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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY 

KIERUNKOWE 

Kod modułu: B 

Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe w działalności 

gospodarczej 

Kod przedmiotu: 6. 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: Instytut Ekonomiczny 

Nazwa kierunku: studia menadżersko - prawne 

Forma studiów: 

niestacjonarne 

Profil kształcenia: 

praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II 

stopnia 

Rok / semestr: I/I 

 

Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 
jakie) 

Wymiar 

zajęć 
(godz.) 

 18     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr Henryk Gawroński 

Prowadzący zajęcia dr Henryk Gawroński 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Celem przedmiotu jest zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności identyfikacji 

elementów systemu podatkowego, a w tym cech podatków związanych z 

działalnością gospodarczą w obrocie krajowym i zagranicznym, procedur 

podatkowych oraz organów podatkowych i ich kompetencji. 

Wymagania wstępne 
Znajomość podstawowych zagadnień ekonomii, finansów publicznych oraz 

organizacji i zarządzania 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów  

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu  

uczenia się 
Wiedza (Ma pogłębiona wiedzę w zakresie...)  

1 
organizacji organów administracji podatkowej, ustroju organów podatkowych i 

zasad ich działania w relacji: organ podatkowy – podatnik 
K2P_W01 

2 
identyfikacji zdarzeń gospodarczych i okoliczności powodujących obowiązek 

podatkowy 
K2P_W03 

Umiejętności (Potrafi…)  

3 
przewidzieć skutki podatkowe różnych działań podejmowanych przez podmioty 

gospodarcze oraz konsekwencje niewykonania obowiązków w tym zakresie 
K2P_U02 

4 
obliczyć wysokość obciążenia podatkowego w zakresie typowych operacji 

gospodarczych, udokumentować i rozliczyć zobowiązanie podatkowe z tego tytułu 

z organem podatkowym 
K2P_U03 

Kompetencje społeczne (Jest gotów do …)  

5 
identyfikowania i rozstrzygania podstawowych dylematów w zakresie różnych sfer 

opodatkowania działalności gospodarczej – majątku, obrotu, dochodu 
K2P_K04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Ćwiczenia 
Ustrój organów Krajowej Administracji Skarbowej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ podatkowy. 

Elementy stałe i cechy zmienne podatków. Klasyfikacja podatków. Opodatkowanie obrotu towarami i usługami 

podatkiem VAT. Opodatkowanie dochodów osiąganych z działalności gospodarczej osób fizycznych - na 

zasadach ogólnych; w formach zryczałtowanych; opodatkowanie w kraju dochodów z działalności 



gospodarczej wykonywanej za granicą. Opodatkowanie selektywne obrotów podatkiem akcyzowym i 

podatkiem od gier. Obciążenie cłem obrotów z zagranicą. Opodatkowanie dochodów osób prawnych. 

Selektywne obciążenie podatkiem od sprzedaży. Podatek od produkcji okrętowej. Podatek tonażowy. Podatek 

od wydobycia niektórych kopalin. Podatek od niektórych instytucji finansowych. Działalność gospodarcza a 

podatki lokalne (stanowiące dochód gminy). Podatek od czynności cywilno-prawnych. Opłaty i abonamenty o 

charakterze podatkowym, związane z działalnością gospodarczą. Ogólne zasady postępowania podatkowego 

przed organami podatkowymi. Dowody w postępowaniu podatkowym. Czynności sprawdzające w 

postepowaniu podatkowym. Decyzja podatkowa.  Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa. 

 

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, Warszawa, C.H.Beck 2013, 

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

4. Wanda Wójtowicz (red.) Prawo podatkowe – część ogólna i szczególna, 

C.H.Beck, Warszawa 2015. 

Literatura uzupełniająca  
1. Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego (red.) Wł.Grześkiewicz. 

Warszawa, Difin 2014 

2. Dolata Stanisław, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, 

Warszawa, Wolters Kluwer 2009. 

3. Ordynacja podatkowa: źródła i wykładnia prawa podatkowego, Aneta 

Kaźmierczyk (red.)– Warszawa, Difin 2010, 

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

tekst ujednolicony po zmianach, 

5. Teksty źródłowe aktualnie obowiązujących ustaw szczegółowych i 

przepisów wykonawczych. 

Metody kształcenia Ćwiczenia, prezentowanie zagadnień, dyskusja moderowana 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Egzamin pisemny 1 - 4 

Obserwacja zachowania studentów  5 

Formy i warunki 

zaliczenia 

Możliwość uzyskania łącznie 100 pkt. Egzamin pisemny (4 pytania otwarte) – 

max. 40 punktów - po 10 pkt za każde pytanie; wymagane min. - 21 pkt. 

Przygotowanie i zaprezentowanie przed grupą problemu zadanego przez 

prowadzącego oraz przygotowanie dyskusji – do 30 pkt; minimum -15 pkt. 

Aktywny udział w zajęciach (merytoryczna wypowiedź - 3 pkt za każdy przejaw 

aktywności) - łącznie max. 30 pkt; wymagane minimum - 15 pkt. 

Oceny: dostateczna - 51 pkt; dst plus – 63 pkt; dobry – 75 pkt; db plus – 83 pkt; 

bardzo dobry – 90 pkt. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 
Liczba godzin   

Ogółem  W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach  - 

Samodzielne studiowanie    

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 18 18 



i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 25 25 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 5 5 

Przygotowanie się do egzaminu  25 15 

Udział w konsultacjach 2  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 63 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba punktów ECTS przypisana do 

dyscypliny naukowej 

Ekonomia i finanse                   1 

Nauki o zarządzaniu i jakości  1 

Nauki prawne                            1 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 2,5 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

0,8 

 


