
 

Wrocław, 1 marca 2021 roku 

 
Szczegółowy program ćwiczeń z przedmiotu „Finanse publiczne i prawo 

finansowe” 
dla grup II roku stacjonarnych studiów administracji (I stopnia) 

w semestrze letnim 2020/2021 
 
Prowadzący: 
mgr Mateusz Lewandowski 
Katedra Prawa Finansowego 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu: 
1. Obecnośd na zajęciach 
Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecnośd. Pozostałe nieobecności należy odrobid 
bez zbędnej zwłoki podczas konsultacji w terminie uzgodnionym drogą mail’ową z prowadzącym 
dwiczenia. Zaliczenie nieobecności odbywa się poprzez odpowiedź ustną lub pisemną z zakresu 
omawianego na dwiczeniach, podczas których student nie był obecny (podczas odpowiedzi ustnej  w 
trakcie konsultacji prowadzonych w trybie zdalnym niezbędne jest włączenie kamery oraz 
mikrofonu). Na jednych konsultacjach dopuszczalne jest zaliczanie tylko pojedynczych nieobecności. 
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr prowadzący zajęcia jest zobowiązany do 
monitorowania (kontroli) obecności studentów na zajęciach (dwiczeniach, warsztatach, 
laboratoriach, konwersatoriach) oraz prowadzenia list obecności na zajęciach, w szczególności na 
studiach stacjonarnych. W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych 
nieobecnościach prowadzący zajęcia zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia 
trzeciej nieobecności, dostarczyd do dziekanatu w formie pisemnej listę tych osób wraz z numerami 
albumu, z wyjątkiem studentów, którzy uzyskali zgodę na eksternistyczne zaliczanie niektórych zajęd, 
zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Po uzyskaniu informacji Dziekan 
może skreślid studenta z listy studentów. 

 
2. Działalnośd podczas zajęd 
Ocena koocowa wynika z sumy uzyskanych w czasie całego semestru punktów: 

Liczba punktów Ocena 

0-4 2,0 

5 3,0 

6 3,5 

7 4,0 

8  4,5 

9 5,0 

Punkty można uzyskad z: 
- odpowiedzi ustnych z zagadnieo omawianych na ostatnich zajęciach  
(liczba punktów do uzyskania: 3) 
Pytania mogą odbywad podczas każdych zajęd i nie będą zapowiadane przez prowadzącego. Podczas 
zajęd wybrani przez prowadzącego studenci otrzymają 3 pytania otwarte. Za każdą poprawną 
odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Za brak odpowiedzi albo odpowiedź błędną student uzyskuje 0 
punktów. Do zaliczenia odpowiedzi wymagana jest liczba 2 punktów. Pytania będą odbywad się z 



formie zdalnej za pomocą usługi MS Teams. Podczas odpowiedzi ustnej w trakcie zajęd 
prowadzonych w trybie zdalnym niezbędne jest włączenie kamery oraz mikrofonu pod rygorem 
uzyskania przez studenta 0 punktów z odpowiedzi ustnej. Podczas jednych zajęd może zostad 
przepytana więcej niż jedna osoba. Prowadzący może wywoład do odpowiedzi ustnej w czasie 
semestru daną osobę także w sytuacji, gdy była już wcześniej pytana. Wówczas punktacja za 
odpowiedź ustną zostanie uśredniona. Gdy będzie możliwe prowadzenie zajęd w formie tradycyjnej, 
odpowiedź ustna będzie mogła zostad zastąpiona kartkówkami przeprowadzanymi w formie 
pisemnej. 
 
- kolokwium z całości materiału (liczba punktów do uzyskania: 6) 
Kolokwium składa się z 6 pytao. Za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje jeden punkt. Za brak 
odpowiedzi albo odpowiedź błędną student nie uzyskuje żadnego punktu. Do zaliczenia kolokwium 
wymagana jest liczba 3 punktów. Pytania będą odbywad się z formie zdalnej za pomocą usługi MS 
Teams. Podczas odpowiedzi ustnej w trakcie zajęd prowadzonych w trybie zdalnym niezbędne jest 
włączenie kamery oraz mikrofonu pod rygorem uzyskania przez studenta 0 punktów z kolokwium. 
Gdy będzie możliwe prowadzenie zajęd w formie tradycyjnej, kolokwium ustne będzie mogło zostad 
zastąpione kolokwium przeprowadzanym w formie pisemnej. 
 
