
 
 

 

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie podatkowe on-line:  

PODATKI LOKALNE OD PODSTAW prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Drugi dzień szkolenia - temat: 

PODATKI LOKALNE OD PODSTAW  

– CZĘŚĆ II: POSTĘPOWANIE PODATKOWE 
 

Termin szkolenia:  
 

28 września 2021 r., godz. 9.00 - 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. DOKONYWANIE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH 

PRZEZ GMINNY ORGAN PODATKOWY. 
 

II. POSTĘPOWANIE PODATKOWE W ZAKRESIE WYMIARU PODATKÓW LOKLNYCH I UDZIELANIA 

ULG PODATKOWYCH.  
 

III. POSTĘPOWANIE DOWODOWE PRZEPROWADZANE W RAMACH POSTĘPOWANIA 

PODATKOWEGO – REGUŁY GROMADZENIA DOWODÓW PRZEZ ORGAN PODATKOWY. 
 

IV. PRZESŁANKI I TRYB WZNAWIANIA POSTĘPOWANIA ORAZ WYDAWANIA DECYZJI 

ZMIENIAJĄCYCH.  

 

Cel szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla gminnych pracowników podatkowych, którzy rozpoczynają lub 

niedawno rozpoczęli pracę w zakresie podatków i opłat lokalnych.  

W pierwszym dniu szkolenia (7.09.2021 r.) zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące podmiotów i 

przedmiotu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – materia 

podatkowa.  

W drugim dniu szkolenia (28.09.2021 r.) będzie omawiane postepowanie podatkowe, przeprowadzane 

na podstawie Ordynacji podatkowej – procedura podatkowa. 
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 
 

I. DOKONYWANIE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH 

PRZEZ GMINNY ORGAN PODATKOWY: 

1. Sposoby sprawdzania deklaracji i informacji podatkowych składanych przez podatników – podstawy do 

dokonania przypisów deklaracji. 

2. Postępowanie wyjaśniające do deklaracji i informacji podatkowych dokonywane przez organ – dokumenty 

dołączane do deklaracji i informacji. 

3. Wzywanie podatników o dokonanie korekt złożonych deklaracji i informacji podatkowych – działania 

organu w razie nieskorygowania deklaracji przez podatników 

4. Zasady i dopuszczalny zakres dokonywania przez organ podatkowy korekt deklaracji z urzędu.  
 

II. POSTĘPOWANIE PODATKOWE W ZAKRESIE WYMIARU PODATKÓW LOKLNYCH I UDZIELANIA 

ULG PODATKOWYCH: 

1. Podstawowe zasady przeprowadzania postepowania podatkowego – wynikające z Ordynacji podatkowej. 

2. Definicja strony postepowania – działania organu w razie złożenia podania przez osobę niebędącą stroną. 

3. Terminy załatwiania spraw (wydawania decyzji) w postepowaniu podatkowym – reguły przesuwania 

terminów załatwiania spraw. 

4. Przesłanki i procedura dokonywania wezwań strony postępowania i innych uczestników do składania 

zeznań, wyjaśnień, dokumentów lub dokonania określonych czynności w postepowaniu podatkowym. 

5. Sposoby dokonywania doręczeń pism podatkowych – przesłanki uznania doręczenia za skuteczne. 

6. Sposoby i terminy wszczęcia postępowania podatkowego w trybie Ordynacji podatkowej.  



 
 

 

7. Procedura wydawania decyzji wymiarowych - ustalających zobowiązania podatkowe w podatkach 

lokalnych. 

8. Zakres i procedura wydawania decyzji określających zobowiązania podatkowe. 

9. Sposoby wszczynania postepowania w sprawach przyznania ulg podatkowych. 

10. Działania organu wobec niekompletności podania i załączników do niego złożonych przez podatników. 

11. Tryb postepowania w sprawach o przyznanie ulg podatkowych - udzielanych na podstawie Ordynacji 

podatkowej i przepisów ustaw podatkowych. 

