
 
 

Ośrodek Studiów Fiskalnych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

zaprasza na konferencję 

 
 

pod patronatem  

 
Rzecznika Praw Obywatelskich  

Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce  

 
 

PRAWA PODATNIKA W PRAWIE POLSKIM 
I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ 

 
Kraków 19-20 czerwca 2022 r., Hotel Holiday Inn, ul. Wielopole 4 

 
Możliwość nakładania podatków przez państwo jest powszechnie 
akceptowalnym elementem jego suwerenności i państwo ma w tej mierze dużą 
swobodę. Jednak ingerencja w wolności i prawa podatnika nie może być 

dokonywana w sposób dowolny. Granice ingerencji w prawa i wolności 
podatnika wyznacza zarówno prawo krajowe jak i prawo międzynarodowe czy 
prawo Unii Europejskiej.  

 
Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dyskusji 

na temat praw podatnika w prawie polskim, prawie międzynarodowym i 
prawie Unii Europejskiej, a także sformułowanie uwag de lege lata i 
postulatów de lege ferenda. 

 
Intencją jej organizatorów jest, aby analizie poddać bieżące problemy praktyki 

prawa podatkowego związane z szeroko rozumianą sferą ochrony praw 
podatnika.  
 

 
 



 
PROGRAM KONFERENCJI 

 
19.06.2022 r. (niedziela)  

Hotel Holiday Inn, ul. Wielopole 4, Kraków  
 
17.30-18.30 – Otwarcie konferencji i wystąpienia zaproszonych gości  

 
Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. – Przewodniczący Komitetu Ekspertów 
Ośrodka Studiów Fiskalnych, Uniwersytet Jagielloński 

 
Prof. dr hab. Stanisław Biernat, dr h.c. – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
w  stanie spoczynku, wiceprezes Trybunału w latach 2010-2017, emerytowany 
profesor w Katedrze Prawa Europejskiego, Uniwersytet Jagielloński 
 
Andrzej Ladziński – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych  
 
Dr Marcin Lachowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej, Ministerstwo 
Finansów  
 
Paweł Chrupek – Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 
 
Bożena Drabik – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie  
 
Emil Chojnacki – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ds. 
Orzecznictwa 
 
Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK – Dyrektor Ośrodka Studiów 
Fiskalnych UMK 
 
18.30 Uroczysta kolacja, Hotel Holiday Inn  
 

 
20.06.2022 r. (poniedziałek) 

Hotel Holiday Inn, ul. Wielopole 4, Kraków  
 
09.30-10.15 

Zasada zaufania jako kryterium rozstrzygania spraw podatkowych 
Prof. dr hab. Adam Nita  
Uniwersytet Jagielloński, sędzia WSA w Gliwicach  
 
Zasady pewności prawa i uzasadnionych oczekiwań w VAT 
Dr Roman Wiatrowski 
Sędzia NSA 
 
Rola NSA w ochronie praw podatnika 
Dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK 
Akademia Leona Koźmińskiego, sędzia NSA 
 



 
 
10.15-10.25 – dyskusja  
 
10.25-11.20 
Prawo podatnika do prywatności. Standard konstytucyjny, unijny i międzynarodowy 
Dr Agnieszka Franczak 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 

Prawo do dobrej legislacji 
Dr Jowita Pustuł, doradca podatkowy 
Uniwersytet Jagielloński 
 
Karta Dobrych Praktyk Podatkowych – cele i podstawowe założenia 
Dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ, doradca podatkowy  
Uniwersytet Łódzki 
 
11.20-11.30 dyskusja  
 
11.30-11.50 przerwa kawowa  
 
11.50-12.20 
Nadmierna (?) ochrona interesów podatnika w zakresie aktów interpretacyjnych w 
prawie podatkowym 
Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Dr Beata Rogowska-Rajda 
Krajowa Informacja Skarbowa 
 
Ograniczenie ochrony praw podatnika poprzez odmowę wydania interpretacji 
podatkowej 
Dr Michał Bernat, doradca podatkowy  
Dentons 
 
12.20-12.30 dyskusja  
 
12.30-13.15 

Przepisy szczególne przeciwko unikaniu opodatkowania versus  klauzula ogólna a 
ochrona praw podatnika 
Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk 
Uniwersytet Warszawski  
 
Prawo wyboru drogi najmniej opodatkowanej a sztuczność sposobu działania 
Andrzej Ladziński, doradca podatkowy 
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych 
 
GAAR a ochrona praw podatnika. Wybrane zagadnienia 
dr Mikołaj Kondej, doradca podatkowy 
PwC 



 
13.15-13.25 dyskusja  
 
13.25-14.15 Lunch  
 
14.15-15.00 
Tymczasowy pełnomocnik szczególny a ochrona praw podatnika 
Dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, sędzia WSA w Bydgoszczy 
 

Dostęp do akt sprawy. Fikcja czy realna możliwość? 
Alicja Sarna, doradca podatkowy 
SSW 
 
Prawo do skutecznego środka zaskarżenia jako element prawa do sprawiedliwego 
procesu 
Krzysztof Musiał, doradca podatkowy  
Musiał i Partnerzy  
 
