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Harmonogram zajęć szkolenia „Uzyskanie kompetencji certyfikowanego przedsiębiorcy 

transportowego” 

 
Miejsce: WMiBM Budynek B 

 

Grupa: pierwsza  

 

Przemiot: Prawo podatkowe 

 

Data 

realizacji 

zajęć 

 

 

Przedmiot/Temat 

Godziny 

realizacji  

Liczba 

godzin  

Prowadzący  

(imię i nazwisko) 
Sala 

24.05.2019 

Definicja transportu drogowego w 

aspekcie prawnych uwarunkowań 

podatkowych. Charakter i cechy podatku, 

elementy konstrukcji podatku, zwolnienia 

i ulgi podatkowe. System podatkowy.  

Faktura VAT prawne uwarunkowania 

wymogów formalnych i merytorycznych. 

Podatek od wartości dodanej VAT (cechy 

podatku, stawki podatkowe, zasady  

obliczenia) od usług transportowych oraz 

działalności dodatkowej. 

 

8.00 – 

9.30 
2 W Dr inż. Lech Hyb 4.23B 

24.05.2019 

Struktura  rodzaju podatków obowiązująca 

w transporcie samochodowym. 

Księgowanie kosztów i przychodów w 

działalności transportowej. Wyliczanie 

podatku należnego oraz podatku od 

wartości dodanej VAT. Podatki dotyczące 

inwestycji i majątku trwałego: podatek od 

nieruchomości, podatek od środków 

transportu. Generowanie i zasady 

wypełniania deklaracji dotyczących 

działalności transportowych. 

 

9.50 – 

11.20 
2 Ć Dr inż. Lech Hyb 4.23B 

27.05.2019 

Stawki podatkowe obowiązujące w 

transporcie samochodowym. Deklaracje 

podatkowe i inne formalności związane z 

prawem podatkowym, w tym obrotem 

środkami transportowymi. Podstawowe 

akty prawne: ordynacja podatkowa, 

ustawa o kontroli skarbowej i In. Podatki 

dochodowe – podatek dochodowy od osób 

fizycznych (PIT), podatek dochodowy od 

osób prawnych (CIT). 

13.30 – 

15.00 
2 W Dr inż. Lech Hyb 4.15B 
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27.05.2019 

Podatek dotyczący eksploatacji pojazdów: 

podatek akcyzowy od paliw płynnych, 

opłaty drogowe, opłaty skarbowe. Podatek 

dotyczący działalności gospodarczej: 

podatek od towarów i usług VAT, podatek 

dochodowy od osób prawnych i od osób 

fizycznych. 

15.20 – 

16.50 
2 Ć Dr inż. Lech Hyb 4.15B 

03.06.2019 

Przepisy Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22.12.1999r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów Ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego. Podatek od środków 

transportu. Podatek od pojazdów 

silnikowych, od niektórych pojazdów 

użytkowanych w drogowym transporcie 

rzeczy. 

 

13.30 – 

15.00 
2 W Dr inż. Lech Hyb 4.15B 

03.06.2019 

Rodzaje działalności opodatkowane  

podatkiem akcyzowym  w zakresie 

sprzedaży towarów i odpłatnego 

świadczenia usług na terytorium RP  oraz 

eksport i import towarów i usług zgodnie z 

ustawą o podatku od towarów i usług, i 

podatku akcyzowym. Obowiązujące 

stawki podatku w transporcie 

samochodowym obciążone podatkiem 

VAT. 

15.20 – 

16.50 
2 Ć Dr inż. Lech Hyb 4.15B 

10.06.2019 

Podatki dotyczące eksploatacji pojazdów: 

podatek akcyzowy od paliw płynnych. 

Opłaty drogowe w transporcie 

samochodowym uwarunkowane ustawą o 

drogach publicznych. Systemy poboru i 

dokonywanie opłat drogowych oraz 

infrastrukturalnych w państwach UE za 

wykonywanie przewozów osób i rzeczy 

oraz podatek, opłaty drogowe i opłaty za 

korzystanie z infrastruktury. 

13.30 – 

15.00 
2 W Dr inż. Lech Hyb 4.15B 

10.06.2019 

Obowiązujące podatki od środków 

transportu, podatek akcyzowy od paliw 

płynnych, opłaty drogowe. 

 

15.20 – 

16.50 
2 Ć Dr inż. Lech Hyb 4.15B 

17.06.2019 

Podatek dochodowy w zakresie przepisów 

Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. Podatek dochodowy 

uwarunkowany podstawą prawną Ustawy 

podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych. 

13.30 – 

15.00 
2 W Dr inż. Lech Hyb 4.15B 
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17.06.2019 

Podatek dochodowy od osób prawnych i 

fizycznych według prawnego 

uwarunkowania ustawowego o podatku 

dochodowym od osób prawnych i od osób 

fizycznych. 

