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Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK zaprasza na konferencje 

naukowe poświęcone orzecznictwu w sprawach podatkowych, 

podczas których dyskutujemy o najważniejszych 

orzeczeniach minionego roku. 

Podczas zorganizowanej w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. konferencji, której 

patronował prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c., poddaliśmy analizie kilkadziesiąt 

najważniejszych orzeczeń w sprawach podatkowych zapadłych w 2015 r.  
Część referatów z konferencji opublikowano w książce – Orzecznictwo w sprawach 

podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (pod red. B. Brzezińskiego i                   

W. Morawskiego), Wolters Kluwer 2016. 

https://www.profinfo.pl/ostrowski-jaroslaw/p,orzecznictwo-w-sprawach-

podatkowych-komentarze-do-wybranych-orzeczen,366960.html#40476961 

 

Zapraszamy ponownie na konferencję 
 

II WIOSENNY  

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO 
dnia 30 – 31 marca 2017 r.  

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu  

ul. Bojarskiego 3 

Toruń 
Formuła konferencji polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej 

reprezentatywnych wyroków sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej 

zapadłych w roku 2016.  

Ponownie zaprosiliśmy do udziału bardzo zróżnicowane grono referentów (sędziów, w 

tym Pana Sędziego Jana Rudowskiego, Prezesa Izby Finansowej NSA, doradców 

podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych), którzy zapewnią wielostronną 

analizę stanu orzecznictwa.  

Liczymy na aktywny udział w dyskusjach w ramach konferencji i podczas kolacji na 

Starym Mieście w Toruniu.  

Referenci – edycja 2017 r.: 

sędzia NSA Jan Rudowski (Wiceprezes NSA – prezes Izby Finansowej NSA), prof. dr hab. 

Bogumił Brzeziński dr h.c. (UMK), Paweł Banasik (Deloitte), Stanisław Bogucki (sędzia 

NSA), dr Tomasz Brzezicki (UMK), Michał Goj (EY), prof. dr hab. Marek Kalinowski 

(UMK), dr Sławomir Krempa (PwC), Andrzej Ladziński (GWW Tax), dr Paweł Majka (UR), 
Mariusz Marecki (PwC), Rafał Mikulski (Dentons), prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski 

(UMK), prof. UJ dr hab. Adam Nita (UJ, sędzia WSA w Gliwicach), Michał Nielepkowicz 

(Nielepkowicz & Partnerzy), prof. UMK dr hab. Agnieszka Olesińska (UMK, sędzia WSA w 

Warszawie), Jarosław Ostrowski (Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy), dr Ewa Prejs (UMK), 

Alicja Sarna (MDDP), Adam Wacławczyk (Deloitte), Roman Wiatrowski (sędzia NSA), dr 
Krzysztof Winiarski (sędzia NSA), dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte) 

 

 

Ośrodek Studiów Fiskalnych jest jednostką badawczą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewodniczącym Komitetu Ekspertów OSF jest prof. dr hab. 

Bogumił Brzeziński, dr h.c., kierownikiem OSF: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, kierownikiem 

naukowym konferencji: prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski. 

 



2 
 

Program konferencji: 

czwartek, 30 marca 2017 r. 

11.30-12.15 Rejestracja (kawa na dobry początek) 

12.15-12.30 Otwarcie konferencji – sędzia NSA Jan Rudowski (Wiceprezes NSA - prezes 

Izby Finansowej) i prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. (kierownik Katedry 

Prawa Finansów Publicznych UMK oraz przewodniczący Zespołu Ekspertów Ośrodka 

Studiów Fiskalnych UMK) 

 

12:30 – 15.00 I sesja – prowadzenie: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. 

 

Wpływ uchwał NSA na ujednolicanie orzecznictwa sądów administracyjnych w 
sprawach podatkowych - sędzia NSA Jan Rudowski, Wiceprezes NSA - prezes Izby 

Finansowej 

  granice uznania administracyjnego (wyrok NSA z dnia 3 marca 2016 r., II FSK 
2474/15) – sędzia NSA Stanisław Bogucki 

  likwidator spółki wykreślonej z KRS nie jest stroną postępowania (wyrok NSA z 
dnia 20 października 2016 r., I FSK 1731/15) – sędzia NSA Roman Wiatrowski 

  wyrok TS UE a wznowienie postępowania podatkowego (wyrok NSA z dnia 29 
września 2016 r., I FSK 477/15) – sędzia NSA Roman Wiatrowski 

  znaczenie niekompletnej informacji o zmianie prawa (wyrok NSA z dnia 22 
stycznia 2016 r., II FSK 2775/13) –dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK (UMK)  

 zastosowanie art. 199a Ordynacji podatkowej przed wejściem w życie przepisów 
o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania (wyrok NSA z dnia 19 października 
2016 r., II FSK 1969/16) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

  „wina organu kontroli skarbowej” w prowadzeniu postępowania przez okres 
przekraczający 6 miesięcy (wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2016r., II FSK 1148/14) – 

Michał Goj (EY) 
Dyskusja ekspercka 
Dyskusja plenarna 
15:00-15:30 Kawa 

 

15.30-18:00 II sesja - prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

 wniesienie udziałów do spółki nowoutworzonej podlega/nie podlega zwolnieniu 
(wyroki NSA z dnia 21 kwietnia 2016 r. II FSK 920/14 i z dnia 14 kwietnia 2016 r.,  

