
KIERUNEK STUDIÓW: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)  

Wykład jest kierowany do studentów III, IV i V roku 

PRZEDMIOT: Konwersatorium: System organów podatkowych  (ustrój polskiej 

administracji skarbowej) 

KOD PRZEDMIOTU: 

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: dr Monika Münnich 

FORMA ZAJĘĆ: ćwiczenia 

LICZBA GODZIN: (ogółem -  15)  semestr -  15h 

LICZBA GODZIN W TYGODNIU: 45 minut 

CEL ZAJĘĆ:  

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy na temat systemu i zakresu 

kompetencji organów polskiej administracji skarbowej. 

Szczegółowe cele: 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu ustrojowego prawa 

podatkowego: organ, organ podatkowy, jednostki organizacyjne, urzędy i organy centralne, 

administracja terenowa, administracja rządowa, właściwość organów etc.; 

2. Zapoznanie studentów z aktami prawnymi stanowiącymi podstawę działalności organów 

podatkowych; 

3. Omówienie całościowej struktury polskiej administracji skarbowej oraz prezentacja organów 

niepodatkowych spełniających funkcje fiskalne; 

4. Przedstawienie pozycji i kompetencji Ministra Finansów jako naczelnego organu podatkowego  

5. Zapoznanie studentów ze strukturą oraz podziałem kompetencji terenowych organów 

podatkowych administracji rządowej; 

6. Zapoznanie studentów z ustrojem i zakresem działalności samorządowych organów podatkowych; 

7. Omówienie problemów związanych z koordynacją, konsolidacją oraz likwidacją zbiegu norm 

kompetencyjnych organów podatkowych; 

8. Zapoznanie studentów ze statusem prawnym pracowników administracji skarbowej 

9. Przedstawienie propozycji zmian i modernizacji polskiej administracji skarbowej, 

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

wykorzystywania orzecznictwa i glos prawnych w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu 

ustrojowego podatkowego. 

METODY DYDAKTYCZNE:  

- wykład konwersatoryjny, 

- wykład informacyjny, 

- prezentacja z objaśnieniami, 

- dyskusja dydaktyczna, 

- praca w grupach, 
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- spotkanie z pracownikami administracji skarbowej 

 

L.p. TEMATY ZAJĘĆ 

1. Podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu ustrojowego prawa podatkowego. 

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

regulacji prawnych w różnych aktach prawnych). 

3.  Ustrój publicznej administracji skarbowej oraz prezentacja organów niepodatkowych spełniających 

funkcje fiskalne 

4. Minister Finansów – jako naczelny organ podatkowy 

5. Interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez Ministra Finansów 

6. Struktura oraz podział kompetencji terenowych organów podatkowych administracji rządowej 

7. Zakres działania urzędów i izb skarbowych oraz urzędów i izb celnych 

8. Ustrojem i zakres działalności samorządowych organów podatkowych 

9.  Pozycja i kompetencje organów kontroli skarbowej w systemie polskiej administracji skarbowej 

10. Wywiad skarbowy 

11.  Kontrola wewnętrzna w administracji skarbowej 

12. Kierunki reform i modernizacji organów i jednostek organizacyjnych administracji skarbowej 

13.  Status prawny pracowników administracji skarbowej 

14. Praca zaliczeniowa dotycząca systemu organów podatkowych. 

 

 

LITERATRA OBOWIĄZKOWA: 

1. System organów podatkowych w Polsce, red. P. Smoleń, Warszawa 2009. 

2. J. Głuchowski, J. Patyk, Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2008. 

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

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

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, red. E. Ruśkowski, B. Dolnicki, 

Bydgoszcz - Białystok - Katowice 2007. 

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

2010; 

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

 

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynne uczestniczenie w 

zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny za pracę zaliczeniową. 

FORMA ZALICZENIA:  

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

a) czynny udział w dyskusjach 

b) streszczenia i referaty przygotowywane przez studentów 

c) rozwiązanie trzech kazusów 
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KRYTERIA ZALICZENIA: 

Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie poprawnych pod względem merytorycznym 

i formalnym rozwiązań kazusów. Przy ustalaniu oceny końcowej uwzględniania będzie również praca studentów 

w trakcie zajęć (udział w dyskusji, przygotowywanie i prezentowanie wybranych zagadnień, streszczeń i 

referatów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


