
KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod modułu Z-EKO-359 

Nazwa modułu System podatkowy i celny 

Nazwa modułu w języku angielskim Tax and customs system 

Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 
 
 
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Ekonomia 
Poziom kształcenia I stopień 
Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 
Specjalność Wszystkie  
Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Zarządzania 
Koordynator modułu mgr A. Niemiec 

Zatwierdził: 

 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

Kierunkowy 

Status modułu  Obowiązkowy 
Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
– semestr 

Semestr III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy 

Wymagania wstępne Podstawy prawa, Podstawy rachunkowości 
Egzamin  Tak 
Liczba punktów ECTS 4 

 
 

Forma prowadze-
nia zajęć 

wykład Ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20 10 - - - 

 



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

Cel 
modułu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami związanymi 
z konstrukcją obowiązującego w Polsce systemu podatkowego oraz celnego. Student potrafi 
rozróżniać poszczególne formy opodatkowania zdarzeń gospodarczych oraz wypełniać pod-
stawowe deklaracje podatkowe.. 

 
 

Sym-
bol 

efek-
tu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowa-
dzenia 
zajęć 

(w/ć/l/p/inn
e) 

odniesienie 
do efektów 
kierunko-

wych 

odniesienie 
do efektów 
obszaro-

wych 

W_01 

Student ma podstawową wiedzę o funkcjonującym 
w Polsce systemie podatkowym i celnym. Zna cechy 
podatku i cła jako daniny publicznej oraz ich rolę 
w zapewnieniu dochodów budżetowi państwa. 

wykład K_W01 S1A_W01 

W_02 

Student ma elementarną wiedzę o elementach 
konstrukcyjnych (podmiot opodatkowania, przedmiot 
opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki 
i skale podatkowe) poszczególnych podatków. 
Rozumie wpływ polityki pieniężnej banku centralne-
go oraz polityki fiskalnej na działalność podmiotów 
gospodarczych. 

wykład, 
ćwiczenia 

K_W04 
K_W05 

S1A_W02 
S1A_W06 

W_03 

Ma wiedzę o normach i regułach z zakresu prawa 
celnego i podatkowego. Zna organizację administra-
cji podatkowej i celnej. Ma podstawową wiedzę 
o relacjach między krajowymi a międzynarodowymi 
(unijnymi) standardami odnoszącymi się do prawa 
podatkowego i celnego. 

wykład 
ćwiczenia 

K_W13 
S1A_W03 
S1A_W07 

U_01 

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 
teoretyczną do samodzielnego rozpoznawania obo-
wiązków podatkowych wynikających z ustaw regulu-
jących poszczególne podatki 

ćwiczenia 

 

K_U03 

 

 

S1A_U02 

 

U_02 

Student potrafi określić podstawę opodatkowania 
oraz moment powstania obowiązku podatkowego w 
poszczególnych podatkach. 

wykład 
ćwiczenia 

K_U11 

S1A_U01 
S1A_U04 
S1A_U06 

U_03 
Student umie wykorzystać posiadaną wiedzę do 
samodzielnego przygotowania podstawowych dekla-
racji podatkowych. 

ćwiczenia K_U12 S1A_U05 

K_01 
Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania wie-
dzy z zakresu prawa podatkowego i celnego w celu 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 

wykład, 
ćwiczenia 

K_K01 S1A_K01 

K_02 

Student potrafi identyfikować i rozstrzygać problemy 
prawnopodatkowe. Dokonuje oceny racjonalności 
decyzji podmiotów uczestniczących w obrocie 
gospodarczym z punktu widzenia realizacji 
nakładanych na te podmioty obowiązków 
wynikających z prawa celnego i ustaw podatkowych. 

wykład, 
ćwiczenia 

K_K10 
S1A_K04 
S1A_K07 

 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

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



i Adolfa Wagnera. Pojęcie podatku: definicja ustawowa, cechy podatku, funk-
cje podatku, podział podatków. 
 

K_01 

2 

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

W_02 
U_01 
U_02 
K_02 

3 

Obowiązek podatkowy. 
Zobowiązanie podatkowe: powstanie, odpowiedzialność, zabezpieczenie wy-
konania, wygasanie. 
 

W_02 
U_01 
K_02 

4 

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. 
Przedawnienie ustalenia i wykonania zobowiązania podatkowego. 
Odpowiedzialność 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 nieruchomości. 
Podatek rolny. 
Podatek leśny. 
Podatek od środków transportu. 

Opłaty. 

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. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 
Organy podatkowe i organy celne - kompetencje. Właściwość miejscowa, 
rzeczowa i instancyjna organów podatkowych i celnych. 
Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego 

W_03 
K_01 
K_02 

2 
Postępowanie podatkowe - zasady ogólne. 
Postępowanie podatkowe - prawa i obowiązki strony. 

W_03 
U_01 
K_01 
K_02 

3 
Podatek od spadków i darowizn - kazusy. 
Podatek od czynności 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 - wypełnianie deklaracji podatko-
wych. 

U_01 
U_02 
U_03 
K_02 

 
3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych 
4. Charakterystyka zadań projektowych 
5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych 

 
Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Egzamin pisemny  
Student aby uzyskać ocenę dostateczną zna definicje ustawowe i doktrynalne podatku oraz 
cła. Potrafi wymienić główne cechy tych świadczeń. Aby uzyskać ocenę dobrą student powi-
nien potrafić zdefiniować i omówić cechy podatku i cła jako świadczenia pieniężnego na rzecz 
skarbu państwa. Zna i potrafi omówić funkcje podatku i cła. Na ocenę bardzo dobrą student 
potrafi zdefiniować i omówić cechy podatku i cła. Zna oraz potrafi omówić funkcje tych danin, 
a także dokonuje ich klasyfikacji zgodnie z omówionymi kryteriami. 

