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13. System podatkowy i ubezpieczenia 

Kod 

przedmiotu 
 

Nazwa 

przedmiotu 
System podatkowy i ubezpieczenia 

Kierunek Finanse i rachunkowość - studia drugiego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu C. Moduł kształcenia kierunkowego 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Semestr 1 

Osoba koordynująca 

przedmiot 
 

Osoby prowadzące zajęcia  

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) 
45 27 

Razem 1+2 60 36 

3. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

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

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
15 39 

Razem 3+4 15 39 

SUMA 1+2+3+4 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 3 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Poznana problematyka podstaw finansów. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia 
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się) 

 ma wiedzę – zna i rozumie: 
Kod efektu 

kierunkowego 

 
w pogłębionym stopniu wybrane procesy, fakty oraz metody i teorie, 

stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z finansów 
FR.II_W01 

 główne tendencje rozwojowe systemu podatkowego i ubezpieczeń FR.II_W03 

 
ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności zawodowej w 

zakresie finansów i rachunkowości 
FR.II_W07 

 zasady i normy prawne z zakresu prawa podatkowego FR.II_W08 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:   

 
formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe 

dla działalności zawodowej w zakresie finansów i rachunkowości 
FR.II_U03 

 
wykonywać zadania zawodowe wymagające zastosowania wiedzy z 

zakresu  z zakresu prawa podatkowego 
FR.II_U08 

 
posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest 

gotów do: 
  

 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści FR.II_K01 

 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego oraz inicjowania działań na 

rzecz interesu publicznego 

FR.II_K03 

Cele kształcenia 

Pogłębienie wiedzy studenta  na temat instytucji, norm i instrumentów tworzących system 

finansów publicznych, w szczególności zaś system podatkowy i system ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych. Pogłębienie wiedzy z zakresu teorii podatków i systemów podatkowych. Określenie 

funkcji i cech systemu podatkowego oraz elementów konstrukcji podatków. Dostarczenie wiedzy 

na temat rozwiązań podatkowych w Polsce i na świecie. Poszerzenie i uzupełnienie wiedzy z 

zakresu teorii ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Wypracowanie umiejętności analizy 

instytucji i instrumentów tworzących system ubezpieczeń. Kształtowanie umiejętności analizy i 

interpretacji podstawowych danych makro i mikroekonomicznych ze sfery fiskalnej i sfery 

ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. 

Treści kształcenia 

Wykłady: 
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– Klasyczne zasady podatkowe. Teoria optymalnego podatku. Współczesne teorie 

podatkowe. 

– Charakterystyka systemu podatkowego w Polsce. Klasyfikacja podatków. Charakterystyka 

podatków centralnych i lokalnych. Wpływy podatkowe do budżetu – analiza dynamiki i 

struktury, problem luki podatkowej, ekonomiczne i społeczne skutki opodatkowania. 

– Teoria ubezpieczeń. Pojęcie, specyfika i funkcje ubezpieczeń. Ubezpieczenia jako metoda 

zarządzania ryzykiem. Istota i specyfika ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.  

– Klasyfikacja ubezpieczeń. Charakterystyka ubezpieczeń gospodarczych oraz ubezpieczeń 

osobowych i majątkowych. Rodzaje ryzyka w ubezpieczeniach 

– Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego. Organizacja systemu 

ubezpieczeń społecznych w Polsce. Charakterystyka ubezpieczeń emerytalnych i 

rentowych. 

– Charakterystyka ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych. System ubezpieczeń 

zdrowotnych w Polsce. 

Inne formy zajęć: 

– Klasyfikacja podatków: podatki przychodowe, podatki dochodowe, podatki majątkowe, 

podatki konsumpcyjne. 

– Wykładnia prawa podatkowego- Trybunał Sprawiedliwości UE, WSA i NSA. 

– Ordynacja podatkowa - zagadnienia ogólne. 

– Zobowiązane podatkowe w Ordynacji podatkowej. 

– Postępowanie podatkowe w Ordynacji podatkowej. 

– Kontrola sądowa orzeczeń w sprawach podatkowych. 

Zalecana literatura  

Podstawowa: 

– Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe  PWN, Warszawa 

2012. 

– Iwonicz-Drozdowska M. (red.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2013 

Uzupełniająca: 

– Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012. 

– Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce,. C. H. Beck, Warszawa 

2009.  

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

– Handschke J., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia – podręcznik akademicki, Poltext, 

Warszawa 2010. 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień X 

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny X 

Dyskusja X 

Praca z tekstem X 

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu X 

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video X 

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 

drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
X 

Praca w grupach X 

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)  

Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów  

Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)  

Inne kalkulator kosztów,symulator, X 

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

Egzamin pisemny X 

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne  
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Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test X 

Esej  

Raport  

Prezentacja multimedialna X 

Udział w debacie X 

Projekt lub wytworzenie produktu  

Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych  

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 

 

  


