Wrocław, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
we współpracy z
PriceWaterhouseCoopers
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Podatkowe
w roku akademickim 2018/2019
Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Podatkowe
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu)
Kierownik: dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. UWr
Adresat studiów: adresowane są do prawników, ekonomistów, a także przedstawicieli innych
zawodów. Założeniem tego rodzaju sposobu kształcenia jest uzupełnienie ogólnoakademickiej wiedzy
absolwentów wymienionych kierunków o treści specjalistyczne, istotne dla prawidłowego wykonywania
obowiązków zawodowych,
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Absolwent
otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zasady odpłatności: 3950 zł (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) za dwa semestry, płatne
zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata
rekrutacyjna,
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w regulaminie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia,
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 7 maja 2018 r. do 5 października 2018 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być przyjęta
osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego i
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia.

Uczelnia na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą
świadczenia usług edukacyjnych.
Wskazanie interesariuszy zewnętrznych:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Dolnośląski,
Izba Skarbowa we Wrocławiu,
PwC.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej podatków, tj. prawa
podatkowego, rachunkowości oraz prawa karnego skarbowego Słuchacze zostaną zapoznani z regulacją
ordynacji podatkowej, poszczególnych podatków, rachunkowości, czy prawa karnego skarbowego. W
szczególności program zajęć przewiduje omówienie i analizę instytucji zawartych w ogólnym prawie
podatkowym z uwzględnieniem zobowiązań podatkowych i wykładni prawa podatkowego. Ponadto
słuchacze zapoznają się z problematyką dotyczącą rachunkowości i prawa karnego skarbowego, gdzie
istotnego znaczenia nabiera odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
Program studiów zakłada także szczegółową analizę regulacji prawnych dotyczących poszczególnych
podatków, gdzie istotnego znaczenia nabiera praktyka podatkowa. Stąd też słuchacze zapoznają się
również z orzecznictwem podatkowym sądów administracyjnych oraz interpretacjami przepisów prawa
podatkowego. Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów
kierunkowych z równoczesnym nauczeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce.
W tym celu zakładana proporcja wykładów do zajęć warsztatowych wynosi: 93 godziny wykładowe i 85
godzin warsztatowych na ogólną liczbę godzin przyjętą dla studiów – 178.
Absolwent Studiów Podyplomowych Podatkowych podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia
funkcjonowania poszczególnych podatków zarówno od strony prawnej, czyli poszczególnych regulacji
zawartych w ordynacji podatkowej i ustawach regulujących poszczególne podatki, jak i od strony
rachunkowości oraz odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Przedstawiciele
zawodów prawniczych zaś pogłębią i uszczegółowią swoją wiedzę w wyspecjalizowanej dziedzinie
prawa.
Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat prawa
podatkowego, rachunkowości, prawa karnego skarbowego i ich miejsca w systemie nauk społecznych,
w tym prawnych. Pozna mechanizmy tworzenia i stosowania prawa podatkowego. Wiedzę z zakresu
przedmiotów podstawowych uzupełni o treści specjalistyczne dotyczące m.in. mechanizmu kontroli
celno-skarbowej, czy też funkcjonowania Krajowej, Administracji Skarbowej, jak i praktycznych
aspektów dotyczących opodatkowania w ramach orzecznictwa podatkowego sądów administracyjnych.
Po ukończeniu Studiów Podatkowych absolwent nabędzie umiejętności istotne dla prawidłowego
stosowania prawa podatkowego, także z uwzględnieniem zagadnień strony rachunkowej
opodatkowania. Będzie świadomy przede wszystkim interdyscyplinarnych i wielowymiarowych
związków między opodatkowaniem oraz obrotem gospodarczym. Ponadto absolwent będzie posiadał
umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej i
z zakresu rachunkowości dotyczącej opodatkowania
W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych Podatkowych będzie
otwartość w zakresie poznawania złożonych problemów podatkowych i ich rozwiązywania. Absolwent
będzie również potrafił sprawnie pracować w grupie, mając na celu właściwe stosowanie prawa

podatkowego. Wzrośnie ponadto poziom samoświadomości absolwenta co do złożoności pozycji prawa
podatkowego w systemie nauk społecznych oraz odpowiedzialności za wykonywane zobowiązań
podatkowych.
Ukończenie Studiów Podyplomowych Podatkowych zapewni słuchaczom prawidłowe wykonywanie
dotychczasowych czynności zawodowych i spowoduje eliminację zachowań sprzecznych z wymogami
prawa. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, jako specjalistów i zapewni bezpieczeństwo
pracodawców. Osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych stworzy
szansę zaoferowania pracodawcy profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków w
zakresie opodatkowania. Prawnikom umożliwi zaś specjalizację w bardzo aktualnej i pożądanej obecnie
dziedzinie, co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy.
Osoby zainteresowane dalszym kształceniem będą przygotowane do udziału w specjalistycznych
kursach i szkoleniach w dziedzinie prawa podatkowego.

PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów Podyplomowych Podatkowych zakłada dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym.
Obejmuje 178 godzin zajęć, w tym wykładów 93 i warsztatów 85. Ogólna liczba punktów ECTS dla
przedmiotowych studiów: 53.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 9 przedmiotów oraz przystąpić do 1
egzaminu w formie pisemnej (zgodnie z planem studiów). W drugim semestrze słuchacze zobowiązani
są uzyskać zaliczenia z 10 przedmiotów i przystąpić do 1 egzaminu w formie pisemnej (zgodnie z planem
studiów).
I SEMESTR STUDIÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba
Forma
godzin zaliczenia

Punkty
ECTS

1.

Wprowadzenie do prawa
podatkowego

wykład

14 h

Egzamin

4

2.

Zobowiązanie podatkowe

4h W+
2h war.

6h

Zaliczenie

2

3.

Przeciwdziałanie unikaniu
opodatkowania

wykład

2h

Zaliczenie

1

4.

Prawo karne skarbowe w
praktyce

wykład

5h

Zaliczenie

2

Postępowanie podatkowe

6h W + 6h
war.

5.

6.

Międzynarodowe prawo
podatkowe

wykład

Prowadzący
dr Dobrosława Antonów
UWr
Pracownik katedry
prawa finansowego
dr hab. Paweł
Borszowski, prof.
nadzw. UWr
mgr Radosław Pawlak/
praktyk PWC
mgr Marek Olejnik /
praktyk sędzia WSA

12 h

6h

Zaliczenie

Zaliczenie

3

2

dr Paweł Selera /
praktyk doradca
podatkowy

7.

Podatek akcyzowy

3h W + 4h
war.

7h

Zaliczenie

3

Organizacja Krajowej
Administracji Skarbowej
8.

wykład

9.

Kontrola celno-skarbowa

wykład

2h

3h

Zaliczenie

Zaliczenie

2

2

8h W + 4h
war.
10.

Podatki lokalne

12 h

Zaliczenie

Liczba
godzin

Forma
zaliczenia

3

mgr Marcin Czapiewski
/praktyk Dyrektor
Departamentu
Prawnego Towarzystwo
Ubezpieczeń Europa
S.A.
mgr Marcin Chomiuk
/praktyk Partner PWC
mgr Marcin Chomiuk
/praktyk Partner PWC
dr hab. Paweł
Borszowski, prof.
nadzw. UWr

Łączna liczba godzin: 69h /24 ECTS
II SEMESTR STUDIÓW
lp.

1.

2.

3.

4.
5.

Nazwa przedmiotu

Podatki i opłaty lokalne w
nadzorze Regionalnych Izb
Obrachunkowych
Podatek dochodowy od
osób prawnych (z
uwzględnieniem
interpretacji podatkowych)
Podatek dochodowy od
osób fizycznych (z
uwzględnieniem
interpretacji podatkowych)
Podatek od towarów i usług
(z uwzględnieniem
interpretacji podatkowych)
Orzecznictwo podatkowe
NSA (najważniejsze
orzeczenia sądów w

Forma
zajęć

warsztaty

3h

Punkty
ECTS

Zaliczenie

2

10h W
+ 10h war. 20 h

Zaliczenie

4

6h W + 9h
war.

15 h

Zaliczenie

4

10h W +
12h war.

22 h

Zaliczenie

4

4h W +
8h war.

12 h

Zaliczenie

3

Prowadzący
dr Klaudia Stelmaszczyk,
Członek Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej, Członek
Głównej Komisji
Orzekającej w Sprawach
o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych
mgr Anna Rutkowska /
praktyk Kierownik
Oddziału, Wydział
podatków Dochodowych
Izba Skarbowa Wrocław
mgr Beata Palarczyk –
Anioł / praktyk Zastępca
Naczelnika US Wrocław
Psie - Pole
dr Paweł Selera/ praktyk
doradca podatkowy (10
W)
mgr Marcin Chomiuk /
partner PwC (12 warsz.)
mgr Marek Olejnik /
praktyk sędzia WSA

podatkach dochodowych i
obrotowych)
Wyłudzenie zwrotu podatku
od towarów i usług z
uwzględnieniem
orzecznictwa
warsztaty

6.
7.

Cło w praktyce

Rachunkowość
8.

9.

Podatek bankowy, system
podatkowy a polityka
społeczna Państwa

10.

Podatek od czynności
cywilnoprawnych i podatek
od spadków i darowizn

11.

Opłata śmieciowa

warsztaty

8h W +
10h war.

mgr Mariusz Moszowski
praktyk prokurator
3h
4h

Zaliczenie
Zaliczenie

2
1

mgr Marcin Chomiuk /
partner PwC
dr hab. inż. Anna
Ćwiąkała – Małys, prof.
nadzw. UWr / doradca
podatkowy

18 h

Egzamin

4
mgr Marcin Chomiuk /
partner PWC

warsztaty
2h W + 3h
war.

3h war.

Łączna liczba godzin: 109 h/29 ECTS
Ogółem ilość godzin: 178/53 pkt. ECTS

4h

5h

3h

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

1

2

2

dr hab. Paweł
Borszowski, prof. nadzw.
UWr
dr Klaudia Stelmaszczyk,
Członek Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej, Członek
Głównej Komisji
Orzekającej w Sprawach
o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych

