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Dziedzina wiedzy Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk prawnych

Forma zajęć Konwersatorium/warsztaty

Liczba godzin 30h

Cena Kursu 400 zł przy grupie min. 16 osób
(ok. 13 zł za godzinę zajęć/osobę)

Terminy Po zgłoszeniu się min. 16 osób - po uzgodnieniu/wskazaniu przez 
prowadzącego

Cel kursu Przeanalizowanie  ze  Słuchaczami  wybranych  zagadnień  dotyczących
szeroko  rozumianej  etyki  w  funkcjonowaniu  administracji  skarbowej,
celem  wykazania  ogromnej  roli  etyki  w  jej  funkcjonowaniu  oraz
uwypuklenie  specyfiki  administracji  skarbowej  w  odniesieniu  do
pozostałych  działów  administracji  publicznej,  celem  zaprezentowania
pozycji i roli administracji skarbowej w systemie państwa.

Opis szczegółowy Celem kursu jest nie tyle dostarczenie Słuchaczom gotowych rozwiązań, a
wzbudzenie refleksji, która może prowadzić do zmian w funkcjonowaniu
administracji skarbowej w praktyce.
 
Słuchacz  pozna  rolę  etyki  w  funkcjonowaniu  administracji  skarbowej,
poprzez uwypuklenie specyfiki administracji skarbowej w porównaniu do
pozostałych działów administracji publicznej. Zarówno z punktu widzenia
urzędnika, jak i z punktu widzenia oczekiwań jakie może mieć podatnik
wobec omawianego działu administracji.
 
Słuchacz  dowie  się,  jak  zastosować poznaną wiedzę  zarówno w pracy
urzędniczej jak i w życiu prywatnym z perspektywy podatnika.
 
Słuchacz będzie potrafił czynnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących
etycznych aspektów funkcjonowania administracji  skarbowej  w Polsce.
Potrafi o odpowiedni standard etyczny zabiegać.

Dlaczego warto 
dołączyć

Wszelkie  zagadnienia  dotyczące  etyki  nabierają  w  świecie  coraz
większego  znaczenia.  Po  latach  wyciszenia,  coraz  więcej  uwagi
poświęcane  jest  w  życiu  publicznym  etyce  i  moralności.  Ich  rola  w
codzienności  każdego  człowieka  i  obywatela  jest  przeogromna,
szczególnie w tych dziedzinach, które dotyczą szerokiego grona osób. Do
takich dziedzin bez wątpienia należą podatki i prawo podatkowe.
 



Realizacja  niniejszego  kursu  w  formie  konwersatorium  pozwala
Słuchaczom nabyć wskazane powyżej wiedzę, umiejętności i kompetencje
dotyczące  etyki  w  administracji  skarbowej  z  dwóch  perspektyw  -
urzędnika i podatnika. O ile szczególna uwaga rzeczywiście poświęcona
zostanie perspektywie urzędniczej, każda osoba zainteresowana tematyką
podatków znajdzie tutaj coś rozwojowego dla siebie.

Do kogo kurs jest 
kierowany

Kurs  adresowany  jest  szczególnie  do  pracowników  administracji
skarbowej. Nie mniej jednak, poszczególne zagadnienia omawiane będą w
taki  sposób,  by  przekazana  wiedza  przydatna  była  również  dla  osób
stykających  się  z  administracją  z  drugiej  perspektywy  -  czyli  jako
podatnik.  Forma  konwersatorium  powoduje,  iż  kurs  będzie  swoistego
rodzaju panelem dyskusyjnym, w którym każda osoba zainteresowana czy
to funkcjonowaniem administracji publicznej (szczególnie skarbowej) czy
to etyką, będzie z niego zadowolona.
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