
 
 

 

KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu Z-EKO1-U-308 

Nazwa przedmiotu System podatkowy I celny 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Tax and customs system 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów EKONOMIA 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia stacjonarne 

Zakres Wszystkie zakresy 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Ekonomii i Finansów 

Koordynator przedmiotu Mgr Andrzej Niemiec 

Zatwierdził Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr III 

Wymagania wstępne 

Podstawy prawa 
Matematyka finansowa 
Podstawy rachunkowości 

Egzamin (TAK/NIE) TAK 

Liczba punktów ECTS 4 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

30 15    
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

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. 

EKO1_W03 
EKO1_W07 

W02 

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

EKO1_W10 
EKO1_W13 

W03 

Ma wiedzę o normach i regułach z zakresu prawa celne-
go i podatkowego. Zna organizację administracji skar-
bowej oraz podstawowe zasady postępowania podatko-
wego.  Ma podstawową wiedzę o relacjach między kra-
jowymi a międzynarodowymi (unijnymi) standardami 
odnoszącymi się do prawa podatkowego i celnego. 

EKO1_W08 
EKO1_W09 

Umiejętności 

U01 

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teore-
tyczną do samodzielnego rozpoznawania obowiązków 
podatkowych wynikających z ustaw regulujących po-
szczególne podatki. Zna swoje prawa i obowiązki jako 
podatnika oraz ewentualnego uczestnika postępowania 
podatkowego. 

EKO1_U03 
EKO1_U09 

U02 
Student potrafi określić podstawę opodatkowania oraz 
moment powstania obowiązku podatkowego w poszcze-
gólnych podatkach. 

EKO1_U10 

U03 
Student umie wykorzystać posiadaną wiedzę do samo-
dzielnej oceny korzyści oraz zagrożeń wynikających z 
wyboru określonej formy opodatkowania. 

EKO1_U11 
EKO1_U12 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z 
zakresu prawa podatkowego i celnego w celu podno-
szenia swoich kwalifikacji zawodowych 

EKO1_K01 
EKO1_K03 

K02 

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

EKO1_K04 
EKO1_K05 
EKO1_K10 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

1. Rys historyczny. System podatkowy. Zasady podatkowe wg Adama Smitha 
i Adolfa Wagnera. Pojęcie podatku: definicja ustawowa, cechy podatku, funkcje 
podatku, podział podatków. 

2. Elementy struktury podatku: podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, staw-
ka podatku. 

3. Obowiązek podatkowy. Zobowiązanie podatkowe: powstanie, odpowiedzialność, 
zabezpieczenie wykonania, wygasanie. 

4. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Przedawnienie ustalenia i wykonania 
zobowiązania podatkowego. 

5. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich. 

6. Organy celno-skarbowe  - kompetencje. Właściwość miejscowa, rzeczowa i in-
stancyjna organów celno-skarbowych 
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7. Postępowanie podatkowe - zasady ogólne. Prawa i obowiązki podatnika. 

8. Postępowanie podatkowe - zasady ogólne. Prawa i obowiązki uczestnika postę-
powania podatkowego 

9. Podatek dochodowy od osób prawnych. 

10. Podatek VAT. 

11. Podatek akcyzowy. 

12. Podatek rolny. Podatek leśny. Podatek od środków transportu. Opłaty. 

13. Optymalizacja podatkowa. Typowe oszustwa podatkowe 

14. Funkcje oraz zasady prawa celnego. Cło – definicja, elementy struktury cła. 

15. Cło a podatek. Klasyfikacja ceł. Źródła prawa celnego – krajowe oraz Wspólnoto-
we. 

ćwiczenia 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.  

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - ulgi, kazusy, wypełnianie deklaracji 
podatkowych. 

3. Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

4. Wybór optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych - kazusy 

5. Podatek od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn - kazusy. 

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od nieruchomości. 

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – kazusy. Podatek od nieruchomości – 
kazusy. 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  X     

W02  X X    

W03  X X    

U01  X X    

U02  X X    

U03  X X    

K01      
Obserwacja postawy studen-
ta podczas zajęć. Dyskusja 
podczas ćwiczeń 

K02      
Obserwacja postawy studen-
ta podczas zajęć. Dyskusja 
podczas ćwiczeń 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktów z egzaminu 

ćwiczenia zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
30 15    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

51 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

2,0 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 49 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

2,0 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

33 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,3 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  100 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
4 ECTS 
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