
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 
SPECJALNOŚĆ Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 3 

 
Nazwa przedmiotu System podatkowy w Polsce  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 40 
Studia niestacjonarne -24  

• inne formy Studia stacjonarne – 40 
Studia niestacjonarne - 24 

 
Cele kształcenia: Celem zajęć z przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami, 

funkcjami i organizacją polskiej polityki podatkowej (teoria i praktyka), 
przedstawienie zasad i umiejętności wymiaru obciążeń podatkowych 
zasilających budżet państwa i organizacji samorządowych. 

 
Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer Efekty kształcenia, 
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

K_W01 

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat miejsca oraz 
roli systemu podatkowego w gospodarce. Zna 
relacje pomiędzy polskim systemem podatkowym a 
systemami krajów UE.  
 

K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_W07 
K_W08 
K_W14 
K_W17 

P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WK 

K_W02 

Zna w pełni terminologię dotyczącą systemu 
podatkowego, a także ma wiedzę na temat wpływu 
wysokości podatków na prowadzenie działalności 
gospodarczej.  

K_W01 
K_W05 
K_W11 
K_W13 
K_W14 

P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WK 
P7S_WG 

K_U03 Zna ogólne zasady obliczania wysokości podatków 
uiszczanych przez przedsiębiorstwa  

K_U01 
K_U03 

P7S_UW 
P7S_UW 

K_U04 

Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu 
systemu podatkowego, w tym potrafi wskazać 
optymalne rozwiązania podatkowe dla danego 
podmiotu gospodarczego.  

K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U05 

P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UW 

K_U05 
Potrafi pozyskiwać informacje dotyczące aktualnego 
stanu oraz przyszłych zmian w systemie 
podatkowym.  

K_U03 
K_U06 
K_U08 
K_U10 

P7S_UW 
P7S_UO 
P7S_UW 
P7S_UW 

K_U06 

Jest świadomy zakresu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie i realizuje potrzebę uczenia się przez całe 
życie, współdziałając w tym obszarze z innymi 
osobami, inspirując je do podnoszenia kwalifikacji.  

K_U13 
K_U14 

P7S_UU 
P7S_UO 

K_K07 
Potrafi organizować pracę w grupie przyjmując w 
niej różne role.  
 

         K_K07 
K_K08 

        P7S_KR 
P7S_KO 



K_K08 Potrafi prawidłowo określić priorytety służące 
realizacji wyznaczonych zadań  

K_K03 
K_K05 

P7S_KO 
P7S_KR 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady  

T_01 
Elementy teorii podatku  K_W01 

K_W02 
K_U06 

T_02 

Funkcje i zasady podatkowe  K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_U06 

T_03 
Źródła prawa podatkowego. Ordynacja podatkowa  K_W01 

K_W02 
K_U05 

T_04 
Podatki obrotowe  K_W01 

K_U04 
K_U05 

T_05 

Opodatkowanie dochodów  K_W01 
K_U03 
K_U04 
K_U05 

T_06 

Podatki majątkowe  K_W01 
K_U03 
K_U04 
K_U05 

T_07 
Systemy podatkowe i ich harmonizacja w krajach Unii Europejskiej  K_W01 

K_U04 
K_U05 

T_08 
Istota i znaczenie rajów podatkowych  K_W01 

K_U04 
K_U05 

 
 Ćwiczenia  

T_09 

Elementy teorii podatku  K_W01 
K_W02 
K_U06 
K_K08 

T_10 

Funkcje i zasady podatkowe  K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_U06 
K_K08 

T_11 
Źródła prawa podatkowego. Ordynacja podatkowa  K_W01 

K_W02 
K_K08 

T_12 

Podatki obrotowe  K_W01 
K_U04 
K_U05 
K_K07 
K_K08 

T_13 

Opodatkowanie dochodów  K_W01 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K07 
K_K08 

T_14 Podatki majątkowe  K_W01 



K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K07 
K_K08 

T_15 

Systemy podatkowe i ich harmonizacja w krajach Unii Europejskiej  K_W01 
K_U04 
K_U05 
K_K08 

T_16 

Istota i znaczenie rajów podatkowych  K_W01 
K_U04 
K_U05 
K_K08 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny T_01 – T_08 

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_09 – T_16 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Praca w grupach  

Inne (jakie?) - …  

…  

 
Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

K_W01 

Student/ka nie posiada 
wiedzy na temat 
miejsca oraz roli 
systemu podatkowego 
w gospodarce. Nie zna 
relacji pomiędzy 
polskim systemem 
podatkowym a 
systemami krajów UE. 
 

