
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

PRZEDSIĘBIORSTWO  W OTOCZENIU  

FISKALNYM 

TR/1/PK/PTRF 33 2 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr III/5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne  Wykłady  (15 godzin) w tym 2 

godz. E-learning, 6 godzin konsultacji 

Niestacjonarne   

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład (15 godzin) w tym 2 godz. E-

learning, 6 godzin konsultacji 

Wymagania wstępne Wymagania formalne:  Poziom 6 

Założenia wstępne: Podstawowa wiedza z 

ekonomii na poziomie licencjatu, znajomość 

zasad funkcjonowania gospodarki na 

poziomie krajowym, zrozumienie zasad 

funkcjonowania przedsiębiorstwa 

Metody dydaktyczne −  Wykład z prezentacją multimedialną  dla 

studentów  

− rozwiązywanie problemów podczas 

wykładów 

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 100% obecności na 

wykładach 

Formy zaliczenia: Zaliczenie w formie 

pisemnej – test kwalifikowany 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii 

Zakład Ekonomii i Finansów 

 

Cele i zadania przedmiotu:  

  

1. Zaznajomienie studentów z istotą funkcjonowania systemu fiskalnego 

2. Nauczenie zasad płacenia podatków zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne 

3. Wykształcenie praktycznej umiejętności kalkulacji efektów podatkowych prowadzonej 

działalności gospodarczej 

4. Nauczenie studentów zasad naliczania i odpisywania podatku VAT 

 

Treści programowe: 

 

Wykłady:  



 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Istota, zakres i funkcje 

polityki fiskalnej, 

 

2 K_W12 

 

C1 

C3 

2 Polityka fiskalna a 

polityka monetarna, 

 

2 K_W12 

 

C1 

C3 

3 Podmioty polityki 

fiskalnej, 

 

2 K_W12 

 

C1 

C3 

4 Pojęcie i konstrukcja 

podatku, 

Zasady podatkowe, 

 

2 K_W12 

K_W19 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

5 Powstanie i 

wygaśnięcie 

zobowiązania 

podatkowego, 

przymusowe 

wykonanie 

zobowiązania 

podatkowego, 

 

2 K_W12 

 

C1 

C2 

C3 

6 Główne rodzaje 

podatków w 

funkcjonowaniu 

podmiotu 

gospodarczego  

 

2 K_W12 

 

C1 

C2 

C3 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 

Studia stacjonarne  

Rodzaj aktywności 

Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 1 Godziny kontaktowe - wykłady   

6 0,5 Godziny kontaktowe : konsultacje    

6 0,4 Praca z literaturą   

5 0,1 E-learning   

30 2 Razem   

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 



Studia stacjonarne – 60 godzin praktycznych – 2,5 ECTS 

Studia niestacjonarne – 60 godzin praktycznych – 2 ECTS 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

W czasie zajęć studenci zdobywają nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności dotyczące 

funkcjonowania całego systemu fiskalnego państwa oraz zasad i mechanizmów płacenia 

podatków przez pojedyncze podmioty gospodarcze. Ich praktyczne umiejętności sprowadzają 

się zarówno do stosowania jak i konsekwencji oddziaływania poszczególnych narzędzi 

fiskalnych.  

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

 

 Obciążenia podatkowe a efektywność gospodarcza i finansowa podmiotu 

gospodarczego  

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

 

 

J. Engelhard 

 

Zasady oceny działalności gospodarki przedsiębiorstw, wyd. 

CeDeWu, Warszawa 2012 

M. Dynus Polityka fiskalna, Wyd. Dom Organizatora,  Toruń 2015 

 

Gomułowicz, J. 

Małecki 

Podatki i prawo podatkowe, Wyd. Leksis Nexis, Warszawa 

2014. 

 

K.Heinze 

 

Księga Przychodów i Rozchodów wyd. Helion Warszawa 2014 

r. 

 

 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

 

W.Nikiel Polskie prawo podatkowe wyd. Difm Warszawa 2012 r 

 

G.Szczodrowski Polski system podatkowy wyd. PWN Warszawa 2012 r. 

 

A.Wernik 

 

Finanse publiczne, wyd. PWE Warszawa 2015 r. 

J.Życiński Budżet i polityka  podatkowa wyd. PWN Warszawa 2011 r. 

 

 Ordynacja podatkowa. Podatki dochodowe. Podatek od 

towarów i usług Wyd. C.H.BECK Warszawa 2015 wyd. 6 

 

 

  



 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie  

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Zna podstawowe pojęcia 

ekonomiczne i finansowe z 

zakresu systemu fiskalnego , 

rozumie funkcjonowanie 

mechanizmów 

gospodarczych w skali 

mikro- i 

makroekonomicznej; 

rozumie wzajemne 

oddziaływanie turystyki, 

rekreacji i gospodarki 

Wykład 
Test 

pisemny 
K_W12 S1P_W03 

Zna warunki i zasady 

funkcjonowania rynku 

turystycznego oraz  

wszystkich jego 

podstawowych  kategorii   

fiskalnych dla tego sektora 

gospodarki 

Wykład 
Test  

pisemny 
K_W19 S1P_W11 

Potrafi pozyskiwać i 

wykorzystywać informacje 

gospodarcze  niezbędne do 

prowadzenia działalności 

gospodarczej w sektorze 

turystyki i rekreacji  

Wykład  
Zadanie 

projektowe 
K_U08 S1P_U02 

Ma umiejętność 

rozpoznawania warunków 

funkcjonowania podmiotów 

gospodarki turystycznej na 

podstawie podstawowych 

wskaźników ekonomicznych 

i społecznych 

Wykład 

Zadanie 

projektowe 

 

K_U12 S1P_U02 

 

Autor programu: Dr Maciej Łuczak 

 

Data opracowania: 24.09.2017 

 

 



 


