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Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Prawa Finansowego
Nazwa kierunku

Ekonomiczno-prawny
Forma studiów:

Profil kształcenia:

Specjalność:

II stopnia, stacjonarne

ogólnoakademicki

Doradztwo podatkowe

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

2

3

wykład

30

ZO

3

Razem

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr KATARZYNA ŚWIĘCH-KUJAWSKA

Prowadzący zajęcia:

dr KATARZYNA ŚWIĘCH-KUJAWSKA

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

3

Nabycie przez studenta pogłębionej wiedzy dotyczącej cech i struktury administracji podatkowej, a także zasad kontroli
skarbowej ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania omawianych instytucji, ochrony praw
podatnika i związanymi z tym gwarancjami procesowymi.
Posiadanie podstawowych wiadomości z procedury administracyjnej, przede wszystkim w zakresie struktury i
właściwości organów administracji publicznej oraz istoty postępowania dwuinstancyjnego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Lp

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Opis efektu

1

EP1

Student zna i potrafi przedstawić zasady
funkcjonowania administracji skarbowej i
podatkowej, a także strukturę oraz metody
organizacji i działania.

K_W03

S2A_W02
S2A_W03

2

EP2

Definiuje organy kontroli skarbowej oraz zna
zasady kontroli skarbowej.

K_W03

S2A_W02
S2A_W03

3

EP3

K_W08

S2A_W08
S2A_W09

1

EP4

Interpretuje obowiązujące przepisy w zakresie
kontroli skarbowej.

K_U01

S2A_U01

2

EP5

Rozwiązuje kazusy dotyczące właściwości organów
podatkowych i kontroli skarbowej.

K_U07

S2A_U06

1

EP6

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i
umiejętności w zakresie kontroli skarbowej.

K_K06

S2A_K06

Semestr

Liczba godzin

Zna aktualną linię orzecznictwa sądów
administracyjnych w zakresie kontroli skarbowej.

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla
programu

KOD

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
Forma zajęć: wykład
1. Pojęcie administracji podatkowej.

3

2

2. Podmioty administracji podatkowej, organy administracji podatkowej oraz ich rodzaje.

3

3

3. Zasady funkcjonowania organów podatkowych.

3

3

4. Kontrola skarbowa.

3

3

5. Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa.

3

3

6. Istota i zakres kontroli skarbowej.

3

4
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7. Organy kontroli skarbowej.

3

3

8. Inspektorzy kontroli skarbowej. Szczególne uprawnienia kontroli skarbowej. Wywiad skarbowy.

3

5

9. Postępowanie kontrolne.

3

4

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją dydaktyczną. Rozwiązywanie kazusów.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6
Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. Za każdą prawidłową
odpowiedź student uzyskuje 1 punkt.
Zasady oceniania są następujące:
- 20 pkt - bardzo dobry,
- 18 - 19 pkt - dobry plus,
- 16- 17 pkt - dobry,
Forma i warunki zaliczenia - 14- 15 pkt - dostateczny plus,
- 12 - 13 pkt - dostateczny.
EGZAMIN PISEMNY

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa jest oceną z egzaminu.

Literatura podstawowa

Teszner K. (2012): Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Wolters Kluwer

Literatura uzupełniająca

Kulicki J. (2014): Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej, Wolters Kluwer

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

9

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

14

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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