Student/ka posiada 
podstawową wiedzę na 
temat miejsca oraz roli 
systemu podatkowego 
w gospodarce. Zna 
podstawowe relacje 
pomiędzy polskim 
systemem podatkowym 
a systemami krajów 
UE. 
 

Posiada wiedzę na 
temat miejsca oraz roli 
systemu podatkowego 
w gospodarce. Zna 
relacje pomiędzy 
polskim systemem 
podatkowym a 
systemami krajów UE. 

Student/ka posiada 
zaawansowaną wiedzę 
na temat miejsca oraz 
roli systemu 
podatkowego w 
gospodarce. Zna 
relacje pomiędzy 
polskim systemem 
podatkowym a 
systemami krajów UE. 

K_W02 
Student/ka nie zna 
terminologii dotyczącej 
systemu podatkowego, 
a także nie posiada 

Student/ka zna 
podstawową 
terminologię dotyczącą 
systemu podatkowego, 

Student/ka zna 
terminologię 
dotyczącą systemu 
podatkowego, a także 

Student/ka zna 
zaawansowaną 
terminologię dotyczącą 
systemu podatkowego, 



wiedzy na temat 
wpływu wysokości 
podatków na 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej. 

a także ma 
podstawową wiedzę na 
temat wpływu 
wysokości podatków na 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej. 

ma wiedzę na temat 
wpływu wysokości 
podatków na 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej. 

a także ma wiedzę na 
temat wpływu 
wysokości podatków na 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej. 

K_U03 

Student/ka nie zna 
ogólnych zasady 
obliczania wysokości 
podatków 
uiszczanych przez 
przedsiębiorstwa. 

Student/ka zna 
podstawowe zasady 
obliczania wysokości 
podatków uiszczanych 
przez przedsiębiorstwa. 

Student/ka zna ogólne 
zasady obliczania 
wysokości podatków 
uiszczanych przez 
przedsiębiorstwa. 

Student/ka zna zasady 
obliczania wysokości 
podatków uiszczanych 
przez przedsiębiorstwa. 

K_U04 

Student/ka nie potrafi 
wykorzystać w 
praktyce wiedzy z 
zakresu systemu 
podatkowego, w tym 
nie potrafi wskazać 
optymalnych 
rozwiązań 
podatkowych dla 
danego podmiotu 
gospodarczego. 
 

Student/ka potrafi 
wykorzystać w praktyce 
wiedzę z zakresu 
systemu podatkowego 
na poziomie 
podstawowym, w tym 
potrafi wskazać 
podstawowe 
rozwiązania podatkowe 
dla danego podmiotu 
gospodarczego. 
 

Student/ka potrafi 
wykorzystać w 
praktyce wiedzę z 
zakresu systemu 
podatkowego na 
poziomie 
średniozaawansowany
m, w tym potrafi 
wskazać optymalne 
rozwiązania 
podatkowe dla danego 
podmiotu 
gospodarczego. 

Student/ka potrafi 
wykorzystać w praktyce 
wiedzę z zakresu 
systemu podatkowego, 
w tym potrafi wskazać 
optymalne rozwiązania 
podatkowe dla danego 
podmiotu 
gospodarczego. 
 

K_U05 

Student/ka nie potrafi 
pozyskiwać informacji 
dotyczących 
aktualnego stanu oraz 
przyszłych zmian w 
systemie podatkowym. 
 

Student/ka potrafi 
pozyskiwać 
podstawowe informacje 
dotyczące aktualnego 
stanu oraz przyszłych 
zmian w systemie 
podatkowym. 
 

