
Program zajęć „Prawo i podatki na co dzień”  

w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 

W ramach drugiego semestru kursu przewiduje się 12 spotkań, zgrupowanych w trzy bloki 

tematyczne: warsztaty wypełniania deklaracji PIT (3 spotkania), prawne aspekty finansów 

osobistych (5 spotkań) oraz podstawy prawa umów (4 spotkania).  

Program poszczególnych zajęć może ulec drobnym modyfikacjom, przy uwzględnieniu 

preferencji Słuchaczy. 

1. Wypełnianie deklaracji PIT cz. I (27.02.2020 r.). Szybka powtórka – podatnicy PIT, 

przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, koszty. Omówienie formularzy PIT-37, 

PIT-11, PIT-11A i PIT-40A. Wstępnie wypełniony PIT (PFR). 

2. Wypełnianie deklaracji PIT cz. II (5.03.2020 r.). Przegląd ulg przysługujących 

podatnikom: ulga na dzieci, rehabilitacyjna, termomodernizacyjna, na internet, dla 

młodych. Odliczenia od dochodu, w tym wpłaty na IKZE i darowizny. 

3. Wypełnianie deklaracji PIT cz. III (12.03.2020 r.). Wyliczenie kwoty dochodu i 

podatku. Przekazywanie 1% na OPP. Deklaracja PIT-OP. Analiza przypadku – 

opodatkowanie zbycia nieruchomości. 

4. Małżeńskie ustroje majątkowe (19.03.2020 r.). Majątek wspólny a osobisty małżonków. 

Umowne ustroje majątkowe. Rozdzielność majątkowa i z wyrównaniem dorobków. 

Ustrój przymusowy. Zgoda małżonka na rozporządzenia majątkiem wspólnym.  

5. Alimenty (9.04.2020 r.). Kolejność obciążenia obowiązkiem alimentacyjnym. 

Obowiązek alimentacyjny między małżonkami. Ustalenie wysokości alimentów. 

Przedawnienie alimentów. Analiza pozwu o alimenty. 

6. Kredyt konsumencki i finanse osobiste (16.04.2020 r.). Regulacje dotyczące kredytu 

konsumenckiego. Zasady bezpiecznych pożyczek i inwestycji. Instrumenty prawne 

chroniące pożyczkobiorców i inwestorów przed nieuczciwymi praktykami.  

7. Upadłość konsumencka cz. I (23.04.2020 r.). Upadłość konsumencka „z lotu ptaka”. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości i postanowienie w tym przedmiocie. Ustalenie listy 

wierzytelności oraz spieniężenie majątku dłużnika.  

8. Upadłość konsumencka cz. II (30.04.2020 r.). Plan podziału funduszy i plan spłaty 

wierzycieli. Obowiązki dłużnika po ogłoszeniu upadłości. Postanowienie o wykonania 

planu spłaty i umorzeniu zobowiązań. 

9. Prawo umów: wprowadzenie. Umowa sprzedaży (7.05.2020 r.). Określenie stron 

umowy. Forma umowy. Postanowienia umowne a przepisy ustaw. Kary umowne. 

Konstrukcja i najważniejsze postanowienia umowy sprzedaży. 

10. Umowa o dzieło i umowa zlecenia (14.05.2020 r.). Konstrukcja i najważniejsze 

postanowienia. Podobieństwa i różnice między oboma rodzajami umów. 

Odpowiedzialność za wady dzieła oraz za wykonanie umowy zlecenia.   

11. Umowa najmu i najmu lokalu (21.05.2020 r.). Konstrukcja i najważniejsze 

postanowienia. Szczególne uprawnienia najemców z ustawy o ochronie praw 

lokatorów. Obowiązki najemcy i wynajmującego. Najem okazjonalny a najem „zwykły”.  

12. Umowa pożyczki i darowizny (28.05.2020 r.). Konstrukcja i najważniejsze 

postanowienia. Forma ustna umowy pożyczki. Pożyczka bankowa a pożyczka „zwykła”. 

Forma umowy darowizny. Uprawnienia darczyńcy, który popadł w niedostatek.  


