
Umowa o współpracy

określająca realizowany przez Uniwersytet Gdański na studiach

niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Podatki i Doradztwo

podatkowe program kształcenia obejmujący zakres wiedzy i umiejętności

wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego

Umowa zawarta na podstawie art. 22 ust. 13a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie

podatkowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 794) w dniuli.WYM”t Warszawie

pomiędzy:

Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwaną
dalej „Komisją Egzaminacyjną”, reprezentowaną przez Przewodniczącą Komisji
Egzaminacyjnej prof. Zw. dr hab. Teresę Famulską

a

Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 8, 80-309
Gdańsk, NIP 584-020-32-39, zwanym dalej „Uczelnią”, reprezentowanym przez
prof. zw. dr hab. Jolantę Gliniecką oraz prof. UG dr. hab. Jerzego Gwizdałę,
działających na podstawie pełnomocnictw Rektora prof. Zw. dr. hab. Bernarda
Lammka z dnia 10 maja 2016 r.

1.

1. Strony ustalają, że zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej
egzaminu na doradcę podatkowego jest realizowany przez Uczelnię na studiach
niestacjonarnych drugiego stopnia na kieruiiku Podatki i Doradztwo podatkowe
w ramach przedmiotów wymienionych w załączniku do umowy, stanowiącym
integralną jej część. Weryfikacja umiejętności sporządzania pism procesowych
następuje w ramach egzaminu z przedmiotu Ordynacja podatkowa.

2. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów, o których mowa w ust. 1, Uczelnia
przeprowadza w formie pisemnej w sposób zapewniający zobiektywizowaną
weryfikację indywidualnej wiedzy i umiejętności kandydata.

2.

Prace egzaminacyjne i zaliczeniowe z przedmiotów, o których mowa w I ust. 1,

są przechowywane przez Uczelnię przez okres co najmniej 3 łat od dnia przeprowadzenia
egzaminu lub zaliczenia i są udostępniane Komisji Egzaminacyjnej na jej wniosek.

1



3.

Uczelnia niezwłocznie informuje Komisję Egzaminacyjną o zmianach w programie

kształcenia mających wpływ na ustalenia, o których mowa w 1.

4.

1. Umowa ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia, jeżeli przestaną być spełnione
warunki, o których mowa w 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem
od początku roku akademickiego, w którym Komisja Egzaminacyjna powzięła
informację o niespełnieriiu przez Uczelnię warunków, o których mowa w 1.

5.

Informacja o zawarciu niniejszej umowy podlega zamieszczeniu przez Komisję

Egzaminacyjną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra

właściwego do spraw finansów publicznych.

6.

Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

7.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do kandydatów, którzy

rozpoczęli studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Podatki i Doradztwo

podatkowe począwszy od roku akademickiego 2016/2017.

8.

Umowa została sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym

dla każdej ze stron.
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ZAŁĄCZNIK

Lista przedmiotów

októch mowa w I ust. 1 umowy o współpracy z dnia .. .

określającej realizowany przez Uniwersytet Gdański na studiach niestacjonarnych drugiego
stopnia na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe program kształcenia obejmujący zakres

wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego

1. Źródła prawa i legislacja podatkowa
2. Wykładnia prawa podatkowego
3. AnaLiza podatkowa i planowanie podatkowe
4. Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego
5. Ordynacja podatkowa
6. Opodatkowanie dochodu w prawie polskim
7. Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy
8. Podatki i opłaty samorządowe
9. Wykonywanie i kontrola zobowiązań podatkowych
10. Postępowanie administracyjne
11. Postępowanie przed sądami administracyjnymi
12. Prawo celne i dewizowe
13. Prawo karne skarbowe
14. System administracji podatkowej i skarbowej
15. Rachunkowość finansowa
16. Prowadzenie ksiąg podatkowych
17. Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego
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