
 

 

Kod przedmiotu B1.15 
Nazwa 

przedmiotu 
Podatki i opłaty lokalne 

Kierunek Administracja - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł do wyboru, B1. Administracja publiczna 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 1. Administracja publiczna 

Semestr 5 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 15 

3. Konsultacje z nauczycielem 20 20 

Razem 1+2+3 50 44 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) - - 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
75 81 

Razem 4+5 75 81 

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

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 5 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU 

UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie do kierunkowych efektów 

uczenia się) 

ma wiedzę – zna i rozumie: 

  

K_W01 ma wiedzę w zakresie podstaw prawa 

podatkowego i finansów publicznych 
K_W01 

K_W02 Ma wiedzę o rodzajach podatków lokalnych i 

opłat, ich specyfice i praktycznych skutkach ich 
K_W01; 

K_W03 



wprowadzania 

K_W03 
ma wiedzę o sposobie funkcjonowania w sferze 

administracyjnego prawa materialnego i 

procesowego (procedury podatkowe) 

K_W02 

ma następujące umiejętności – potrafi, umie: 

K_U04 

potrafi prawidłowo zebrać i dokonać analizy 

materiałów niezbędnych do rozstrzygnięcia 

zagadnień dotyczących wymiaru, egzekucji i 

zwolnień w zakresie podatków lokalnych i opłat 

danej instytucji 

K_U05; 

K_U07 

K_U05 
potrafi wypełniać dokumenty administracyjne 

związane z wymiarem i poborem podatków 

lokalnych i opłat 

K_U09; 

K_U12 

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do: 

K_K06 

Jest świadomy znaczenia podatków lokalnych i 

opłat w systemie dochodów publicznych, oraz 

konieczności samodzielnego aktualizowania 

wiedzy na ten temat 

K_K01 

Cele kształcenia 

1. Znajomość specyfiki podatków majątkowych i opłat lokalnych 

2. Znaczenie podatków lokalnych i opłat w strukturze dochodów samorządów gmin oraz 

strukturze dochodów podatkowych 

3. Znajomość zakresu władztwa władz lokalnych w stosunku do podatków i opłat lokalnych 

Treści kształcenia 

WYKŁADY/ĆWICZENIA: 

1. Pojęcie podatku, klasyfikacja podatków majątkowych. 

2. Pojęcie opłaty oraz koncesji i zezwolenia. Klasyfikacja opłat. Podatek a opłata. 

3. Analiza podatków majątkowych. 

4. Zastosowanie przepisów prawa w wypełnianiu dokumentacji związanej z naliczeniem i  

poborem podatków i opłat  

5. Prezentacja rozwiązań prawnych w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych w innych 

krajach 

6. Prezentacja wybranych rozwiązań w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych w Polsce 

7. Analiza rozwiązań odnośnie podatków i opłat lokalnych w wybranej jednostce 

administracji 

8. Zaliczenie   

Zalecana literatura  

Literatura podstawowa: 

1. R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Podatki i opłaty lokalne, 601 pytań i 

odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

2. R. Styczyński, Leksykon - Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i 



darowizn. Podatki i opłaty lokalne, Unimex, Wrocław 2013. 

3. R. Mastalski, Prawo podatkowe, C.H.Beck, Warszawa 2014 

4. L. Etel, Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

5. K. Chustecka, Leksykon podatku od spadków i darowizn, Difin, Warszawa 2012 

  

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem X 

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna X 

Metoda ćwiczeniowa X 

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 X 

Inne (jakie?) – ...  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne X 

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test X 

Praca pisemna  



Raport  

Prezentacja multimedialna  

Inne (jakie?) – realizacja zadań symulacyjnych (np. naliczanie 

podatków, opłat lokalnych, wypełnianie dokumentów) 
X 

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

 

 

 

 

 


