
KIERUNEK STUDIÓW: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) 

Wykład jest kierowany do studentów Prawa od III do V roku, Administracji I stopnia – rok  II 

i III, Europeistyki I stopnia – rok II i III. Prawa Kanonicznego od III do V roku.  

PRZEDMIOT: Wykład fakultatywny: Procedury podatkowe  

KOD PRZEDMIOTU: 

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: dr Monika Münnich 

FORMA ZAJĘĆ: wykład 

LICZBA GODZIN: (ogółem -  30h)  semestr - 30h 

LICZBA GODZIN W TYGODNIU: 1,5h 

CEL ZAJĘĆ:  

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy na temat uregulowanych w 

przepisach prawa podatkowego procedur podatkowych wykonywanych przez organy administracji skarbowej w 

zakresie podstawowych obowiązujących rozwiązań prawnych, literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądów. 

Szczegółowe cele: 

1. Zapoznanie studentów z aktami prawnymi stanowiącymi podstawę prowadzenia postępowań 

podatkowych przez organy podatkowe; 

2. Omówienie podziału kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych przez 

poszczególne organy  publicznej administracji skarbowej;  

3. Omówienie problemów związanych z likwidacją zbiegu norm kompetencyjnych w zakresie 

prowadzenia postępowania podatkowego przez różne organy podatkowe; 

4. Przedstawienie propozycji zmian w zakresie regulacji prawnych normujących wykonywanie 

czynności proceduralnych; 

5. Zapoznanie studentów z metodami sporządzania pism procesowych i kierowania ich do 

właściwych organów podatkowych; 

6. Rozwijanie u studentów praktycznych umiejętności posługiwania się aktami prawnymi, 

wykorzystywania orzecznictwa i glos prawnych w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu 

procedur podatkowych; 

7. Rozwijanie u studentów praktycznych umiejętności posługiwania się aktami prawnymi, 

wykorzystywania orzecznictwa i glos prawnych w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu 

ustrojowego podatkowego; 

8. Prezentacja przykładów ilustrujących znaczenie poszczególnych rozwiązań prawnych dla praktyki 

np. obrotu gospodarczego, w tym prezentacja różnego typu wzorów pism, dokumentów, 

formularzy etc. 

METODY DYDAKTYCZNE:  

- wykład konwersatoryjny, 

- wykład informacyjny, 

- wykład problemowy 
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- prezentacja z objaśnieniami, 

 

L.p. TEMATY ZAJĘĆ 

1. Podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu procesowego prawa podatkowego, organ podatkowy, 

strona, procedura, postępowanie, kontrola, czynności sprawdzające, etc; 

2. Źródła prawa oraz ich charakterystyka (zmienność przepisów, klauzule odsyłające, sprzeczność 

regulacji prawnych w różnych aktach prawnych). 

3.  Struktura oraz zakresem działalności organów podatkowych publicznej administracji skarbowej  

4. Podział kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych przez poszczególne organy  

publicznej administracji skarbowej 

5. Rodzaje procedur podatkowych 

6. Zasady ogólne wykonywania postępowania podatkowego 

7. Wszczęcie, przebieg i zakończenie postępowania podatkowego  

8. Budowa decyzji i postanowienia 

9.  Zwyczajne i nadzwyczajne środki odwoławcze 

10. Pozycja strony 

11.  Cel i przebieg czynności sprawdzające 

12. Zapoznanie studentów z celami i przebiegiem kontroli podatkowej;  

13.  Kontrola podatkowa a kontrola skarbowa 

14. Kontrola wewnętrzna w administracji skarbowej 

 

LITERATRA OBOWIĄZKOWA: 

1. J. Głuchowski, J. Patyk, Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2008; 

2. A. Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz , Prawo 

podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. W. Wojtowicz, Bydgoszcz 2009; 

3. M. Duda, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Lublin 

2010. 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. H. Dzwonkowski, Z. Zgierski, Procedury podatkowe, Warszawa 2006; 

2. St. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński i inni, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2010; 

3. St. Babiarz, B. Gruszczyński, Wzory pism w sprawach podatkowych, Warszawa 2006. 

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestniczenie w 

zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. 

FORMA ZALICZENIA:  

Podstawową formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu prawa finansowego są: 

a) Obecność na wykładzie  

b) Pozytywna ocena z egzaminu końcowego – forma opisowa (rozwiązanie czterech kazusów) 

KRYTERIA ZALICZENIA: 
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Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz aktywne uczestniczenie w tych 

częściach wykładu, w których będzie miał on charakter konwersatoryjny oraz uzyskanie pozytywnej oceny z 

egzaminu końcowego. 

 

 