15.20 – 

16.50 
2 Ć Dr inż. Lech Hyb 4.15B 

 

 
Przemiot: Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego 

 

Data 

realizacji 

zajęć 

 

 

Przedmiot/Temat 

Godziny 

realizacji  

Liczba 

godzin  

Prowadzący  

(imię i nazwisko) 
Sala 

27.05.2019 

Formy płatności w obrocie gospodarczym 

–obrót gotówkowy i bezgotówkowy(czeki, 

weksle, karty kredytowe oraz inne środki 

płatnicze). wady i zalety poszczególnych 

instrumentów Rozliczenia w walutach 

obcych płatniczych 

11.40 – 

13.20 
2 W 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska  
4.15B 

29.05.2019 
Analiza poszczególnych instrumentów 

płatniczych, wady i zalety,obrót w 

walutach obcych. 

17.10 – 

18.50 
2 Ć 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska 
4.15B 

03.06.2019 

Finansowanie działalności gospodarczej, 

źródła własne i obce, rodzaje - kredyt 

bankowy, akredytywa dokumentowa, 

depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, 

leasing, najem, faktoring itd.). Rodzaje 

kredytów i sposoby ich zabezpieczania – 

materialne i niematerialne. 

11.40 – 

13.20 
2 W 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska 
4.15B 

05.06.2019 
Porównanie źródeł finansowania 

działalności, rentowność jednostki w 

oparciu o wybrane źródła finansowania. 

17.10 – 

18.50 
2Ć 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska 
4.15B 

10.06.2019 

Zasady sporządzania sprawozdawczości 

finansowej podmiotu –bilans,  rachunek 

zysków i strat. Interpretacja zapisów pod 

kątem zarządzania finansami podmiotu. 

11.40 – 

13.20 
2 W 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska 
4.15B 

12.06.2019 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

transportowego wskaźniki finansowe, 

budżet, rachunek kosztów, koszt 

jednostkowy, planowanie zadań  

17.10 – 

18.50 
2Ć 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska 
4.15B 

17.06.2019 

Ocena rentowności przedsiębiorstwa i jego 

sytuacji finansowej, na podstawie 

wskaźników finansowych.  

Konstrukcja i sposoby opracowania 

budżetu jednostki. 

11.40 – 

13.20 
2 W 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska 
4.15B 

19.06.2019 
Rachunkowość przedsiębiorstwa 

transportowego, interpretacja  

sprawozdań, podatki i opłaty w zakresie 

17.10 – 

18.50 
2Ć 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska 
4.15B 
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transportu osób i rzeczy. Mierniki 

stosowane w transporcie. 

24.06.2019 

Klasyfikacje składników kosztowych 

przedsiębiorstwa –układy kosztów i ich 

wzajemne powiązania. Kalkulacja 

kosztów jednostkowych i mierniki wyceny 

ekonomicznej działalności transportowe 

Działalność pomocnicza w transporcie, ich 

rola, zakres i funkcje. 

11.40 – 

13.20 
2 W 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska 
4.15B 

27.06.2019 

Struktury organizacyjne 

wprzedsiębiorstwie oraz zasady 

planowanie wykonywania pracy itd. 

Zarządzanie marketingowe w 

przedsiębiorstwach transportowych. 

Instrumenty marketingowe, reklama i 

public relations, w tym promocja 

sprzedaży usług transportowych. 

Zasady ustalania taryfy przewozowej, 

opłaty i cenniki, ceny umowne w 

publicznym i prywatnym transporcie 

rzeczy i osób. Fakturowanie usług 

transportowych. 

14.30 – 

18.55 
5 W 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska 
1.07B 

01.07.2019 

Fakturowanie usług transportowych, 

konstrukcja instrumentów 

marketingowych, wybór sposobu 

ubezpieczenia w transporcie drogowym i 

spedycji oraz wybrane międzynarodowe 

reguły handlowe (incoterms), 

11.40 – 

13.20 
2 Ć 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska 
4.15B 

04.07.2019 

Formy ubezpieczeń dotyczących 

transportu drogowego (odpowiedzialność 

cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na 

życie, ubezpieczenia inne niż na życie 

iubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i 

wynikające z nich obowiązki. 

Systemy zarządzania transportem 

drogowym.  

Oprogramowanie do elektronicznego 

przesyłania danych w transporcie 

drogowym 

Reguły handlowe (Incoterms) oraz ich 

zastosowanie w transporcie 

międzynarodowym. 

 

14.30 – 

18.55 
5 W 

Mgr Elżbieta 

Śreniawska 
1.07B 

 

 


