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ORGANIZATOR CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA STRATEGIA PODATKOWA 
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TYP STUDIÓW: DOSKONALĄCE  
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dr Piotr Kania  piotr.kania@uekat.pl 
 

SEMESTRY 

2 

GODZINY 

160 

W tym: 

Wykłady: 118 

Ćwiczenia: 30 

Laboratoria: 12 

E-learning: - 

ECTS 

30 

CELE STUDIÓW: 

● przedstawienie w pogłębionym stopniu problematyki podatkowej oraz mechanizmów 
i uwarunkowań relacji między władzą podatkową a podatnikiem, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorców realizujących swoje cele w różnych formach 
organizacyjnych, 

● wykształcenie umiejętności odczytywania intencji ustawodawcy podatkowego wraz  
z przedstawieniem możliwych reakcji opodatkowanych przedsiębiorstw, 

● podniesienie umiejętności w zakresie projektowania i realizacji strategii podatkowej  
w przedsiębiorstwie.  
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ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 
rozporządzenia1* 

SP_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizmy  
i uwarunkowania relacji między władzą podatkową  
a podatnikiem. 

P7S_WG 

SP_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu system 
finansowy, ze szczególnym uwzględnieniem 
systemu podatkowego i związanego z nimi ryzyka 
finansowego i podatkowego, a także zachowań 
podatnika – przedsiębiorcy. 

P7S_WG 

SP_W03 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje 
prawne systemu podatkowego i innych obciążeń 
fiskalnych. 

P7S_WG 

SP_W04 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu możliwości 
wyboru rozwiązań podatkowych 
charakterystycznych dla różnych form prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

 

 

P7_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

SP_U01 Potrafi posługiwać się normami i regułami prawnymi 
dotyczącymi systemu podatkowego. 

P7S_UW 

SP_U02 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do budowy 
strategii podatkowej przedsiębiorstwa oraz 
umiejętność przewidywania konsekwencji 
przyjętych rozwiązań podatkowych dla sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa. 

P7S_UW 

SP_U03 Potrafi  analizować  zachowania podatkowe 
przedsiębiorców oraz oceniać ich konsekwencje 
gospodarcze i społeczne. 

P7S_UW 

                                                           
1* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

SP_U04 Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach 
prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę  
w zespole w zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących tworzenia strategii podatkowych 
przedsiębiorstwa i oceny skutków finansowych ich 
zastosowania. 

P7S_UO 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

SP_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  
i odbieranych treści w zakresie norm i regulacji 
prawnych dotyczących systemu podatkowego.  

P7S_KK 

SP_K02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów  poznawczych  
i praktycznych oraz zasięganiu opinii ekspertów  
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu 
problemu w budowaniu strategii podatkowej 
przedsiębiorstwa. 

P7S_KK 

SP_K03 Jest gotów do myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy z zastosowaniem strategii 
podatkowej przedsiębiorstwa. 

P7S_KO 

SP_K04 Jest gotów do propagowania postaw etycznych 
względem zobowiązań podatkowych 
przedsiębiorstwa. 

P7S_KR 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Polityka podatkowa W 8 1 

2 Podatek od towarów i usług W/ĆW 16/8 3 

3 Pozostałe podatki pośrednie W/ĆW 12/4 3 

4 Rachunkowość i 
sprawozdawczość finansowa z 
uwzględnieniem rachunkowości 
podatkowej  

W 8 2 

5 Opodatkowanie dochodów z 
działalności gospodarczej 

W/ĆW 16/8 3 



 

6 Strategie finansowe 
przedsiębiorstw z arkuszem 
kalkulacyjnym 

W/LAB 4/12 3 

7 Opodatkowanie transakcji rynku 
finansowego  

W 8 2 

8 Postępowanie podatkowe W 8 2 

9 Opodatkowanie dochodów osób 
fizycznych 

W/ĆW 12/4 3 

10 Międzynarodowe strategie 
podatkowe  

W 8 2 

11 Zobowiązania z tytułu 
ubezpieczeń społecznych  

W/ĆW 4/4 2 

12 Prawo karne skarbowe  W 8 2 

13 Pozostałe podatki bezpośrednie W/ĆW 6/2 2 

 

Karty opisu przedmiotu stanowią załączniki od 1 do 13 (karty należy sporządzić wg wzoru 
określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

- egzamin pisemny składający się z dwóch części (po każdym semestrze) w formie 
zintegrowanego (obejmującego wszystkie przedmioty z danego semestru)  testu 
wyboru, 

- obecność na poziomie nie niższym niż 80% zajęć. 

 


