
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Część 15:   Praktyka prowadzenia rachunkowości płac i rozliczeń podatku dochodowego 
od osób fizycznych 
 
 
Cel zajęć:  
Celem zajęć będzie podniesienie kompetencji studentów w zakresie praktyki prowadzenia 
rachunkowości płac i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Studenci zdobędą wiedzę 
na temat zasad ustalania zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz postępowań 
podatkowych i ich procedur. Studenci będą znali podstawowe regulacje prawne w zakresie 
odpowiedzialności podatnika i płatnia podatku, jak również zdobędą praktyczne umiejętności obsługi 
dokumentów z tego obszaru, w tym deklaracje i raporty ZUS.  
 

Zakres tematyczny zajęć:  

Studenci otrzymają wiedzę na temat praktyki prowadzenia rachunkowości płac i rozliczeń podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Tematyka zajęć będzie obejmować zagadnienia związane  

z odpowiedzialnością podatnika i płatnika podatku według przepisów prawa oraz zasady ustalania 

zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach zajęć omówiona zostanie kwestia 

optymalizacji obciążeń podatkowych, jak również postępowania podatkowego i jego procedur. 

Dodatkowo, studenci zdobędą praktyczne umiejętności obsługi dokumentów z obszaru prowadzenia 

rachunkowości płac i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 20 osób/gr.  
 
Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023. 
 
Zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada 2022 roku do lutego 2023 roku w godzinach  
9.00 – 20.00. 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 
Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 
Prowadzenie zajęć w ramach kursu: „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi”  

w ramach przedmiotu pt: „Praktyka prowadzenia rachunkowości płac i rozliczeń podatku 
dochodowego od osób fizycznych” dla studentów z czterech ostatnich semestrów studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych Kierunków Administracja, Zarządzanie, Bezpieczeństwo 
wewnętrzne pierwszego stopnia, Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia oraz 
kierunku Prawo jednolitych magisterskich Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły 
Wyższej z siedzibą w Rzeszowie. 
 
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w 2-ch grupach, po 10 godzin w każdej 
grupie 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  

• Obciążenia wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń społecznych  

• Zasady ustalania zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych  

• Podatek dochodowy od osób fizycznych  

• Optymalizacja obciążeń podatkowych  

• Odpowiedzialność podatnika i płatnika podatku według przepisów 

prawa 

• Postępowanie podatkowe i jego procedury   

• Zgłaszanie ubezpieczonych  

• Rodzaje deklaracji i raportów ZUS 

10 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 


