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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: Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego 

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

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Poziom 7 

Liczba semestrów: Dwa semestry 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180 

Łączna liczba punktów ECTS: 60 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych – warunki uzyskania świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych* 

Uzyskanie zaliczeń oraz praca końcowa. 

 

Cel studiów 

podyplomowych: 

Działania lub zadania, które potrafi wykonywać osoba posiadająca 

kwalifikację (należy określić, do czego przygotowują uczestników 

studia podyplomowe). 

 

Absolwent PSPP uzyskuje aktualną i pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko 

rozumianego prawa podatkowego, rozwoju systemu danin publicznych, teorii 

podatku oraz ustrojowych podstaw prawa podatkowego, regulacje zawarte w 

ordynacji podatkowej, orzecznictwo w sprawach podatkowych. Program studiów 

obejmuje dziewięć modułów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem 

aspektów praktycznych. Uczestnik nabywa umiejętności w analizie i ocenie 

regulacji prawnych dotyczących podatków, identyfikuje i rozstrzyga problemy 

prawnopodatkowe oraz analizuje orzecznictwo, może samodzielnie prowadzić 

sprawy i postepowania, zna jego przebieg oraz środki prawne występujące w tym 

postepowaniu, potrafi sporządzić projekt podania, odwołania lub innego pisma 

procesowego, sporządzić wniosek o urzędową indywidualną interpretację prawa 

podatkowego, sporządzić skargę do sądu administracyjnego w sprawie 

podatkowej. Poznaje polski system kontroli podatkowej i celno-skarbowej, zasady 
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procedury, nabywa praktyczną wiedzę w prowadzeniu dokumentacji podatkowej 

oraz zasad rachunkowości podatkowej. W zakresie nabytych umiejętności i 

kwalifikacji absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę, 

prawidłowo identyfikować i rozwiązywać, w oparciu o akty prawne oraz 

orzecznictwo, problemy odnoszące się do kwestii podatkowoprawnych. 
Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji (należy opisać 

uzyskiwane przez uczestników nowe uprawnienia i kwalifikacje 

zawodowe niezbędne na rynku pracy). 

 

Uprawnienia związane z uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów 

podyplomowych. 

Zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście 

trendów na rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb 

społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu (należy również 

uwzględnić opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych). 

 

Program studiów zakłada przekazanie kompleksowej wiedzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów praktycznych, dotyczącej prawa podatkowego, prawa 

postępowania podatkowego i egzekucyjnego oraz innych dziedzin prawa 

powiązanych z główną tematyką studiów i innych praktycznie przydatnych 

zagadnień, np.: rachunkowość  podatkowa,  zaskarżanie i sądowa kontrola decyzji 

podatkowych (zajęcia z sędziami WSA). 

Możliwości wykorzystania kwalifikacji. 

 

Studia adresowane są przede wszystkim do praktyków: radców prawnych, 

adwokatów, doradców podatkowych, pracowników administracji skarbowej oraz 

biur doradztwa podatkowego i rachunkowości. 

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze. 

 

Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko pojmowanego prawa 

podatkowego. 

Studia spełniają wymogi poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego  

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

wiedza 

EUS_W01 Uzyskuje aktualną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, rozwoju systemu danin publicznych.  

EUS_W02 Zdobywa wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rachunkowości podatkowej.  

EUS_W03 Zdobywa wiedzę z zakresu umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, zasad unikania podwójnego opodatkowania. 

EUS_W04 Zdobywa wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa ubezpieczeń społecznych oraz powiązań tej dziedziny prawa z prawem podatkowym. 

EUS_W05 Zdobywa wiedzę na temat podstawowych instytucji i konstrukcji cywilnoprawnych i prawnohandlowych znajdujących zastosowanie w 

regulacjach prawa podatkowego. 
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umiejętności 

EUS_U01 Potrafi analizować i oceniać regulacje prawne z zakresu prawa podatkowego. 

EUS_U02 Potrafi prowadzić dokumentację podatkową, w oparciu o zasady rachunkowości podatkowej. 

EUS_U03 Potrafi identyfikować poszczególne elementy konstrukcji podatków oraz ustalać przesłanki wyboru form opodatkowania. 

