
KARTA PRZEDMIOTU 

Kod przedmiotu EM/P/FIRP/RAP 

Nazwa przedmiotu 
W języku polskim Rachunkowość podatkowa 

W języku angielskim Tax accountancy 

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

Kierunek studiów Ekonomia 

Forma studiów stacjonarne 

Poziom studiów studia II stopnia magisterskie 

Profil studiów praktyczny 

Specjalność Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 
Wydział Nauk Społecznych 

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot- 

koordynator 

przedmiotu 

Imię i nazwisko Kontakt 

Dr Mariola Szewczyk – Jarocka  
m.szewczyk-
jarocka@mazowiecka.edu.pl 

Termin i miejsce 

odbywania zajęć 

Forma zajęć Miejsce realizacji  Termin realizacji 

Wykład + 
ćwiczenia  

Zajęcia realizowane z 
wykorzystaniem narzędzi 
MS Teams, Google Meet, 

platformy Moodle lub 
realizowane w budynku 

Wydziału Nauk 
Społecznych  w zależności 

od sytuacji sanitarno –
epidemiologicznej 

semestr letni 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Status przedmiotu/przynależność do 

modułu 
Przedmiot specjalizacyjny 

Język wykładowy polski 

Semestry, na których realizowany jest 

przedmiot 
IV 

Wymagania wstępne 

Znajomość zasad rachunkowości, podstawowa znajomość 
systemu podatkowego w Polsce, zasady księgowania 

operacji gospodarczych. 

FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Formy 

zajęć 

Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium  

rok Semestr r s r s r s r s 

Liczba 

godzin 
II, 15 IV, 15 II, 30 II, 30 x x x x x x 



Sposób realizacji zajęć 

Wykład dla całego roku15 godzin w semestrze - realizowane za 
pomocą kształcenia na odległość lub stacjonarnie zgodnie z 
Zarządzaniem Uczelni; 
 
Ćwiczenia - zajęcia w grupach 30 godzin w semestrze - realizowane za 
pomocą kształcenia na odległość lub stacjonarnie zgodnie z 
Zarządzaniem Uczelni 

Sposób zaliczenia zajęć 
Kolokwium (50% na zaliczenie) + egzamin testowy 20 pytań 

jednokrotnego wyboru (50% na zaliczenie) 

Metody dydaktyczne 

Do prowadzenie wykładu i ćwiczeń zastosuje się metodę 
kształcenia zdalnego (lub stacjonarną) zgodnie z Zarządzeniem 
Uczelni): 
 
-wykład z prezentacją multimedialną (zdalnie z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość, synchronicznie z 
użyciem platformy Microsoft TEAMS), 
-ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, wykorzystanie 
oprogramowania finansowo-księgowego (zdalnie z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
synchronicznie z użyciem platformy Microsoft TEAMS). 

Przedmioty 

powiązane/moduł  
Rachunkowość. 

Wykaz 

literatury 

Podstawowa 

1.Rachunkowość podatkowa, I. Olchowicz, Difin, wydanie 8, 
Warszawa 2009, 
2.Rachunkowość finansowa i podatkowa, pod. red. naukową T. 
Cebrowskiej, PWN, Warszawa 2005, 
3.Rachunkowość podatkowa, K. Winiarska, K. Startek, 
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010 

Uzupełniająca 

1.Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o 
rachunkowości i MSR, I. Olchowicz, A. Tłaczała, Difin, Warszawa 
2005, 
2.Podatek VAT w rachunkowości, A. Cicha, Difin, wydanie 7, 
Warszawa,2005 

CELE, TREŚCI I EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) 

W wyniku realizacji przedmiotu student powinien znać problemy związane z rachunkowością 
podatkową, identyfikować operacje gospodarcze oraz rozróżniać podatki występujące w 
polskim systemie podatkowym, księgować operacje gospodarcze i korzystać z aktów 
prawnych. 

Treści programowe 

Efekty 

uczenia się 

(kody) 

Forma zajęć 

 

 

14.Temat 

Liczba 

godzin 



W01 

W02 

U01 

U02 

K01 
 

 

 

 

Wykład i 

ćwiczenia  

1. Wprowadzenie. Prawo podatkowe a prawo 
bilansowe. 
2. Przychody i koszty. 
3. Straty i zyski nadzwyczajne. 
4. Wynik podatkowy oraz rachunkowy w celu 
ustalenia podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT) 
5. Deklaracje i zeznania podatkowe w podatku 
CIT oraz odroczony podatek dochodowy. 
6. Inne podatki – podatek dochodowy od osób 
fizycznych PIT. 
7. Inne podatki –podatek od towarów i usług 
VAT. 
8. Ordynacja podatkowa 
9. Amortyzacja środków trwałych według 
prawa bilansowego i prawa podatkowego. 
10. Amortyzacja wartości niematerialnych i 
prawnych według prawa bilansowego i prawa 
podatkowego. 
11. Leasing według prawa bilansowego i prawa 
podatkowego. 
12. Ulepszenie środków trwałych według prawa 
bilansowego i prawa podatkowego. 
13. Rezerwy według prawa bilansowego i 
prawa podatkowego. 
14. Różnice kursowe według prawa 
bilansowego i prawa podatkowego. 
15. Wartość firmy według prawa bilansowego i 
prawa podatkowego. 

1w+2ćw 

 

1w+2ćw 

1w+2ćw 

 

1w+2ćw 

 

 

1w+2ćw 

 

1w+2ćw 

 

1w+2ćw 

 

1w+2ćw 

 

1w+2ćw 

 

1+2ćw 

 

 

1w+2ćw 

 

1w+2ćw 

 

 

1w+2ćw 

 

1w+2ćw 

 

1w+2ćw 

 

 

Efekty uczenia się  

 

kod 

Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do 

efektów uczenia się   

w zakresie WIEDZY absolwent zna i rozumie  dla kierunku 

W01 Student zna problemy związane z rachunkowości podatkową, potrafi 

identyfikować wybrane operacje gospodarcze o rozróżniać podatki. K2P_W13 

 

W02 Student ma wiedzę z zakresu szeroko pojętych zagadnień z zakresu 

rachunkowości podatkowej. 

K2P_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi  

U01 Student potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną z rachunkowości 

podatkowej na grunt praktyki. K2P_U14 

 

U02 Student  posługuje się normami przyjętymi w rachunkowości 

podatkowej. 

K2P_U16 



w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent jest gotów  

K01 Student ma świadomość aktualizowania i poszerzania wiedzy z  

rachunkowości podatkowej. 

K2_K12 

 

 

 
 

Metody oceny 

 

Kolokwium 
Egzamin testowy 

 
Egzamin ustny 

Egzamin 

pisemny Projekt Kolokwium 
Sprawozda-

nie 

Referat/ 

prezentacja 
Inne 

Efekty 

uczenia 

się 

(kody) 

 

 

 

 

W01 

W02 
 

U01 

U02 

K01 

 

   

Punkty ECTS 

 

Forma aktywności 

Obciążenie studenta  

Liczba godzin 

Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  

wykłady 15 0,6 

konwersatoria   

Ćwiczenia  30 1,2 

Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów 
15 

  0,6  

Konsultacje przedmiotowe w ramach 

konwersatorium/ćwiczeń 15 0,6 

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 75 3 

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do egzaminu  + zdawanie egzaminu 15 0,6 

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 15 0,6 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach wykładów 10 0,4 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń 10 0,4 

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji    

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z 

samodzielnej pracy studenta 

 

50 2 

Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla 

przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy 

studenta  125 5 

Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 60% 60% 

 



 