15.00-15.10 dyskusja  
 
15.10-15.40 
Koncepcja nadużycia prawa w VAT, a zasada domniemania uczciwości podatnika - 
przedsiębiorcy (art. 10 ust. 1 i 2  Prawa przedsiębiorców) – jak chronić prawa 
podatnika w świetle orzecznictwa TSUE 
Paweł Chrupek, doradca podatkowy, radca prawny 
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 
 
Prawo do zwrotu VAT. Wybrane problemy 
Justyna Zając-Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy  
Przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP 
 
15.40-15.50 dyskusja  
 
15.50-16.50 
Zakres zakazu retroaktywności przepisów podatkowych - kilka uwag z perspektywy 
zmian do Polskiego Ładu  
Dr hab. Adam Bartosiewicz, prof. UJD, doradca podatkowy  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

Ochrona minimum egzystencji podatnika 

Dr Ewa Prejs  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
 
Czy brak określonych elementów koniecznych do ustalenia wartości należnego do 
zapłaty podatku oznacza brak powstania zobowiązania podatkowego?  
Adam Wacławczyk, doradca podatkowy  
Deloitte 
 



 
Podatkowe skutki umorzenia zobowiązań w postępowaniu restrukturyzacyjnym  
Agnieszka Brodowicz, adwokat 
Mateusz Maślanka, radca prawny  
Kancelaria BZW 
 
16.50-17.00 dyskusja i zamknięcie konferencji  
 

 
Opłata konferencyjna: 
 

Wczesna rejestracja i zapłata (do 3 czerwca 2022 r.) 800 zł 

Standardowa (rejestracja i zapłata do 14 czerwca) 960 zł 

 
Opłata obejmuje: 

• udział w konferencji 19 i 20 czerwca 

• uroczystą kolację w niedzielę, 19 czerwca 

• lunch w poniedziałek, 20 czerwca 

• przerwę kawową w poniedziałek, 20 czerwca 
 

Wpłaty proszę kierować na rachunek:  
Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji  
ul. Wł. Bojarskiego 3 

87-100 Toruń  
Bank Spółdzielczy w Toruniu: 98 9511 0000 0000 0012 2000 0020 
tytuł wpłaty: „OPP Kraków 2022” wraz z podaniem imienia i nazwiska 

uczestnika. 

 
Bliższe informacje będą dostępne na stronie: 

https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/ochrona-praw-
podatnika/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ  

 

PRAWA PODATNIKA W PRAWIE POLSKIM I  
PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ 

 

 
Imię…………………………………………………………………………………………..… 
Nazwisko………………………………………………………………………………………  

 
Imię……………………………………………………………………………………..……… 

Nazwisko…………………………………………………………………………………...…  
 
Imię………………………………………………………………………………………..…… 

Nazwisko…………………………………………………………………………………...…  
 

E-mail………………………………………………………………………………………… 
Firma…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…...………………………………...………………………………………………………… 
NIP/PESEL do rachunku………………………………………………………….……… 
  

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty opłaty konferencyjnej proszę kierować  

• pocztą elektroniczną na adres: 
ochrona.praw.podatnika2022@gmail.com  

 

Pytania proszę kierować na adres: 
ochrona.praw.podatnika2022@gmail.com 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w Toruniu (87-100) Toruń (dalej: ADO). 

2. Pana/Pani dane uzyskane w związku z rejestracją uczestnictwa w konferencji naukowej pt.: „Aktualne 

problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” będą przetwarzane w 

następujących celach: 

a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwionego interesu ADO: 

➢  Przygotowanie i obsługa konferencji – na czas organizacji konferencji, 

➢  Przygotowanie materiałów pokonferencyjnych – na czas przygotowania  

i kolportażu materiałów wśród uczestników konferencji, 

➢  W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – prze okres przedawnienia tych 

roszczeń, 

➢  W celu przekazania informacji o innych konferencjach, które mogłyby Pana/Panią 

zainteresować – do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. 

b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody: 

➢  W przypadku gdy będą wykonywane zdjęcia z zamiarem ich publikacji. 

c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny: 

➢  W przypadku wystawienia faktury za płatność za udział w konferencji. 

3. Jeżeli dokona Pan/Pani płatności przelewem bankowym będziemy również przetwarzać numer Pana/Pani 

rachunku bankowego. 

4. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, ale cofnięcie to pozostaje bez wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano do momentu wycofania zgody. 

5. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o: 

a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania,  

b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

c. Sprzeciw wobec przetwarzania, 

d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego 

administratora. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów w jakich 

zostały zebrane i odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji tych celów, włącznie z odmową 

wstępu na konferencję w przypadku celów wskazanych w lit a. (myślniki: 1 i 2). 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom, z którymi ADO zawrze umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, organom administracji publicznej, sądom itp. 

9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego  

w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem. 

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (pkt 2 lit. b) przysługuje Panu/Pani 

prawo wycofania zgody w każdym czasie, ze skutkiem od dnia odebrania wycofania zgody przez ADO. 

11. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod 

adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”. 

mailto:iod@umk.pl


 
 

 

 


