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Andrzej Gomułowicz

1b.

Tytuł/stopień:
Profesor

1c.

Dyscyplina naukowa:
Prawo finansowe

2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Cele i założenia przedmiotu:

3.1. Cele przedmiotu:
Zaznajomienie studenta z istniejącymi w Polsce uregulowaniami prawa
finansowego, w tym prawa budżetowego, celnego, dewizowego walutowego,
publicznego prawa bankowego oraz z podstawami prawa finansowego UE.
Zapoznanie studenta z zasadami gospodarki finansowej państwa i jednostek
samorządu terytorialnego.
Przedstawienie najważniejszych koncepcji podatkowych.
Zaznajomienie studenta z zagadnieniami prawa podatkowego ogólnego,
prawa podatkowego szczegółowego oraz procedury podatkowej.
Zaznajomienie studenta z zasadami sądowej kontroli orzeczeń w sprawach

podatkowych, przymusowego wykonania zobowiązań podatkowych oraz z
podstawami prawa karnego skarbowego.
3.2. Założenia przedmiotu:
a) w zakresie wiedzy:
Student definiuje pojęcie finansów publicznych, ich funkcje i źródła prawa
finansowego. Opisuje budowę normy prawno-finansowej oraz zasady wykładni
przepisów prawa finansowego. Opisuje system administracji finansów
publicznych oraz system kontroli finansów publicznych.
Definiuje pojęcie budżetu, wymienia i opisuje zasady budżetowe,
charakteryzuje jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych.
Opisuje strukturę dochodów i wydatków budżetowych państwa, wymienia
metody racjonalizacji wydatków publicznych. Definiuje pojęcie i wskazuje na
przyczyny i konsekwencje powstawania długu publicznego i deficytu
budżetowego.
Charakteryzuje gospodarkę finansową gminy, powiatu i województwa. Opisuje
procedurę kontroli finansowej i nadzoru nad gospodarką finansową jednostek
samorządu terytorialnego.
Student opisuje ewolucję teorii podatkowych, wymienia i opisuje najważniejsze
koncepcje podatkowe.
Wymienia źródła prawa podatkowego i opisuje ich powiązania z innymi
dziedzinami prawa.
Opisuje ewolucję regulacji podatkowych w Polsce.
Charakteryzuje zobowiązania podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej.
Charakteryzuje podatki funkcjonujące w Polskim systemie podatkowym oraz
system opodatkowania w stosunkach z zagranicą.
Tłumaczy zasady postępowania podatkowego oraz zasady przymusowego
wykonania zobowiązań podatkowych.
Opisuje zasady sądowej kontroli orzeczeń w sprawach podatkowych oraz
podstawy prawa karnego skarbowego
Definiuje pojęcie i klasyfikację ceł, opisuje uregulowania międzynarodowego
prawa celnego oraz prawa celnego Unii Europejskiej. Wymienia organy celne.
Opisuje modele prawno-organizacyjne bankowości, wymienia źródła prawa
bankowego.
Opisuje funkcje Narodowego Banku Polskiego jako banku centralnego, nadzór
państwa nad instytucjami finansowymi.
Opisuje system europejskiej bankowości centralnej.
Wymienia istotę i funkcje pieniądza, opisuje ewolucję systemów pieniężnych
oraz ich obecny kształt w Polsce, Europie i na świecie.
Definiuje podstawowe założenia polskiego i europejskiego prawa dewizowego.
Wymienia dochody i wydatki Wspólnot Europejskich, opisuje budżet i
strukturę funduszy Wspólnot Europejskich.
b) w zakresie postaw:
Rozumie i potrafi scharakteryzować obowiązki państwa wobec obywatela i
obywatela wobec państwa.
Rozumie zakres dopuszczanych ograniczeń wolności gospodarczej.

Potrafi wytłumaczyć zjawiska zachodzące we współczesnym świecie finansów.
Charakteryzuje się wysokim poziomem moralności podatkowej.
c) w zakresie umiejętności:
Potrafi poprawnie zinterpretować przepisy ustaw podatkowych i wykorzystać je
w praktyce.
Potrafi obliczyć wysokość zobowiązań podatkowych.
4.

Wymagania wstępne:
Wiedza i terminologia z zakresu prawoznawstwa.

5.

Metody dydaktyczne:
Wykład z wykorzystaniem multimediów.
Dyskusja.

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
Egzamin pisemny

7.

