
 

 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Audytor wewnętrzny - warsztat  
 

Cel zajęć:  

 

 Celem zajęć jest umożliwienie dla studentów i studentek II i III roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych 

kierunku Administracja/Zarządzanie, kształcących się na studiach I stopnia oraz studentów i studentek I i II roku 

studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja kształcących się na studiach II podniesienia 

kompetencji zawodowych w zakresie tematyki związanej z podatkami poprzez uczestnictwo w zajęciach 

warsztatowych. 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

CZĘŚĆ 1 

1. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 

 

CZĘŚĆ 2 

1. Metodyka pracy audytora wewnętrznego (dokumentacja audytu i ocena pracy audytora) 

 

CZĘŚĆ 3 

1. Wybrane instytucje prawa podatkowego, postępowanie podatkowe 

 

 CZĘŚĆ 4 

1. Zakres uprawnień i kompetencji audytora, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego oraz typowe obszary 

działalności zawodowej. Wymagania od kandydata i proces osiągania zawodu audytora, biegłego rewidenta, 

doradcy podatkowego. Obowiązki zawodowe i korporacyjne oraz samorząd zawodowy; Rozpoczęcie i 

prowadzenie działalności przez audytora, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego oraz uczestnictwo w 

obrocie handlowym. Odpowiedzialność prawna, zawodowa i korporacyjna. Opodatkowanie działalności 

audytora, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego. Wybór formy opodatkowania,  

 

 

 

Liczba uczestników zajęć praktycznych - około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021 r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od maja 2021 do października 2021 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, lub, jeśli będzie tego 

wymagać sytuacja – w formie zdalnej. 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć „Audytor wewnętrzny” - warsztat dla studentów i studentek II i III roku studiów 

stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja/Zarządzanie, kształcących się na studiach I stopnia oraz 

studentów i studentek I i II roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku Administracja kształcących się 

na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Rzeszowie. 



 

 

 

 

 

Łączny wymiar:  w Części 1 -   5 godzin/ grupę. Liczba grup 1  

w Części 2 - 15 godzin/ grupę. Liczba grup 1 

w Części 3 - 13 godzin/ grupę. Liczba grup 1 

w Części 4 -   8 godzin/ grupę. Liczba grup 1 

 

 

W tym: 

L.p. Temat zajęć  Liczba 
godzin 

CZĘŚĆ 1 

1 Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 5 

CZĘŚĆ 2 

1 Metodyka pracy audytora wewnętrznego (dokumentacja audytu i ocena pracy 

audytora) 

15 

CZĘŚĆ 3 

1 Wybrane instytucje prawa podatkowego, postępowanie podatkowe 13 

CZĘŚĆ 4 

1 Zakres uprawnień i kompetencji audytora, biegłego rewidenta, doradcy 
podatkowego oraz typowe obszary działalności zawodowej. Wymagania od 
kandydata i proces osiągania zawodu audytora, biegłego rewidenta, doradcy 
podatkowego. Obowiązki zawodowe i korporacyjne oraz samorząd zawodowy; 
Rozpoczęcie i prowadzenie działalności przez audytora, biegłego rewidenta, doradcy 
podatkowego oraz uczestnictwo w obrocie handlowym. Odpowiedzialność prawna, 
zawodowa i korporacyjna. Opodatkowanie działalności audytora, biegłego 
rewidenta, doradcy podatkowego. Wybór formy opodatkowania 

8 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy prowadzącego zajęcia tj.: 
opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie 
egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej 
realizacji przedmiotu zamówienia, dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, zawarte jest w 
wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji dojdzie do powstania utworu w 
rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 


