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Program studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego 

Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 

Wydział prowadzący studia podyplomowe: 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu 

Nazwa studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego 

Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Postgraduate Studies in Tax Law 

Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Nauki społeczne 

Kierunek studiów prowadzony przez UMK związany z obszarem 

kształcenia: 

Prawo 

Liczba semestrów: Dwa semestry 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 204 

Łączna liczba punktów ECTS: 68 

Cel studiów podyplomowych: 

(należy: określić, do czego przygotowują słuchaczy studia podyplomowe 

– z uwzględnieniem wymogów organizacji zawodowych i pracodawców; 

opisać uzyskiwane przez słuchaczy nowe uprawnienia i kwalifikacje 

zawodowe niezbędne na rynku pracy) 

Studia przeznaczone są dla zainteresowanych problematyką podatków i 

prawa podatkowego, a w szczególności: doradców podatkowych, radców 

prawnych, adwokatów, urzędników organów podatkowych i kontroli 

skarbowej, pracowników biur doradztwa podatkowego i innych. Zajęcia 

prowadzą specjaliści z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, 

pracownicy naukowi oraz praktycy – pracownicy administracji podatkowej 
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oraz sędziowie WSA.  

Program studiów obejmuje m. in. przepisy ogólne prawa podatkowego 

(teoria podatku, ordynacja podatkowa z naciskiem na zagadnienia 

praktyczne), polski system podatków i opłat, zagadnienia cywilistyczne w 

prawie podatkowym, postępowanie podatkowe i egzekucyjne – 

zagadnienia praktyczne, kontrola skarbowa i podatkowa – zagadnienia 

praktyczne, dokumentacja i rachunkowość podatkowa, zaskarżanie i 

sądowa kontrola decyzji podatkowych. 

Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego mają na celu przekazanie 

słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu szeroko 

pojętego prawa podatkowego, polskiego, jak i unijnego oraz 

międzynarodowego. 

Wskazanie związku programu studiów podyplomowych z misją  

i strategią Wydziału:  

Program Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego wpisuje się w 

strategię i misję Wydziału Prawa i Administracji w sferze rozwijania i 

upowszechniania wiedzy prawniczej (tutaj w zakresie szeroko 

rozumianego prawa podatkowego) w środowisku prawniczym oraz 

pracowników podatkowej administracji państwowej oraz szczebla 

samorządowego. 

Wskazanie, czy w procesie określania efektów kształcenia i rozwiązań 

programowych uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych i 

wewnętrznych: 

Program Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego skonsultowano z 

pracownikami WPiA UMK, praktykami z zakresu prawa podatkowego. 

Program oraz układ przedmiotów jest efektem długoletnich doświadczeń i 

w proponowanym kształcie funkcjonuje już od ponad trzydziestu lat. 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWA PODATKOWEGO* 

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty kształcenia 

Wiedza 

PSPP_W01 Uzyskuje aktualną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, rozwoju systemu danin publicznych, zna: pojęcia i 

instytucje prawa podatkowego, konstrukcje podatków i ich ewolucję, zakres podmiotowy i przedmiotowy podatków, ustrojowe 

podstawy prawa podatkowego oraz legislację podatkową, regulacje zawarte w ordynacji podatkowej, obowiązek i zobowiązanie 

podatkowe, ich powstawanie i wygasanie, orzecznictwo w sprawach podatkowych 

PSPP_W02 Zdobywa wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rachunkowości podatkowej. Zna polski system 

kontroli skarbowej i podatkowej, organy kontroli, zasady procedury przeprowadzenia kontroli, prawa i obowiązki organów kontroli 

oraz podatników, skutki prawne kontroli podatkowej, orzecznictwo 

PSPP_W03 Zdobywa aktualną i pogłębioną wiedzę dotyczącą polskiego systemu podatkowego, zasad regulacji prawnych, klasyfikacji 

podatków według różnych kryteriów, konstrukcje poszczególnych podatków i ich funkcjonowanie w systemie, stawki i zasady 

zapłaty podatków, analizy orzecznictwa podatkowego 

PSPP_W04 Zdobywa wiedzę z zakresu umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, zasad unikania podwójnego 

opodatkowania i innych kwestii dotyczących związków prawa celnego z prawem podatkowym 

PSPP_W05 Zdobywa wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa celnego oraz powiązań prawa celnego i podatkowego. 

PSPP_W06 Zdobywa wiedzę z zakresu prawnej regulacji postępowania podatkowego i egzekucyjnego oraz zapoznaje się z podstawowymi 

zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sadów polskich 

dotyczących postępowania podatkowego i egzekucyjnego. 