Kolokwium planowane jest w dniach: 10 maja (7 studentów), 17 maja (7 studentów), 25 maja  
(7 studentów) i 31 maja 2021 roku (6 studentów). W razie opóźnieo kolokwium może zostad również 
przeprowadzone w dodatkowym terminie w dniu 7 czerwca 2021 roku. Terminy podejścia 
poszczególnych studentów do kolokwium w konkretnych terminach zostaną ustalone przez grupę  
i przekazane prowadzącemu zajęcia poprzez starostę grupy. 
 
Ocenę można podwyższyd dzięki aktywności pod warunkiem, że liczba uzyskanych punktów pozwala 
na uzyskanie oceny dostatecznej (3,0). Na aktywnośd składają się wypowiedzi studentów podczas 
zajęd, uczestnictwo w dyskusjach, wystąpienia z referatami itp. Pod uwagę brana jest aktywnośd 
studentów na tle całej grupy. W czasie wypowiedzi podczas zajęd prowadzonych w trybie zdalnym 
niezbędne jest włączenie kamery oraz mikrofonu. 

 Podwyższenie oceny 

Osoby aktywne 0,5 stopnia 

Osoby najbardziej aktywne 1,0 stopnia 

Ocena koocowa (z całego roku) stanowi średnią ocen w pierwszego i drugiego semestru. Uzyskanie 
jednak oceny niedostatecznej w przynajmniej jednego semestru wiąże się z uzyskaniem oceny 
niedostatecznej na koniec roku. 
 
Harmonogram zajęć: 
Obok tematów zajęd wskazane zostały rozdziały proponowanego podręcznika, które odnoszą się do 
podejmowanych w czasie dwiczeo zagadnieo. 
 
1 marca 2021 roku 
Omówienie organizacji zajęd 
Pojęcie podatku i prawa podatkowego (rozdział 1) 
Źródła, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego (rozdział 2) 
 
8 marca 2021 roku 
Podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 13.4)  
 
15 marca 2021 roku 
Podatek od spadków i darowizn (rozdział 13.5.) 
 



22 marca 2021 roku 
Podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdział 7) 
 
29 marca 2021 roku 
Podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 8) 
 
7 kwietnia 2021 roku 
Podatek od towarów i usług (rozdział 9) 
 
12 kwietnia 2021 roku 
Podatek akcyzowy (rozdział 10) 
Podatek od gier (rozdział 11) 
Pozostałe podatki paostwowe (rozdział 12) 
 
19 kwietnia 2021 roku 
Podatki i opłaty samorządowe (rozdział 13.1 – 13.3) 
 
26 kwietnia 2021 roku 
Podatki i opłaty samorządowe (rozdział 13.6) 
 
10 maja 2021 roku 
Kolokwium 
Kazusy 
 
17 maja 2021 roku 
Kolokwium 
Kazusy 
 
24 maja 2021 roku 
Kolokwium 
Kazusy 
 
31 maja 2021 roku 
Kolokwium 
Kazusy 
 
7 czerwca 2021 roku 
Kolokwium (w przypadku opóźnieo) 
Powtórzenie materiału 
Kazusy 
Poprawy 
 
14 czerwca 2021 roku 
Powtórzenie materiału 
Kazusy 
Poprawy 
 
Zalecana literatura (podręcznik): 
P. Borszowski (red.), Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, Warszawa 2020. 

Zakres pytao podczas odpowiedzi ustnych i kolokwium: 
1. Zagadnienia poruszane podczas zajęd. 



2. Treśd podręcznika w zakresie wskazanych w harmonogramie rozdziałów. 
3. Treśd wskazanych podczas dwiczeo i w podręczniku aktów prawnych. 


