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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA, PG_00037152

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 9.0 86.0 125

Cel przedmiotu Student zdobywa wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień związanych z ewidencją księgową jako bazą 
do ustalania zobowiązań podatkowych (PIT, CIT oraz VAT). Ponadto, student zdobywa wiedzę z zakresu 
systemu podatkowego wraz z działalnością administracji podatkowej, a także poznaje sztukę księgowania i 
różnic wynikających z zasad prawa bilansowego i podatkowego. Student w toku zajęć nabywa także 
umiejętność rozumienia sprawozdań finansowych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W09] Zna sposoby i 
narzędzia pozyskiwania i 
gromadzenia danych, w tym 
również informatyczne, 
wykorzystywanych w analizie i 
wyjaśnianiu zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych.

Student posiada wiedzę z zakresu 
działania systemu podatkowego, 
obciążeń podatkowych i i ich 
wpływu na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 
Ponadto, student dostrzega 
konieczność aktualizacji wiedzy z 
zakresu finansów rachunkowości i 
prawa podatkowego.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_K01] Rozumie potrzebę 
ciągłego uczenia się, podnoszenia 
kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych.

Student zdobywa wiedzę 
dotyczącą poszczególnych 
kategorii prawa bilansowego i 
podatkowego. Poznaje 
poszczególne składniki 
wpływające na różnice pomiędzy 
rachunkowością podatkową i 
finansową. 

W ramach zdobytej wiedzy 
student potrafi wykazać 
podstawowe różnice wynikające z 
ww. zasad.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U08] Posiada umiejętność 
zastosowania narzędzi 
matematycznych i 
informatycznych do analizowania 
zjawisk ekonomicznych i 
podejmowania decyzji przez 
podmioty gospodarcze.

Student potrafi księgować 
operacje gospodarcze 
wykorzystując wiedzę dotyczącą 
prawa bilansowego. Ponadto, 
student potrafi wyjaśnić różnice 
wynikające z zastosowania prawa 
podatkowego i bilansowego w 
celu wyznaczenia wyniku 
finansowego.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu ĆWICZENIA. System podatkowy - funkcje, ramy prawne. Prawo gospodarcze - wybrane elementy (np. 
pojęcie przedsiębiorcy i jego podstawowe obowiązki; formy prowadzenia działalności gospodarczej). 
Podstawy gospodarki finansowej spółki (pojęcie i formy finansowania). Wprowadzenie zagadnień z zakresu 
harmonizacji rachunkowości (w tym zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości). Podstawy prawne i 
organizacja rachunkowości. Wprowadzenie do polityki bilansowej. Rachunkowość aktywów (inwestycje 
rzeczowe, zapasy, rozrachunki, środki pieniężne) i pasywów (kapitały, ustalanie wyniku finansowego, 
odroczony podatek dochodowy).  

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości finansowej. 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwia w czasie semestru 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Teresa Cebrowska (red.): Rachunkowość finansowa i podatkowa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

 

Irena Olchowicz: Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011

Uzupełniająca lista lektur
Katarzyna Startek: Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy, 
wyd. 5, Warszawa 2014

Micherda Bronisław (red.): Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2005

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wyjaśnij różnice oraz konsekwencje wynikające ze stosowania prawa podatkowego i bilansowego?

 

Wyjaśnij pojęcie standardy rachunkowości.

Wymień podstawowe zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Wyjaśnij pojęcie zysk ze sprzedaży.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


