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Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów problematyki podatków i opłat lokalnych, zakresu władztwa władz
lokalnych w stosunku do podatków i opłat lokalnych (w kontekście aktualnego orzecznictwa sądów
administracyjnych), a także ukazanie wpływu rodzajów aktywności podatnika na wysokość podatków i opłat lokalnych
oraz tryb ich wymiaru.
Student posiada ogólną wiedzę z zakresu podstaw finansów samorządowych, podatków, prawa cywilnego i
handlowego, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

ma ugruntowaną wiedzę w zakresie podatków i
opłat lokalnych

K_W03

S2A_W02
S2A_W03

2

EP2

definiuje i objaśnia poszczególne elementy
konstrukcji podatków lokalnych

K_W07

S2A_W07

3

EP3

zna organy podatkowe dokonujące poboru
poszczególnych podatków lokalnych

K_W08

S2A_W08
S2A_W09

1

EP4

określa istotę i specyfikę podatków i opłat
lokalnych

K_U01

S2A_U01

2

EP5

ocenia przyczyny i skutki zmian w systemie
podatków samorządowych

K_U03

S2A_U03

3

EP6

posługuje się wybranymi normami i regułami
prawnymi w celu określenia poziomu zobowiązania
podatkowego

K_U06

S2A_U05

4

EP7

krytycznie ocenia społeczne i ekonomiczne
konsekwencje przyjętych rozwiązań w zakresie
podatków samorządowych

K_U08

S2A_U07

1

EP8

ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności w
zakresie podatków i opłat lokalnych, rozumie
potrzebę ciągłego uczenia się

K_K01

S2A_K01

EP9

potrafi myśleć i działać w sposób konstrukcyjny,
będąc przygotowanym do podejmowania różnych
wyzwań zawodowych w zakresie podatków i opłat
lokalnych

K_K07

S2A_K07

Semestr

Liczba godzin

kompetencje społeczne

2

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: Podatki i opłaty lokalne
Forma zajęć: wykład

1/2

1. System podatków i opłat lokalnych w Polsce

2

2

2. Opodatkowanie nieruchomości w Polsce i na świecie - podatek od nieruchomości. Koncepcja
opodatkowania nieruchomości ad valorem (podatek katastralny)

2

3

3. Podatek rolny i leśny

2

2

4. Charakterystyka podatku od środków transportowych.

2

1

5. Podatek od spadków i darowizn - charakterystyka podatku.

2

1

6. Rola i znaczenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

2

1

7. Opłata skarbowa i inne opłaty lokalne.

2

2

8. Specyfika postępowania podatkowego w sprawach podatków i opłat lokalnych

2

1

9. Weryfikacja wiedzy i umiejętności (kolokwium zaliczeniowe z wykładu)

2

2

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

wykorzystanie prezentacji multimedialnych powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze podatków i
opłat lokalnych
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9
Zaliczenie pisemne w formie testu sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje pytania testowe (do 30 pytań) zawierające zagadnienia dotyczące systemu podatków i opłat
lokalnych w Polsce i jedno pytanie otwarte. Ocena z przedmiotu jest oceną z zaliczenia.
KOLOKWIUM

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Ocenianie:
- Student otrzymuje ocenę dostateczną z zaliczenia, gdy uzyska 55%-65% maksymalnej liczby punktów.
- Student otrzymuje ocenę dostateczną plus z zaliczenia, gdy uzyska 66%maksymalnej liczby punktów.
- Student otrzymuje ocenę dobrą z zaliczenia, gdy uzyska 77%-87% maksymalnej liczby punktów.
- Student otrzymuje ocenę dobrą plus z zaliczenia, gdy uzyska 88% maksymalnej liczby punktów.
- Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą z zaliczenia, gdy uzyska 89%-100% maksymalnej liczby punktów.
Dowgier R. (red.), Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012. (2012): Podatki i opłaty lokalne. 601 pytań i
odpowiedzi,, Warszawa, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business

Literatura podstawowa

Etel L. Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany, (2013): Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany, Warszawa Wydawnictwo
Temida 2
Hanusz A. (red.), (2015): Źródła finansowania samorządu terytorialnego., Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer
Michta D. (2015): Podatki i opłaty lokalne: komentarz praktyczny, orzecznictwo., Warszawa Wydawnictwo Difin,

Literatura uzupełniająca

Gomułowicz A,. Małecki J, (2013): Podatki i prawo podatkowe,, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

3

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2
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