12. Obowiązkowe i fakultatywne elementy decyzji podatkowych – rodzaje decyzji wydawanych przez gminny 

organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej i ustaw podatkowych. 

13. Zasada dokumentowania przeprowadzonych działań organu – metryki sprawy. 

14. Postępowanie organu w zakresie pomocy publicznej i de minimis - w przypadkach udzielania ulg 

stanowiących pomoc. 

15. Zasady prawomocności i ostateczności decyzji podatkowych – wykonywanie decyzji przez organ 

podatkowy. 

16. Działania organu pierwszej instancji w razie złożenia odwołania od jego decyzji. 

17. Zasady wygaśnięcia z mocy prawa decyzji odraczającej termin płatności podatku lub zaległości 

podatkowej oraz decyzji ratalnej.  
 

III. POSTĘPOWANIE DOWODOWE PRZEPROWADZANE W RAMACH POSTĘPOWANIA 

PODATKOWEGO – REGUŁY GROMADZENIA DOWODÓW PRZEZ ORGAN PODATKOWY: 

1. Zakres dowodów stosowanych w postępowaniach podatkowych – prowadzonych w oparciu o Ordynację 

podatkową. 

2. Postępowanie z dokumentami – zasady poświadczania dokumentów. 

3. Sposób przeprowadzania dowodów z zeznań strony i światków, oględzin oraz opinii biegłych – 

zapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu. 

4. Postępowanie organu w razie złożenia żądania strony o przeprowadzenie konkretnego rodzaju dowodu. 

5. Zasada nieżądania dowodów od strony na potwierdzenie faktów znanych organowi z urzędu. 

6. Przesłanki i tryb przyjmowania oświadczeń strony. 

7. Obowiązek organu zawiadamiana strony postepowania o uchybieniu terminu do dokonania przez nią 

czynności i wyznaczanie dodatkowego terminu - wprowadzony przez Tarczę Antykryzysową. 

8. Zapoznawanie stron postepowania ze zgromadzonym materiałem dowodowym – sytuacje w których 

można odstąpić od zawiadamiania stron o zakończeniu zbierania materiału dowodowego. 
 

IV. PRZESŁANKI I TRYB WZNAWIANIA POSTĘPOWANIA ORAZ WYDAWANIA DECYZJI 

ZMIENIAJĄCYCH:  

1. Przesłanki do wznowienia postepowania zakończonego ostateczną decyzją – z urzędu i na wniosek. 

2. Procedura prowadzenia wznowionego postępowania i zakres wydawanych decyzji na skutek wznowienia 

postępowania 

3. Skutki prawne zmiany lub uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postepowania. 

4. Tryb dokonywania zmian decyzji w sprawie ulg podatkowych – przyznających i odmownych. 

5. Dokonywanie zmian ostatecznych decyzji wymiarowych – ustalających i określających zobowiązanie – na 

skutek zmiany okoliczności faktycznych. 
 

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na 

ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki Uczestnika 

szkolenia); 

2) akty normatywne – regulujące przedstawiane zagadnienia; 

3) wybrane, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych; 

4) przykładowe wzory pism, podań, oświadczeń, wezwań i protokołów oraz decyzji podatkowych - 



 
 

 

– w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:   

Piotr Ciszewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek Komisji 

Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie.  

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników 

samorządowych z zakresu, m.in. podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, procedury 

podatkowej, pomocy publicznej, egzekucji administracyjnej oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom 

rolnym.  

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena:  

320 zł od jednej osoby za jeden dzień szkolenia (obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, 

materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line) 
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl 
 

 

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe anulacje 

zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z jednego adresu email Uczestnika szkolenia – 

podanego przy zgłoszeniu. 

 
AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 

(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 
Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 

osobę 

    

    

    

Razem:  
  

 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 

 
 
 
 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
www.wiedzasamorzadu.pl