Treści kształcenia (programowe):
• Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego:
pojęcie finansów publicznych, funkcje finansów publicznych ( funkcja
redystrybucyjna, alokacyjna i stabilizacyjna), pojęcie i istota prawa
finansowego, źródła prawa finansowego, problemy legislacji finansowej,
budowa normy prawno-finansowej, finanse publiczne a Konstytucja,
wykładnia przepisów prawa finansowego, system administracji finansów
publicznych, kontrola finansów publicznych, polityka finansowa.
• Podstawy prawa budżetowego i gospodarki finansowej państwa:
pojęcie, geneza i funkcje budżetu, zasady budżetowe, jednostki
organizacyjne sektora finansów publicznych, procedura budżetowa,
dochody budżetowe państwa ( pojęcie, funkcje i rodzaje), wydatki
budżetowe państwa ( zakres i rodzaje wydatków, zjawisko stałego
wzrostu wydatków, formy prawne i zasady dokonywania wydatków,
struktura wydatków, racjonalizacja wydatków publicznych), dług
publiczny i deficyt budżetowy oraz źródła ich finansowania, poręczenia i
gwarancje w gospodarce budżetowej, odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
• Podstawy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego:
gospodarka finansowa gminy, gospodarka finansowa powiatu,
gospodarka finansowa województwa, kontrola finansowa i nadzór nad
gospodarką finansową samorządu terytorialnego, finansowanie rozwoju
regionalnego ze środków Unii Europejskiej.
• Zarys teorii podatku: ewolucja koncepcji podatkowych ( cechy wspólne
koncepcji podatkowych, kameraliści, fizjokraci, myśl podatkowa A.
Smitha i D. Ricardo, koncepcja równej ofiary finansowej, myśl podatkowa
A. Wagnera, myśl podatkowa F. Neumarka, koncepcja ekwiwalencji a
koncepcja zdolności płatniczej, współczesne problemy teorii

opodatkowania, pojęcie i konstrukcja prawna podatku , źródła prawa
podatkowego, prawotwórstwo sądowe, wykładnia prawa podatkowego,
związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa, sankcje w prawie
podatkowym, obejście prawa podatkowego, system podatkowy, funkcje
systemu podatkowego , podstawy wobec opodatkowania.
• Część ogólna polskiego prawa podatkowego: ewolucja regulacji
podatkowych w Polsce, zagadnienia ogólne Ordynacji podatkowej,
zobowiązanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej ( obowiązek a
zobowiązanie podatkowe, powstawanie, i wygasanie zobowiązań
podatkowych, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe,
następstwo prawne, odpowiedzialność osób trzecich, zabezpieczenie
wykonania zobowiązań podatkowych), postępowanie podatkowe w
świetle Ordynacji podatkowej ( ogólne postępowanie administracyjne a
postępowanie podatkowe, zasady ogólne i postanowienia ogólne
postępowania podatkowego, postępowanie podatkowe przed organem I
instancji, zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia), przymusowe
wykonanie zobowiązań podatkowych, sądowa kontrola orzeczeń w
sprawach podatkowych przez sądy administracyjne, Europejski Trybunał
Sprawiedliwości i jego znaczenie dla spraw podatkowych.
• Część szczegółowa polskiego prawa podatkowego: podatek od
towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier, podatek
dochodowy od osób fizycznych, uproszczone formy opodatkowania
dochodów osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych,
podatek rolny, podatek od spadków i darowizn, podatek od
nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek leśny,
podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów,
harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem europejskim,
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wzajemna pomoc
administracyjna w sprawach podatkowych.
• Podstawy prawa celnego: pojęcie i klasyfikacja ceł, etapy rozwoju
prawa celnego w Polsce, międzynarodowe prawo celne, prawo celne
Unii Europejskiej, organy celne.
• Podstawy publicznego prawa bankowego: modele prawnoorganizacyjne bankowości, źródła prawa bankowego, Narodowy Bank
Polski jako bank centralny, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nadzór
państwa nad instytucjami finansowymi, system europejskiej bankowości
centralnej.
• Waluta i prawo walutowe: istota i funkcje pieniądza, ewolucja
systemów pieniężnych, polski ustrój pieniężny, międzynarodowy system
pieniężny, europejski system pieniężny.
• Podstawy prawa dewizowego: podstawowe konstrukcje polskiego
prawa dewizowego, europejskie prawo dewizowe.
• Podstawy prawa finansowego Unii Europejskiej: dochody i wydatki
Wspólnot Europejskich, budżet i fundusze Wspólnot Europejskich.
8.

Wykaz literatury podstawowej:
W. Wójtowicz ( red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego,
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - LEX, Wydanie VI, 2011
Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki, Podatki i prawo podatkowe,
Wydawnictwo LexisNexis, Wydanie VI, Warszawa 2011.

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:

10.

Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu/Studium:

