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Harmonogram zajęć 

Studia Podyplomowe Podatkowe 

Semestr zimowy 2022-2023  

 (MS TEAMS) 
 

 

 

Sobota: 19. 11. 2022 r. 

 

8:45 – 11:00 (3h)  - Wprowadzenie do prawa podatkowego / wykład  

(dr hab. Dobrosława Antonów UWr)  

11:15 – 12:45 (2h) - Organizacja krajowej administracji skarbowej / wykład  

(mgr Marcin Chomiuk, doradca podatkowy) 

13:00 – 15:15 (3h) - Zobowiązania podatkowe / wykład    

(prof. UWr  dr hab. Katarzyna Kopyściańska /radca prawny) 

15:30 – 17:00 (2h) - Międzynarodowe prawo podatkowe / wykład  

(dr Paweł Selera / Dyrektor Departamentu VAT Ministerstwo Finansów 

 

Niedziela: 20. 11. 2022 r. 

 

9:00 – 11:15 (3h)  - Międzynarodowe prawo podatkowe / wykład  

(dr Paweł Selera / Dyrektor Departamentu VAT Ministerstwo Finansów 

11:30 – 13:45 (3h)  - Postępowanie podatkowe / wykład  

(mgr Marek Olejnik / praktyk sędzia NSA) 

14:00 – 16:15 (3h) - Wprowadzenie do prawa podatkowego / wykład  

(dr hab. Dobrosława Antonów UWr) 

 

 

Sobota: 26. 11. 2022 r. 

 

9:00 – 11:15 (3h) - Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania oraz informacje o schematach 

podatkowych / wykład  

(prof. dr hab. Paweł Borszowski / sędzia NSA) 

11:30 – 13:45 (3h)  - Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania oraz informacje o schematach 

podatkowych / warsztat  

(mgr Marcin Chomiuk, doradca podatkowy) 

14:00 – 15:30 (2h) - Wprowadzenie do prawa podatkowego / wykład  

(dr hab. Dobrosława Antonów UWr) 

15:45 – 17:15 (2h) - Prawo karne skarbowe w praktyce / wykład  

(mgr Radosław Pawlak/ adwokat PWC) 

 

 



Niedziela: 27. 11. 2022 r. 

 

9:00 – 11:15 (3h)  - Zobowiązania podatkowe /  warsztat    

(dr Andrzej Huchla UWr/doradca podatkowy) 

11:30 – 13:00 (2h) -  Prawo karne skarbowe w praktyce / wykład  

(mgr Radosław Pawlak/ adwokat PWC) 

13:15 – 15:30 (3h) - Podatki i opłaty lokalne / wykład  

(prof. dr hab. Paweł Borszowski/sędzia NSA)    

15:45 – 17:15 (2h) - Rachunkowość / wykład  

(prof. UWr dr hab. inż. Anna Ćwiąkała – Małys, / doradca podatkowy) 

 

 

 
 

Sobota: 10. 12. 2022 r. 

 

9:00 – 11:15  - (3h) - Wprowadzenie do prawa podatkowego / wykład  

(dr hab. Dobrosława Antonów UWr) 

11:30 – 13:45 (3h)  - Rachunkowość / wykład  

(prof. UWr dr hab. inż. Anna Ćwiąkała – Małys, / doradca podatkowy) 

14:00 – 16:15 (3h) – Podatek akcyzowy / wykład  

                     (mgr Marcin Czapiewski / praktyk Country Compliance Manager BNY Mellon 

Polska) 

 

 

Niedziela: 11. 12. 2022 r. 

 

8:00 – 8:45 (1h) – odrobienie zajęć z 26. 11. 2022 r.  

(prof. dr hab. Paweł Borszowski / sędzia NSA)  

9:00 – 11:15 (3h) - Rachunkowość / wykład (prof. UWr dr hab. inż. Anna Ćwiąkała – Małys, / 

doradca podatkowy) 

11:30 – 13:45 (3h) - Postępowanie podatkowe / wykład  

(mgr Marek Olejnik / praktyk sędzia NSA) 

 

 

 

 

Sobota: 17. 12. 2022 r. 

 

9:00 – 11:15 (3h) - Postępowanie podatkowe / warsztat  

(mgr Marek Olejnik / praktyk sędzia NSA) 

11:30 – 13:00 (2h)  - Podatek akcyzowy / warsztat  

                     (mgr Marcin Czapiewski / praktyk Country Compliance Manager BNY Mellon 

Polska) 

13:15 – 14:45 (2h) – Umowa o współdziałanie i porozumienie podatkowe / wykład 

                       (dr Artur Halasz UWr) 

15:00 – 17:15 (3h) - Wprowadzenie do prawa podatkowego / wykład  

(dr hab. Dobrosława Antonów UWr) 



 

 

Niedziela: 18. 12. 2022 r. 

 

9:00 – 10:30 (2h) - Podatki i opłaty lokalne w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych/ 

wykład (dr hab. Rafał Kowalczyk UWr, / radca prawny) 

10:45 – 13:00 (3h) -  Podatki i opłaty lokalne / wykład  

(prof. dr hab. Paweł Borszowski / sędzia NSA)  

13:15 – 14:45 (2h) – Podatek akcyzowy/warsztat  

                     (mgr Marcin Czapiewski / praktyk Country Compliance Manager BNY Mellon 

Polska) 

 

 

 

Sobota: 07. 01. 2023 r. 

 

9:00 – 11:15 (3h) - Podatki i opłaty lokalne / warsztat  

(dr Krzysztof Winiarski / sędzia NSA)  

11:30 – 13:45 (3h) – Postępowanie podatkowe / warsztat  

(mgr Marek Olejnik / praktyk sędzia NSA) 

 

W celu zaliczenia semestru I należy otrzymać pozytywną ocenę z egzaminu oraz 

zaliczenie z pozostałych przedmiotów, które zostaną przez wykładowców uzupełnione w 

systemie USOSweb.   

Słuchacz ma obowiązek weryfikacji ocen/zaliczeń i zgłoszenia ewentualnego ich braku do 

wykładowcy bądź kierownika studiów.  

 

Przedmioty przeniesione na semestr 2: 

 
(2h) - Podatki i opłaty lokalne w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych / warsztat  

(dr hab. Rafał Kowalczyk UWr, / radca prawny) 

 

 