PSPP_W07 Zdobywa wiedzę na temat podstawowych instytucji i konstrukcji cywilnoprawnych i prawnohandlowych znajdujących 

zastosowanie w regulacjach prawa podatkowego. 

PSPP_W08 Zna i rozumie pojęcie polityki gospodarczej i na tym tle pojęcie polityki podatkowej i budżetowej, podatki i elementy ich 
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konstrukcji jako instrumenty polityki gospodarczej wpływające na decyzje podmiotów ekonomicznych w skali mikro- i 

makroekonomicznej 

PSPP_W09 Poznaje podstawowe zasady postępowania przed sądami administracyjnymi, zna strukturę i elementy skargi do sądu 

administracyjnego oraz specyfikę skargi kasacyjnej do NSA,  

Umiejętności 

PSPP_U01 Potrafi analizować i oceniać regulacje prawne z zakresu prawa podatkowego, identyfikuje i rozstrzyga problemy 

prawnopodatkowe, nabywa umiejętności pogłębiania wiedzy oraz analizy orzecznictwa, potrafi sporządzić wniosek o urzędową 

indywidualną interpretację prawa podatkowego 

PSPP_U02 Zna polski system kontroli podatkowej i skarbowej, zasady procedury kontroli oraz prawa i obowiązki stron, potrafi prowadzić 

dokumentację podatkową, zna zasady rachunkowości podatkowej 

PSPP_U03 Potrafi identyfikować poszczególne elementy konstrukcji podatków oraz ustalać przesłanki wyboru form opodatkowania; w 

oparciu o literaturę oraz orzecznictwo, potrafi rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem poszczególnych podatków 

PSPP_U04 Posiada umiejętność wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich stosowania w polskim systemie prawnym 

PSPP_U05 Zna podstawy prawne wymiaru ceł oraz rozumie specyfikę prawa celnego w systemie danin publicznych 

PSPP_U06 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu postępowania podatkowego, zna przebieg postępowania podatkowego oraz środki prawne 

występujące w tym postępowaniu, potrafi sporządzić projekt podania, odwołania lub innego pisma procesowego. 

PSPP_U07 Potrafi ocenić zastosowanie instytucji cywilnoprawnych i prawnohandlowych pod kątem konsekwencji podatkowych 

PSPP_U08 Ocenia, kwalifikuje oraz analizuje możliwości oraz skuteczność stosowania różnorodnych instrumentów polityki podatkowej 

PSPP_U09 Potrafi sporządzić skargę do sądu administracyjnego w sprawie podatkowej 

Kompetencje społeczne 

PSPP_K01 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą widzę i umiejętności. 

PSPP_K02 Potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać, w oparciu o akty prawne oraz orzecznictwo, problemy odnoszące się do kwestii 

prawnopodatkowych 
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PSPP_K03 Ma świadomość roli oraz złożoności procedur prawnych w sprawach podatkowych. 

 

 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

Moduły 

kształcenia 

Nazwa 

przedmiotu 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

(teoretyczne/ 

praktyczne) 

T/P 

Efekty kształcenia – umiejętności i 

kompetencje 

Sposób weryfikacji zakładanych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez słuchacza 

Moduł I 

- zagadnienia 

ogólne prawa 

podatkowego 

Wprowadzenie do 

prawa 

podatkowego 

2 T W zakresie wiedzy: 

- ma aktualną i pogłębioną wiedzę z zakresu 

prawa podatkowego 

- zna pojęcia i instytucje prawa podatkowego 

W zakresie umiejętności: 

- zna prawa i obowiązki stron stosunku 

podatkowoprawnego 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą 

wiedzę i umiejętności 

Obecność na zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, przygotowanie pracy 

dyplomowej oraz jej obrona 

Rozwój i teoria 

instytucji 

podatkowych 

3 T 

Przepisy ogólne 

prawa 

podatkowego 

12 T 
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Moduł II 

- kontrola 

podatkowo-

skarbowa i 

rachunkowość 

podatkowa 

Dokumentacja i 

rachunkowość 

podatkowa 

5 T W zakresie wiedzy: 

- zna polski system kontroli skarbowej i 

podatkowej 

- zna zagadnienia procedury kontroli 

W zakresie umiejętności: 

- potrafi prowadzić dokumentację podatkową, 

zna zasady rachunkowości podatkowej 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą 

wiedzę i umiejętności 

Obecność na zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, przygotowanie pracy 

dyplomowej oraz jej obrona 

Kontrola skarbowa 

i podatkowa 

2 T 

Moduł III 

- Polski system 

podatków i opłat 

Opodatkowanie 

dochodów 

8 T W zakresie wiedzy: 

- potrafi analizować regulacje prawne 

dotyczące poszczególnych podatków oraz 

elementów ich konstrukcji 

W zakresie umiejętności: 

- potrafi przygotowywać deklaracje 

podatkowe na podstawie określonych stanów 

Obecność na zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, przygotowanie pracy 

dyplomowej oraz jej obrona 

Podatki 

samorządowe 

4 T 
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Podatek od 

towarów i usług 

5 T faktycznych 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- dostrzega problemy i je rozwiązuje w 

oparciu o literaturę przedmiotu oraz 

orzecznictwo 
Podatek od 

czynności 

cywilnoprawnych 

1 T 

Moduł IV 

- Prawo 

podatkowe 

międzynarodowe 

Opodatkowanie w 

stosunkach z 

zagranicą 

3 T W zakresie wiedzy i umiejętności: 

- potrafi analizować regulacje zawarte w 

umowach międzynarodowych dotyczących 

podatków tym w szczególności umów o 

unikaniu podwójnego opodatkowania 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą 

wiedzę i umiejętności 

Obecność na zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, przygotowanie pracy 

dyplomowej oraz jej obrona 

Moduł V 

- Prawo celne 

Prawo celne 3 T W zakresie wiedzy i umiejętności: 

- potrafi analizować regulacje prawa celnego 

oraz powiązania prawa celnego z regulacjami 

prawnymi dotyczącymi pozostałych danin 

publicznych 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą 

wiedzę i umiejętności 

Obecność na zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, przygotowanie pracy 

dyplomowej oraz jej obrona 
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Moduł VI 

- Postępowanie 

podatkowe i 

egzekucyjne 

Postępowanie 

podatkowe i 

egzekucyjne 

8 T W zakresie wiedzy i umiejętności: 

- interpretuje konstrukcje procesowe 

właściwe procedurze podatkowej, 

- stosuje przepisy prawa procesowego do 

rozstrzygania konkretnych przypadków 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą 

wiedzę i umiejętności 

- ma świadomość złożoności procedur 

prawnych w sprawach podatkowych 

Obecność na zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, przygotowanie pracy 

dyplomowej oraz jej obrona 

Moduł VII 

- Zagadnienia 

cywilistyczne w 

prawie 

podatkowym 

Zagadnienia 

cywilistyczne w 

prawie 

podatkowym 

7 T W zakresie wiedzy: 

- potrafi ocenić i analizować zastosowanie 

instytucji cywilnoprawnych i 

prawnohandlowych na gruncie prawa 

podatkowego 

W zakresie umiejętności: 

- potrafi sporządzić projekt podania, 

odwołania lub innego pisma procesowego 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą 

wiedzę i umiejętności 

Obecność na zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, przygotowanie pracy 

dyplomowej oraz jej obrona 
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Moduł VIII 

- Polityka 

podatkowa 

Elementy polityki 

podatkowej 

2 T W zakresie wiedzy i umiejętności: 

- potrafi ocenić mikro- i makroekonomiczne 

skutki funkcjonowania systemu podatkowego 

oraz uwarunkowania polityki podatkowej 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą 

wiedzę i umiejętności 

Obecność na zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, przygotowanie pracy 

dyplomowej oraz jej obrona 

Moduł IX 

- Zaskarżanie i 

sądowa kontrola 

decyzji 

podatkowych 

Zaskarżanie i 

sądowa kontrola 

decyzji 

podatkowych 

3 T W zakresie wiedzy: 

- zna zasady postępowania przed sądami 

administracyjnymi 

W zakresie umiejętności: 

- zna elementy skargi do sądu 

administracyjnego oraz specyfikę skargi 

kasacyjnej do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- ma świadomość złożoności procedur 

prawnych w sprawach podatkowych 

 

Obecność i aktywne uczestnictwo 

w zajęciach 

 

Program studiów obowiązuje od semestru drugiego roku akademickiego 2012/2013.  

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 8 stycznia 2013 r.   
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  ………………………………………….  

   (podpis Dziekana) 

 

 

* Objaśnienia oznaczeń: 

PSPP – Podyplomowe studia prawa podatkowego 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03, etc. – numer efektu kształcenia 


