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Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków
Nazwa kierunku

Ekonomiczno-prawny
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Rok

Semestr

2

4

Forma zajęć

Liczba godzin
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ćwiczenia

15

ZO

wykład

15

ZO

Razem

ECTS
2
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2
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Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów istoty zawodu doradcy podatkowego, uregulowań prawnych
dotyczących zawodu i czynności wykonywanych przez doradców podatkowych

Wymagania wstępne:

Student posiada ogólną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, zna i rozumie współzależności między finansami,
sferą realną gospodarki a systemem podatkowym; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z
zakresu finansów i podatków
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

posiada rozszerzoną wiedzę o systemie
podatkowym

2

EP2

1

EP3

2

EP4

3

EP5

1

EP6

2

EP7

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W04

S2A_W02
S2A_W04

posiada wiedzę o rodzajach więzi społecznych,
zawodowych dot. zawodu doradcy podatkowego

K_W07

S2A_W07

potrafi objaśniać wpływ decyzji podatkowych na
warunki działania podmiotów gospodarczych

K_U02

S2A_U02

potrafi wyrażać opinie na temat prowadzonej
polityki podatkowej

K_U03

S2A_U03

potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązanie
problemów podatkowych

K_U07

S2A_U06

K_K01

S2A_K01

K_K04

S2A_K04

Semestr

Liczba godzin

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, co
wynika głównie ze zmian prawa podatkowego
potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy
związane z wykonywaniem zawodu doradcy
podatkowego
TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot: Podstawy prawne wykonywania zawodu doradcy podatkowego
Forma zajęć: wykład
1. Zasady funkcjonowania samorządów zawodowych w Polsce

4

2

2. Doradca podatkowy - zawód zaufania publicznego - historia i ogólna charakterystyka zawodu

4

2

3. Przesłanki uzyskania prawa do wykonywania zawodu i jego utraty

4

2

1/2

4. Zasady i kształt egzaminu na doradcę podatkowego

4

2

5. Ustrój organów samorządu zawodowego doradców podatkowych i kompetencje poszczególnych
organów

4

2

6. Etyka w zawodzie doradcy podatkowego

4

3

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

4

2

1. Podstawy prawne doradztwa podatkowego w Polsce na bazie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o
doradztwie podatkowym i rozporządzeń Ministra Finansów

4

3

2. .Analiza czynności i uprawnień doradcy podatkowego; prawa i obowiązkami doradcy podatkowego

4

2

4

2

4

3

4

3

4

2

Forma zajęć: ćwiczenia

3. Zasady etyki zawodowej i poszczególne rodzaje ich naruszeń; postępowanie w sprawach
dyscyplinarnych
4. Egzamin na doradcę podatkowego - zasady egzaminu, analiza pytań egzaminacyjnych na egzamin na
doradcę podatkowego
5. Analiza kazusów związanych z wystąpieniami doradcy podatkowego do organów podatkowych w
imieniu klienta i przed sądami (WSA, NSA)
6. Weryfikacja wiedzy i umiejętności (kolokwium zaliczeniowe)
Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

wykorzystanie prezentacji multimedialnych powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze zawodu
doradcy podatkowego i rozwiązań podatkowych, analiza przykładów, pytań egzaminacyjnych
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7
Zaliczenie pisemne - w formie testu- sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje pytania testowe (do 30 pytań) zawierające zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania i
etyki zawodu doradcy podatkowego. Przeprowadzane są dwa kolokwia zaliczeniowe, z części wykładowej i części
ćwiczeniowej. Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z obu zaliczeń.
KOLOKWIUM

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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.
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i kolokwium
I. Sobieska (2011): Determinanty rozwoju doradztwa podatkowego w Polsce. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem
prof. dr hab. Jolanty Iwin-Garzyńskiej,, Szczecin, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

Literatura podstawowa

I. Sobieska, (2012): Doradztwo podatkowe: Funkcjonowanie i kierunki rozwoju,, Warszawa, Wolters Kluwer
Pod red. A. Mariańskiego, (2015): Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz. Wydanie 2,, Warszawa, Wolters Kluwer,

Literatura uzupełniająca

Zasady Etyki Doradców Podatkowych (t.j.) Załącznik do uchwały nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11
lutego 2014 r.

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

3

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

