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W życiu pewne są:

1. śmierć,

2. podatki,

3. gol Lewandowskiego 
z karnego.

Źródło: www.facebook.com/rl9official



DLACZEGO PiFP?

❑ kompleksowa i aktualna wiedza,

❑ szereg praktycznych umiejętności,

❑ zajęcia prowadzone przez doświadczonych 

nauczycieli akademickich, jak również 

cenionych praktyków,

❑ kompetencje cenione na rynku pracy,

❑ absolwenci mogą rozwijać swoją karierę w 

różnych obszarach.
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WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH

Lp. Nazwa przedmiotu

Wymiar godzin

Prowadzący

Razem WY CA
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Systemy podatkowe  
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WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
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4. Programowanie budżetowe
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Organizacja i finansowanie usług 

społecznych
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SYLWETKA ABSOLWENTA – ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

❑ Absolwent tej specjalności jest fachowcem znającym dobrze podatki i system podatkowy tak w Polsce, jak

i na świecie.

❑ Zna konstrukcje najważniejszych podatków (VAT, PIT, CIT), potrafi praktycznie rozliczać zobowiązania

podatkowe, uwzględniając reguły możliwej optymalizacji podatkowej.

❑ Rozumie mechanizm powstawania długu publicznego, jednocześnie zdając sobie sprawę z faktu,

iż racjonalizacja systemu finansów publicznych tkwi w reorientacji z wydatkowania na aktywne zarzadzanie

środkami publicznymi.
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❑ Potrafi przygotować plan dochodów i wydatków

w układzie zadaniowym, opracować zadanie

audytowe, zaplanować działania w zakresie kontroli

finansowej.
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SYLWETKA ABSOLWENTA – MOŻLIWOŚCI PRACY

Absolwenci/studenci specjalności Podatki i finanse publiczne mają szansę zdobycia interesującej

pracy m.in. w:

❑ komórkach finansowo-księgowych każdej jednostki gospodarczej, bez względu na przedmiot

działalności i formy organizacyjno-prawne,

❑ biurach doradztwa podatkowego,

❑ firmach audytorskich

❑ aparacie skarbowym,

❑ administracji państwowej i samorządowej,

❑ .
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Absolwenci tej specjalności z uwagi na szeroki zakres wiedzy

ekonomicznej, mogą pełnić funkcje kierownicze w różnych

dziedzinach działalności gospodarczej (nie tylko sektorze

finansów publicznych), są także bardzo dobrze przygotowani

do prowadzenia własnych firm, w tym także biur

podatkowo-rachunkowych.
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Korzyści związane z podjęciem pracy w obszarze podatków

❑ duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. podatków,

❑ atrakcyjny poziom wynagrodzeń,

❑ konieczność stałego poszerzania horyzontów i aktualizowania posiadanej wiedzy,

❑ możliwość uczestniczenia w interesujących projektach i poznawania ciekawych ludzi,

❑ możliwość budowania ścieżki rozwoju zawodowego,

❑ możliwość zdobycia uprawnień i wykonywania zawodu doradcy podatkowego, będącego

zawodem zaufania publicznego.
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❑ udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich

obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z

tymi obowiązkami,

❑ prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz

udzielanie im pomocy w tym zakresie,

❑ sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji

podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,

❑ reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami

administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów

administracyjnych,

❑ wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej (art. 20zo par. 1 ordynacji

podatkowej).
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Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, art. 2 ust. 1.
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Korzyści związane z podjęciem pracy w sektorze finansów 

publicznych

❑ trwałość i bezpieczeństwo zatrudnienia,

❑ przestrzeganie prawa pracy i dbałość o komfort pracownika,

❑ możliwość otrzymania wielu świadczeń dodatkowych (tzw. „trzynastki”, dodatki

stażowe, premie, dodatki funkcyjne),

❑ możliwość dołączenia do korpusu służby cywilnej,

❑ informatyzacja urzędów, rozwój e-administracji.

❑ prestiż związany z pracą w urzędzie,

❑ możliwość znalezienia pracy w mniejszych miejscowościach,

❑ budowanie długofalowej ścieżki rozwoju zawodowego.
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KONKURSY

Studenci specjalności Podatki i finanse publiczne biorą udział i są finalistami

konkursów o tematyce podatkowej:

❑Eye on Tax – konkurs podatkowy

organizowany przez EY (ERNST & YOUNG)

❑Tax’n’You – konkurs podatkowy

organizowany przez KPMG

❑ Akademia Podatkowa Deloitte



SZCZEGÓŁOWE 

INFORMACJE:


