
 

Kod przedmiotu B2.8 
Nazwa 

przedmiotu 
Prawo podatkowe w działalności gospodarczej 

Kierunek Administracja - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł do wyboru, B2. Administracja w biznesie 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 2. Administracja w biznesie 

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 10 10 

Razem 1+2+3 40 34 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) - - 

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

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
35 41 

Razem 4+5 35 41 

SUMA 1+2+3+4+5 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 

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 odnośnie zasad kształtowania 

zobowiązań podatkowych i czynnikach 

wpływających na obciążenia podatkowe 

K_W03 

K_W05 

K_W02 Ma wiedzę na temat opodatkowania działalności 

gospodarczej w Polsce 
K_W03 

K_W07 



ma następujące umiejętności – potrafi, umie: 

K_U03 Potrafi korzystać z aktów prawnych dotyczących 

obciążenia podatkowego 
K_U02 

K_U04 

Potrafi dokonać analizy czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na 

wysokość zobowiązania podatkowego, dokonać 

obliczeń podatków oraz prognozować jego 

prawne, ekonomiczne i społeczne skutki 

K_U01 

K_U09 

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

K_K05 Jest gotów do stałej aktualizacji wiedzy w 

zakresie przepisów podatkowych 
K_K07 

K_K06 

Jest świadom znaczenia podatków, potrafi 

argumentować swoje stanowisko odnośnie 

podatków w grupie, dostrzegając ich rolę 

etyczną  

K_K02 

K_K05 

Cele kształcenia 

 Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami odnośnie zasad 

opodatkowania podmiotów gospodarczych 

 Zaznajomienie z opodatkowaniem dochodów uzyskiwanych w działalności gospodarczej w 

Polsce,  

 Umiejętność rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej 

analizy podatkowej 

Treści kształcenia 

WYKŁADY: 

1. Istota i funkcje podatków. Otoczenie podatkowe przedsiębiorstw w Polsce 

2. Zasady opodatkowania dochodów: Podatek dochodowy od osób fizycznych 

3. Zasady opodatkowania dochodów: Ryczałtowe formy opodatkowania dochodów 

osób fizycznych 

4. Zasady opodatkowania dochodów: Podatek dochodowy od osób prawnych 

5. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy 

6. Podatki stanowiące koszty uzyskania przychodów 

a) Podatek od nieruchomości 

b) Podatek od środków transportowych 

c) Podatek od czynności cywilnoprawnych 

ĆWICZENIA: 

1. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 

2. Ogólne zasady ustalania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych 

3. Charakterystyka formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób 

fizycznych: Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych na zasadach 

ogólnych 



4. Charakterystyka formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób 

fizycznych: Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

5. Charakterystyka formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób 

fizycznych: Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie 

karty podatkowej 

6. Formy opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą a obowiązkowe ewidencje podatkowe. Optymalizacja podatkowa 

7. zaliczenie 

Zalecana literatura  

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 

2009. 

2. Litwińczuk H., Karwat P. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, tom 1 i 2, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2008. 

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, 

ODDK, Gdańsk 2009. 

4. Literatura dodatkowa: 

5. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009. 

6. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007. 

7. Przepióra P., Podatek VAT w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dyskusja o neutralności i 

kształcie regulacji podatkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009. 

8. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, SGH, Warszawa 2008. 

9. Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, 

Warszawa 2009. 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień X 

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning) X 

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa X 

Metoda warsztatowa  



Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna X 

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?) – ………………..  

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  

Praca pisemna  

Raport  

Prezentacja multimedialna X 

Inne (jakie?) - …………………………....  

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 

 

 


