
Wrocław, 1 października 2021 roku 

 
Szczegółowy program ćwiczeń z przedmiotu „Postępowanie podatkowe” 

w semestrze letnim 2021/2022 
 
Prowadzący: 
mgr Mateusz Lewandowski 
Katedra Prawa Finansowego 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu: 
1. Obecnośd na zajęciach 
Podczas zajęd nie są dopuszczalne nieusprawiedliwione nieobecności. 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 
Kartkówka składa się z 10, a kolokwium składa się z 30 pytao otwartych. Za każdą poprawną 
odpowiedź student uzyskuje jeden punkt. Za brak odpowiedzi albo odpowiedź błędną student nie 
uzyskuje żadnego punktu. Do zaliczenia kartkówki wymagane jest uzyskanie 5, a kolokwium 15 
punktów. Ocena uzależniona jest od sumy uzyskanych w czasie semestru punktów.  

Liczba punktów Ocena 

0-20 2,0 

21-24 3,0 

25-28 3,5 

29-32 4,0 

33-36 4,5 

37-40 5,0 

 
W sytuacji przeprowadzania zajęd w formie zdalnej kartkówka i kolokwium będą odbywad 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. 
 
Kartkówka odbędzie się 12 grudnia 2021 roku, a kolokwium w dniu 23 stycznia 2022 roku.  
 



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 

 
Tematyka zajęć: 
A. Wszczęcie postępowania podatkowego  
B. Postępowania szczególne:  
1) w sprawie odpowiedzialności podatkowej;  
2) w sprawie ulg w spłacie zobowiązao podatkowych;  
3) związane z wykonywaniem zobowiązao podatkowych   
- ich specyfika.  
C. Aspekty praktyczne wszczęcia i przebiegu postępowania podatkowego. 
 
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 wskazanych podczas dwiczeo i w podręczniku aktów prawnych. 


