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby uzyskaã ocenê dobr¹ student potrafi (przy 

niewielkiej pomocy prowadz¹cego zajêcia) wypeùniã deklaracje podatkow¹ PIT-37 wraz 
z zaù¹cznikiem PIT/O. Na ocenê bardzo dobr¹ student potrafi samodzielnie wypeùniã 

deklaracjê podatkow¹ PIT-37 wraz z zaù¹cznikiem PIT/O. Prawidùowo identyfikuje i stosuje ulgi 

oraz  zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, dyskusja podczas ãwi-

czeñ 

Student aby uzyskaã ocenê dostateczn¹ rozumie potrzebê staùego uzupeùniania wiedzy 
z zakresu prawa podatkowego i celnego. Aby uzyskaã ocenê dobr¹ student rozumie potrzebê 

staùego uzupeùniania wiedzy z zakresu prawa podatkowego i celnego oraz na bie¿¹co j¹ uzu-
peùnia. Na ocenê bardzo dobr¹ student rozumie potrzebê staùego uzupeùniania wiedzy z za-
kresu prawa podatkowego i celnego oraz na bie¿¹co j¹ uzupeùnia w zakresie szerszym od 
pozostaùych studentów. 

K_02 

Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, rozwi¹zywanie zadañ 

problemowych na ãwiczeniach, dyskusja podczas ãwiczeñ 

Student aby uzyskaã ocenê dostateczn¹ w ograniczonym zakresie potrafi dokonaã oceny 
wyboru formy opodatkowania dziaùalno�ci gospodarczej. Aby uzyskaã ocenê dobr¹ student 

potrafi wskazaã czynniki maj¹ce wpùyw na wybór optymalnej formy opodatkowania dziaùalno-
�ci gospodarczej oraz potrafi dokonaã oceny zasadno�ci wyboru danej formy opodatkowania. 
Na ocenê bardzo dobr¹ student potrafi samodzielnie oceniã zasadno�ã ekonomiczn¹ decyzji 

podmiotów gospodarczych w zakresie wyboru formy opodatkowania dziaùalno�ci gospodar-
czej. Potrafi równie¿ umotywowaã swoj¹ ocenê stosownymi argumentami. 

 
 

Bilans punktów ECTS 

Rodzaj aktywno�ci obci¹¿enie studenta 

Udziaù w wykùadach 20 godz. 

Udziaù w ãwiczeniach 10 godz. 

Udziaù w laboratoriach  

Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 4 godz. 

Udziaù w zajêciach projektowych  

Konsultacje projektowe  

Udziaù w egzaminie 1 godz. 

  
Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczy-

ciela akademickiego 
35 godz. 
(suma) 

Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach wy-

magaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,3 ECTS 

Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 25 godz. 

Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ 20 godz. 

Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 20 godz. 



Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  

Wykonanie sprawozdañ  

Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  

Wykonanie projektu lub dokumentacji  

Przygotowanie do egzaminu 35 godz. 

  

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 100 godz. 
(suma) 

Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samo-

dzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

3,7 ECTS 

Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  135 godz. 
Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
5 ECTS 

Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 10+20+20=50 

Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1,8 ECTS 
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