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  
Student aby uzyskać ocenę dostateczną ogólnie zna elementy konstrukcyjne podatku oraz cła 
jak daniny publicznej. Aby uzyskać ocenę dobrą student powinien potrafić wymienić i omówić 
elementy konstrukcyjne cła oraz poszczególnych podatków. Na ocenę bardzo dobrą student 
potrafi wymienić i omówić elementy konstrukcyjne cła oraz poszczególnych podatków. Potrafi 
ocenić wpływ zmian legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego i celnego na zakres obo-
wiązków podatkowych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. 

W_03 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  
Student aby uzyskać ocenę dostateczną posiada podstawową wiedzę na temat organizacji 
administracji podatkowej i celnej. Potrafi wymienić poszczególne organy i dokonać ich krótkiej 
charakterystyki. Aby uzyskać ocenę dobrą student powinien potrafić wymienić i scharaktery-
zować podstawowe krajowe akty normatywne mające wpływ na kształt systemu podatkowego 
i celnego. Na ocenę bardzo dobrą student potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe 
krajowe oraz unijne akty normatywne mające wpływ na kształt polskiego systemu podatkowe-
go i celnego. Ma podstawowa wiedzę na temat wdrażania unijnych standardów dotyczących 
podatków pośrednich do krajowych uregulowań prawnych. 

U_01 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  
Student aby uzyskać ocenę dostateczną potrafi ustalić właściwość instancyjną, rzeczową oraz 
miejscową organów podatkowych i celnych. Aby uzyskać ocenę dobrą student na podstawie 
analizy ustaw podatkowych potrafi określić zakres podmiotowy oraz przedmiotowy opodatko-
wania danym podatkiem. Na ocenę bardzo dobrą student na podstawie analizy ustaw podat-
kowych potrafi samodzielnie określić zakres podmiotowy oraz przedmiotowy opodatkowania 
danym podatkiem oraz ustalić tryb i warunki płatności podatku. 

U_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  
Student aby uzyskać ocenę dostateczną potrafi wskazać sposoby powstawania zobowiązań 
podatkowych. Aby uzyskać ocenę dobrą student na podstawie analizy ustaw podatkowych 
potrafi wskazać co stanowi podstawę opodatkowania danym podatkiem oraz umie określić 
moment powstania obowiązku podatkowego. Na ocenę bardzo dobrą student na podstawie 
analizy ustaw podatkowych potrafi samodzielnie wskazać co stanowi podstawę opodatkowa-
nia danym podatkiem oraz umie określić moment powstania obowiązku podatkowego. Ponad-
to prawidłowo stosuje ewentualne ulgi i zwolnienia wynikające z ustaw podatkowych. 

U_03 
Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  
Student aby uzyskać ocenę dostateczną potrafi rozwiązać proste kazusy dotyczące ulg 
w podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby uzyskać ocenę dobrą student potrafi (przy 



niewielkiej pomocy prowadzącego zajęcia) wypełnić deklaracje podatkową PIT-37 wraz 
z załącznikiem PIT/O. Na ocenę bardzo dobrą student potrafi samodzielnie wypełnić 
deklarację podatkową PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O. Prawidłowo identyfikuje i stosuje ulgi 
oraz  zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas ćwi-
czeń 
Student aby uzyskać ocenę dostateczną rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy 
z zakresu prawa podatkowego i celnego. Aby uzyskać ocenę dobrą student rozumie potrzebę 
stałego uzupełniania wiedzy z zakresu prawa podatkowego i celnego oraz na bieżąco ją uzu-
pełnia. Na ocenę bardzo dobrą student rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z za-
kresu prawa podatkowego i celnego oraz na bieżąco ją uzupełnia w zakresie szerszym od 
pozostałych studentów. 

K_02 

Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, rozwiązywanie zadań 
problemowych na ćwiczeniach, dyskusja podczas ćwiczeń 
Student aby uzyskać ocenę dostateczną w ograniczonym zakresie potrafi dokonać oceny 
wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej. Aby uzyskać ocenę dobrą student 
potrafi wskazać czynniki mające wpływ na wybór optymalnej formy opodatkowania działalno-
ści gospodarczej oraz potrafi dokonać oceny zasadności wyboru danej formy opodatkowania. 
Na ocenę bardzo dobrą student potrafi samodzielnie ocenić zasadność ekonomiczną decyzji 
podmiotów gospodarczych w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności gospodar-
czej. Potrafi również umotywować swoją ocenę stosownymi argumentami. 

 

 

Bilans punktów ECTS 
Rodzaj aktywności obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 
Udział w ćwiczeniach 10 godz. 
Udział w laboratoriach  
Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 6 godz. 
Udział w zajęciach projektowych  
Konsultacje projektowe  
Udział w egzaminie 4 godz. 
  
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczy-
ciela akademickiego 

40 godz. 
(suma) 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wy-
magających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1,5 ECTS 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
Wykonanie sprawozdań  
Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
Wykonanie projektu lub dokumentacji  
Przygotowanie do egzaminu 25 godz. 
  

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 70 godz. 
(suma) 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samo-
dzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

2,5 ECTS 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  110 godz. 
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS 



1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 10+15+15=40 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

1,5 ECTS 
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