
Harmonogram zajęć 

Studia Podyplomowe Podatkowe 

Semestr letni 2021-2022 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE W APLIKACJI MS TEAMS 

 

Sobota: 05. 03. 2022 r. 

9.00 - 11.15 (3h) Orzecznictwo podatkowe NSA (najważniejsze orzeczenia sądów w podatkach 

dochodowych i obrotowych) wykład (mgr Marek Olejnik / praktyk sędzia NSA)  

11.30 – 13.45 (3h)  Opłata śmieciowa  / warsztaty (dr hab. Katarzyna Kopyściańska prof. 

UWr/radca prawny) 

14.15 – 16.30 (3h)  Ceny transferowe wykład/warsztat / mgr Sławomir Majka/ praktyk  radca 

prawny  

 

Niedziela: 06. 03. 2022 r. 

9.00 - 11.15 (3h)  Cło w praktyce/warsztat/ mgr Marcin Chomiuk / doradca podatkowy  

11.30 – 13.45 (3h)  Podatek od towarów i usług (z uwzględnieniem interpretacji podatkowych)/ 

warsztat (mgr Marcin Chomiuk / doradca podatkowy ) 

14.15 – 15.00 (1h)  Rachunkowość/ wykład (dr hab. inż. Anna Ćwiąkała – Małys, prof. UWr / 

doradca podatkowy) 

 

Sobota: 19. 03. 2022 r. 

9.00 - 11.15 (3h)  Podatek dochodowy od osób prawnych (z uwzględnieniem interpretacji 

podatkowych)  / wykład / mgr Anna Rutkowska / praktyk 

 

14.15 – 16.30 (3h) Podatek bankowy, system podatkowy a polityka społeczna 

Państwa  warsztat (mgr Marcin Chomiuk / doradca podatkowy) 

 

Niedziela: 20. 03. 2022 r. 

9.00 - 11.15 (3h)  Podatek dochodowy od osób prawnych (z uwzględnieniem interpretacji 

podatkowych)  / wykład / mgr Anna Rutkowska / praktyk 

 

11.30 – 13.00 (2h)  Podatek od towarów i usług (z uwzględnieniem interpretacji podatkowych)/ 

warsztat (mgr Marcin Chomiuk / doradca podatkowy) 

13.15 – 15.30 (3h) Podatek od towarów i usług (z uwzględnieniem interpretacji podatkowych)/ 

warsztat (mgr Marcin Chomiuk / doradca podatkowy) 

 



Sobota: 26. 03. 2022 r. 

9.00 - 11.15 (3h)  Podatek dochodowy od osób prawnych (z uwzględnieniem interpretacji 

podatkowych)  / warsztat / mgr Anna Rutkowska / praktyk 

 

11.30 – 13.45 (3h)  Podatek dochodowy od osób prawnych (z uwzględnieniem interpretacji 

podatkowych)  / warsztat / mgr Anna Rutkowska / praktyk 

 

14.15 – 15.45 (2h) Podatek od towarów i usług (z uwzględnieniem interpretacji podatkowych)/ 

warsztat (mgr Marcin Chomiuk / doradca podatkowy) 

 

Niedziela: 27. 03. 2022 r. 

9.00 - 11.15 (3h)  Podatek dochodowy od osób prawnych (z uwzględnieniem interpretacji 

podatkowych)  / warsztat / mgr Anna Rutkowska / praktyk 

 

11.30 – 13.45 (3h) Orzecznictwo podatkowe NSA (najważniejsze orzeczenia sądów w 

podatkach dochodowych i obrotowych) wykład/warsztat (mgr Marek Olejnik / praktyk sędzia 

NSA) 

 

Sobota: 09. 04. 2022 r. 

10.45 – 13.00 (3h) Podatek od towarów i usług (z uwzględnieniem interpretacji podatkowych)/ 

wykład (dr Paweł Selera / Dyrektor Departamentu VAT Ministerstwo Finansów)   

13.30 – 15. 45 (3h)  Podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwzględnieniem interpretacji 

podatkowych)  / wykład / mgr Beata Palarczyk –  Anioł / praktyk  Naczelnik US 

Wrocław   Psie - Pole   

 

 

 

Niedziela: 10. 04. 2022 r. 

9.45 - 10.30 (1h)  Podatek dochodowy od osób prawnych (z uwzględnieniem interpretacji 

podatkowych)  / warsztat / mgr Anna Rutkowska / praktyk 

 

10.45 – 13.00 (3h) Orzecznictwo podatkowe NSA (najważniejsze orzeczenia sądów w 

podatkach dochodowych i obrotowych) warsztat (mgr Marek Olejnik / praktyk sędzia NSA) 

13.30 – 15. 45 (3h)  Podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwzględnieniem interpretacji 

podatkowych)  / wykład / mgr Beata Palarczyk –  Anioł / praktyk  Naczelnik US 

Wrocław   Psie - Pole   

 

 

 

 

 

 
 



Sobota: 23. 04. 2022 r. 

9.00 - 11.15 (3h)  Podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwzględnieniem interpretacji 

podatkowych)  / warsztat / mgr Beata Palarczyk –  Anioł / praktyk  Naczelnik US 

Wrocław   Psie - Pole   

 

11.30 – 13.00 (2h)  Podatek od spadków i darowizn/ warsztat (dr Stanisław Bogucki/sędzia 

NSA)    

13.30 – 15.45 (3h) Podatek od towarów i usług (z uwzględnieniem interpretacji podatkowych)/ 

wykład (dr Paweł Selera / Dyrektor Departamentu VAT Ministerstwo Finansów)   

 

Niedziela: 24. 04. 2022 r. 

9.00 - 10.30 (2h)  Podatek od towarów i usług (z uwzględnieniem interpretacji podatkowych)/ 

wykład (dr Paweł Selera / Dyrektor Departamentu VAT Ministerstwo Finansów)   

 

10.45 – 13.00 (3h)  Podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwzględnieniem interpretacji 

podatkowych)  / warsztat / mgr Beata Palarczyk –  Anioł / praktyk  Naczelnik US 

Wrocław   Psie - Pole   

 

13.30 – 15.00 (2h)  Ceny transferowe /warsztat / mgr Sławomir Majka/ praktyk  radca prawny  

 
 

Sobota: 07. 05. 2022 r. 

9.00 – 11.15 (3h) Podatki i opłaty lokalne/warsztat (dr Krzysztof Winiarski/sędzia NSA) 

11.30 – 13.00 (2h)  Podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwzględnieniem interpretacji 

podatkowych)  / warsztat / mgr Beata Palarczyk –  Anioł / praktyk  Naczelnik US 

Wrocław   Psie - Pole   

13.30 – 15.00 (2h) Podatek od towarów i usług (z uwzględnieniem interpretacji podatkowych)/ 

warsztat (dr Paweł Selera / Dyrektor Departamentu VAT Ministerstwo Finansów)  

15.15 – 17.30 (3h)  Podatek od czynności cywilnoprawnych /wykład/warsztat (dr Stanisław 

Bogucki/sędzia NSA)     

 

 