EUS_U04 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. 
EUS_U05 Potrafi ocenić zastosowanie instytucji cywilnoprawnych i prawnohandlowych pod kątem konsekwencji podatkowych. 

kompetencje społeczne 

EUS_K01 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 

EUS_K02 Potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać, w oparciu o akty prawne oraz orzecznictwo, problemy odnoszące się do kwestii 

prawnopodatkowych 
EUS_K03 Ma świadomość roli oraz złożoności procedur prawnych w sprawach podatkowych. 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami uczenia się 

Moduły 

kształcenia 
Przedmioty 

Charakter 

zajęć 

(teoretyczne

/ 

praktyczne) 

T/P 

 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Zakładane efekty uczenia się 

Sposób weryfikacji 

zakładanych efektów 

uczenia się osiąganych 

przez uczestnika 

Moduł I 

Ogólne 

problemy 

prawa 

podatkowego 

Instytucje i 

wykładnia prawa 

podatkowego 

T 15 5 W zakresie wiedzy: 

- uzyskuje aktualną i pogłębioną wiedzę z zakresu 

prawa podatkowego, rozwoju systemu danin 

publicznych   

W zakresie umiejętności: 

Obecność na 

zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, 

przygotowanie pracy 

końcowej. 
Zobowiązania 

podatkowe 

T 12 4 
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Aktualne problemy 

orzecznicze i projekty 

zmian regulacji 

prawnej 

T 6 2 - potrafi analizować i oceniać regulacje prawne z 

zakresu prawa podatkowego  

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i 

umiejętności  

Moduł II 

System 

podatkowy 

Opodatkowanie 

dochodu 

T 33 11 W zakresie wiedzy: 

- uzyskuje aktualną i pogłębioną wiedzę z zakresu 

prawa podatkowego, rozwoju systemu danin 

publicznych  

- zdobywa wiedzę z zakresu umów 

międzynarodowych dotyczących problematyki 

podatkowej, zasad unikania podwójnego 

opodatkowania  

- zdobywa wiedzę z zakresu podstawowych pojęć 

prawa ubezpieczeń społecznych oraz powiązań 

tej dziedziny prawa z prawem podatkowym –  

W zakresie umiejętności: 

- potrafi analizować i oceniać regulacje prawne z 

zakresu prawa podatkowego  

W zakresie kompetencji społecznych: 

- Potrafi prawidłowo identyfikować i 

rozwiązywać, w oparciu o akty prawne oraz 

orzecznictwo, problemy odnoszące się do kwestii 

prawnopodatkowych  

Obecność na 

zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, 

przygotowanie pracy 

końcowej. 

Podatki obrotowe T 33 11 

 

Podatki majątkowe  9 3 

Moduł III 

Regulacje 

proceduralne 

prawa 

podatkowego 

Postępowanie w 

sprawach 

podatkowych i 

procedury kontrolne 

T 30 10 W zakresie wiedzy: 

- Uzyskuje aktualną i pogłębioną wiedzę z 

zakresu prawa podatkowego, rozwoju systemu 

danin publicznych   

W zakresie umiejętności: 

Obecność na 

zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, 

przygotowanie pracy 

końcowej. Sądowa kontrola 

administracji 

skarbowej 

T 9 3 
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    - 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.  

W zakresie kompetencji społecznych: 

- ma świadomość roli i złożoności procedur 

prawnych w sprawach podatkowych  
 

Moduł IV 

Podstawy 

rachunkowości 

Podstawy 

rachunkowości  

T 15 5 W zakresie wiedzy: 

- Zdobywa wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia 

dokumentacji podatkowej oraz rachunkowości 

podatkowej  

W zakresie umiejętności: 

- potrafi prowadzić dokumentację podatkową, w 

oparciu o zasady rachunkowości podatkowej   

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- Potrafi prawidłowo identyfikować i 

rozwiązywać, w oparciu o akty prawne oraz 

orzecznictwo, problemy odnoszące się do kwestii 

prawnopodatkowych  

 

Obecność na 

zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, 

przygotowanie pracy 

końcowej. 
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Moduł V 

Przepisy prawa 

cywilnego w 

prawie 

podatkowym 

Przepisy prawa 

cywilnego w prawie 

podatkowym 

T 18 6 W zakresie wiedzy 

- zdobywa wiedzę na temat podstawowych 

instytucji i konstrukcji cywilnoprawnych i 

prawnohandlowych znajdujących zastosowanie w 

regulacjach prawa podatkowego  

W zakresie  umiejętności: 

 - potrafi ocenić zastosowanie instytucji 

cywilnoprawnych i prawnohandlowych pod 

kątem konsekwencji podatkowych  

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i 

umiejętności  

Obecność na 

zajęciach i aktywne 

uczestnictwo, 

przygotowanie pracy 

końcowej. 

 

 

Program studiów obowiązuje od  semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020.  

   

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 17 września 2019 r.   

 

  

 

 

               Dziekan 

       Wydziału Prawa i Administracji 

 

       Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 

 

 

  


