
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Część 1.1B:  Finanse publiczne i prawo finansowe (cz.II) – prawo podatkowe” - warsztaty 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Finanse publiczne i prawo finansowe (cz.II) – prawo podatkowe” jest 
przybliżenie studentowi kluczowych zagadnień polskiego systemu podatkowego, w szczególności 
dotyczących zasad realizacji zobowiązań podatkowych, praw i obowiązków podatników, zarówno 
przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej, a także następców prawnych 
i osób trzecich. Ważne jest również zapoznanie studentów z ogółem przepisów prawa podatkowego 
oraz instytucjami Krajowej Administracji Skarbowej. Istotnym elementem zajęć jest zobrazowanie roli 
podatków w kształtowaniu budżetu państwa oraz wskazanie powiązań i zależności pomiędzy 
gospodarką, a polityką fiskalną rządu. Stosowane metody dydaktyczne służące realizacji przedmiotu 
powinny łączyć elementy wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami funkcjonowania prawa 
podatkowego, w tym m.in. w odniesieniu do sporządzania deklaracji, udziału w postępowaniu 
podatkowym oraz kontroli podatkowej. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę na temat źródeł prawa 
podatkowego oraz podstawowych pojęć z zakresu teorii podatków, które będzie umiał ilustrować 
przykładami z obowiązującego prawa podatkowego. Student zrozumie istotę rozwiązań 
podatkowych, wielowariantowość koncepcji, na których się opierają, przesłanki i skutki oraz 
znaczenie technik legislacyjnych w ich wyrażaniu. Student będzie potrafił przyporządkować różne 
rodzaje podatków do określonych kategorii oraz omawiać zależności zachodzące pomiędzy 
gospodarką, a polityką fiskalną rządu. Student będzie w stanie omówić kwestie związane 
z prowadzonym postępowaniem podatkowym, wymienić czynności sprawdzające oraz terminy 
przedawnienia zobowiązań podatkowych. 
 
Zakres tematyczny zajęć:  
 

1. Źródła prawa podatkowego 
2. System podatkowy w Polsce 
3. Zobowiązania podatkowe 
4. Formy opodatkowania działalności gospodarczej osoby fizycznej 
5. Podatki bezpośrednie 
6. Obowiązki płatnika w podatkach  bezpośrednich 
7. Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych 
8. Podatki samorządowe 
9. Podatki pośrednie 
10. Kształtowanie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych 
11. Podatki lokalne jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego 
12. Odpowiedzialność za podatki. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 
13. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na gruncie Ordynacji podatkowej 
14. Przedawnienie zobowiązań podatkowych 
15. Zasady naliczania podatków  pośrednich 
16. Postępowanie podatkowe 
17. Czynności sprawdzające. Kontrola podatkowa, a kontrola celno – skarbowa 



 
 

 
 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr.   
  
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 
 
 
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 przedmiotu „Finanse publiczne i prawo finansowe (cz.II) – prawo 
podatkowe” dla studentów i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach  
I stopnia  na kierunku Administracja,  

 
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 12 godzin, w 2 grupach, po 6 godzin  

  w każdej grupie 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Zapoznanie studentów z ogółem przepisów prawa 
podatkowego. 

2 

2. Sporządzenie deklaracji. 2 

3. 
Udział w postępowaniu podatkowym lub kontroli 
podatkowej. 

2 

 
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. 
 