Student/ka potrafi 
pozyskiwać informacje 
dotyczące aktualnego 
stanu oraz przyszłych 
zmian w systemie 
podatkowym na 
poziomie 
średniozaawansowany
m. 

Student/ka potrafi 
pozyskiwać informacje 
dotyczące aktualnego 
stanu oraz przyszłych 
zmian w systemie 
podatkowym. 
 

K_U06 

Student/ka nie jest 
świadomy zakresu 
swojej wiedzy i 
umiejętności, nie 
rozumie i nie realizuje 
potrzeby uczenia się 
przez całe życie, 
współdziałając w tym 
obszarze z innymi 
osobami, nie inspirując 
ich do podnoszenia 
kwalifikacji. 

Student/ka jest 
świadomy zakresu 
swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie i 
stara się realizować 
potrzebę uczenia się 
przez całe życie. 

Student/ka jest 
świadomy zakresu 
swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie i 
realizuje potrzebę 
uczenia się przez całe 
życie. 
 

Student/ka jest 
świadomy zakresu 
swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie i 
realizuje potrzebę 
uczenia się przez całe 
życie, współdziałając w 
tym obszarze z innymi 
osobami, inspirując je 
do podnoszenia 
kwalifikacji. 

K_K07 
Student/ka nie potrafi 
organizować pracy w 
grupie przyjmując w 
niej różne role. 

Student/ka potrafi 
organizować pracę w 
grupie  na poziomie 
podstawowym 

Student/ka potrafi 
organizować pracę w 
grupie. 

Student/ka potrafi 
organizować pracę w 
grupie i przyjmować w 
niej różne role. 

K_K08 

Student/ka nie potrafi 
prawidłowo określać 
priorytetów służących 
do realizacji 
wyznaczonych zadań. 

Student/ka potrafi 
określać priorytety 
służące realizacji 
wyznaczonych zadań 
na poziomie 
podstawowym. 

Student/ka potrafi 
określać priorytety 
służące realizacji 
wyznaczonych zadań 
na poziomie 
średniozaawansowany
m. 

Student/ka potrafi 
prawidłowo określić 
priorytety służące 
realizacji 
wyznaczonych zadań. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 

EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 U05 U06 K07 K08 

Egzamin pisemny         
Egzamin ustny         
Zaliczenie pisemne X X X X X X X X 
Zaliczenie ustne         
Kolokwium pisemne X X X X X X X X 



Kolokwium ustne         
Test         
Projekt         
Praca pisemna         
Raport         
Prezentacja multimedialna         
Inne (jakie?) -          
Praca podczas ćwiczeń X X X X X X X X 
 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) - - 
2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 
studentów) 40 24 

3. Konsultacje z nauczycielem 20 20 

Razem 1+2+3 60 44 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) ¾ ¾ 
5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 65 81 

Razem 4+5 65 81 

SUMA 1+2+3+4+5 125 125 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 5 
 
Literatura podstawowa - G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 

2012.  
- W. Maruchin, System podatkowy, Wydawnictwo VizjaPress&IT, 

Warszawa 2013.  
- R. Rosiński, Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych 

rozwiązań, Difin, Warszawa 2010.  
- P. Smoleń (red.), System organów podatkowych w Polsce, Oficyna 

Prawa Polskiego, Warszawa 2009.  
- B. Rogalska, Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie 

prawnym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014.  
- Gomulowicz, A. Małecki, J. 2011. Podatki i prawo podatkowe. Wyd. 

LexisNexis 
Literatura uzupełniająca - Głuchowski, J. Patyk, J. 2011. Zarys polskiego prawa 

podatkowego, S. Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie 
podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.  

- K. Teszner, administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013.  

- P. Małecki, Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i 
rozliczanie, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.  

- Hołda (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2014, Wydawnictwo 
H. Beck, Warszawa 2014.  

- R. A. Nawrot, Międzynarodowa optymalizacja podatkowa, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.  

- Owsiak, S. 2011. Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wyd. PWN, 
Warszawa. 

 


