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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Założenia wstępne17):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

konsultacje inne …

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Elementy teorii podatku. Wybrane myśli podatkowe. Ewolucja regulacji podatkowych w Polsce. Funkcje i zasady podatkowe. Źródła prawa podatkowego.
Ordynacja podatkowa. Wybrane zagadnienia podatkowe nieujęte w Ordynacji podatkowej. Opodatkowanie dochodów. Podatki majątkowe. Podatki obrotowe.
Systemy podatkowe w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zagadnienie podwójnego opodatkowania. Istota i znaczenie rajów podatkowych.

B.     ćwiczenia

inne… inne …

System podatkowy w Polsce – wymiar praktyczny. Obliczanie niektórych obciążeń podatkowych gospodarstw rolnych: podatek rolny, podatek leśny. Ustalanie
podstawy wymiaru, obliczanie ulg i zwolnień dla podatku od nieruchomości. Ustalanie podstawy wymiaru, obliczanie ulg i zwolnień dla podatku od spadków i
darowizn. Technika wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych. Uproszczone formy opodatkowania. Technika wymiaru podatku od osób prawnych.
Ustalanie wymiaru podatku akcyzowego. Ustalanie wymiaru podatku VAT. Koncepcja zmian systemu podatkowego w Polsce.

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 9

a2) ćwiczenia audytoryjne 9

a3) ćwiczenia laboratoryjne

SW  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Celem zajęć z przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami, funkcjami i organizacją polityki podatkowej (teoria i praktyka), przedstawienie zasad i 
umiejętności wymiaru obciążeń podatkowych zasilających budżet państwa i organizacji samorządowych.

-

-

-

Jednostka realizująca7): Katedra Polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

3 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Polish tax system

Kierunek studiów4): Zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): Prof. dr hab. Marian Podstawka

Prowadzący zajęcia6): Prof. dr hab. Marian Podstawka, Dr Piotr Gołasa

ZMP322

Nazwa przedmiotu1): Polski system podatkowy

Numer katalogowy:
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UWAGI24):

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

6.

7.

8.

Miejsce realizacji zajęć22): Sala audytoryjna

b) uzupełniająca

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

4. Głuchowski, J. Patyk, J. 2011. Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa

5.

2. Gomulowicz, A. Małecki, J. 2011. Podatki i prawo podatkowe. Wyd. LexisNexis 

egzamin ustny inne..

inne…Zaliczenie pisemne inne..

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

1. Szczodrowski, G. 2007. Polski system podatkowy. PWN, Warszawa 

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…Zaliczenie pisemne inne..

inne…Prace pisemne przygotowane przez 
studentów inne..

inne… Zaliczenie pisemne inne..

08 -

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - definiuje rodzaje podatków 05 -

02 - wylicza wysokość obciążeń podatkowych 06 -

03 - wybiera optymalne rozwiązania podatkowe 07 -

04 - wyszukuje niezbędne informacje na temat obciążeń podatkowych
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