II FSK 657/14) – dr Sławomir Krempa (PwC) 

 emisja obligacji własnych nie jest kosztem podatkowym (wyrok NSA z dnia 20 
maja 2016 r., II FSK 1190/14) – dr Sławomir Krempa (PwC) 

 zasady ustalenia kosztów podatkowych w sytuacji zbycia akcji objętych w 
wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z o.o. powstałej z 

przekształcenia spółki jawnej (wyroki NSA z dnia 8 września 2016 r., II FSK 

2259/14, II FSK 2260/14) – Adam Wacławczyk (Deloitte) 

 ponoszone przez pracodawcę koszty zakwaterowania oraz transportu 
pracownika a koszt uzyskania przychodu (wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2016 r.,    

II FSK 1970/14) –– Jarosław Ostrowski (Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy) 

 uwzględnienie przez przedsiębiorcę reklamacji nieuzasadnionej (reklamacja 
polubowna) a koszty uzyskania przychodów (wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 czerwca 
2016 r., I SA/Łd 339/16) – Jarosław Ostrowski (Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy) 

 przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem uregulowania 
zaległych podatków a przychód podatkowy (wyrok NSA z dnia 29 listopada     

2016 r., II FSK 3066/14) – dr Ewa Prejs (UMK) 

 zasadność powoływania biegłego, gdy podatnik uzasadni cenę rynkową (wyrok 
WSA w Poznaniu z dnia 3 marca 2016 r., I SA/Po 1711/15) – Michał Goj (EY) 

Dyskusja ekspercka 
Dyskusja plenarna 
 

20:00 uroczysta kolacja: Hotel 1231- ul. Przedzamcze 6, Stare Miasto Toruń 
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piątek, 31 marca 2016 r.  

 

08:30-10:30 III sesja – prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK  

 stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym w sprawach 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała składu siedmiu 

sędziów NSA z dnia 19 grudnia 2016 r., II FPS 3/16) – sędzia NSA dr Krzysztof 

Winiarski 

 opodatkowanie silosów – budynek czy budowla? (wyroku NSA z dnia 18 

października 2016 r., II FSK 1741/16) – Paweł Banasik (Deloitte) 

 wpływ rozbudowy i nadbudowy budynku na powstanie obowiązku podatkowego 
oraz wysokość stawek (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia  7 lipca 2016 r., I SA/Rz 

1134/15) – dr Paweł Majka (UR) 

 podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gdy amortyzacji nie 
dokonuje podatnik (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 27 października 2016 r.,          

I SA/Bd 613/16) – Adam Kałążny (Deloitte) 

 budynek wypełniony urządzeniami nie staje się budowlą (wyrok NSA z dnia 5 
lipca 2016 r., II FSK 1994/14) – Michał Nielepkowicz (Nielepkowicz i Partnerzy) 

 przegrody budowlane (wyrok NSA z dnia 11 maja 2016 r., II FSK 1581/15) – Paweł 
Banasik (Deloitte) 
 

Dyskusja ekspercka 
Dyskusja plenarna 

10.30—11:00 Kawa 

 

11.00-13:00 IV sesja – prowadzenie: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, kierownik OSF 

UMK  

 spółka cywilna jako podatnik (postanowienie NSA z dnia 1 grudnia 2016 r., II FSK 
1962/16) – prof. dr hab. Marek Kalinowski (UMK) 

 zwolnienie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przed 
spadkobiercę na podstawie umowy przyrzeczonej przez spadkodawcę (wyrok 

NSA z dnia 24 maja 2016 r., II FSK 1014/14) – dr hab. Agnieszka Olesińska,  sędzia 

WSA w Warszawie  (UMK) 

 wykorzystywanie instytucji prawa cywilnego dla obchodzenia przepisów o 
przedawnieniu w prawie podatkowym (wyroki SA w Krakowie: z 22 września    

2016 r., I ACa 452/16 oraz z 28 września 2016 r., I ACa 429/16) – dr hab. Adam 

Nita, prof. UJ ,  sędzia WSA w Gliwicach (UJ) 

 zwolnienie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przez 
spadkobiercę na podstawie umowy przyrzeczonej przez spadkodawcę (wyrok 

NSA z dnia 24 maja 2016 r., II FSK 1014/14) –dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. 

UMK, sędzia WSA w Warszawie (UMK) 

 interpretacja prawa podatkowego a następstwo prawne (wyrok NSA z dnia 8 
września 2016 r., II FSK 2210/14) – Michał Goj (EY) 

 nie można odmówić wydania interpretacji, gdy podatnik powołał wadliwą 
podstawę prawną (wyrok NSA z dnia 30 listopada 2016r., II FSK 3161/14) – Alicja 

Sarna (MDDP) 
 
Dyskusja ekspercka 

Dyskusja plenarna 
 

13.00-14.00 Lunch  
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14:00-15:45 V sesja – prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

 rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia w kontekście możliwości przerwania 
jego biegu (wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2016 r., II FSK 3678/14) – Andrzej 

Ladziński (GWW) 

 wezwanie do stawienia się w celu przesłuchania a przerwanie biegu terminu 
przedawnienia (wyrok NSA z dnia 11 maja 2016 r., I GSK 1451/14) – Alicja Sarna 
(MDDP) 

 wszczęcie postępowania karnego skarbowego a istota przedawnienia 
zobowiązania podatkowego (wyrok NSA z dnia 17 maja 2016 r., II FSK 894/14) – dr 

Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte) 

 nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji pierwszoinstancyjnej 
jako postępowanie wpadkowe (wyrok NSA z dnia 9 lutego 2016 r. II FSK 3536/13) – 

dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte) 

 znaczenie zbliżającego się przedawnienia zobowiązania podatkowego dla 
możliwości nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (wyrok NSA z 
dnia 8 listopada 2016 r., I FSK 1327/16) – dr Ewa Prejs (UMK) 

 uchylanie się od wykonania obowiązku – art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r., II FSK 259/14) 

– dr Tomasz Brzezicki (UMK) 
 

Dyskusja ekspercka 

Dyskusja plenarna 

15.45-16:15 Kawa 

 

 

16.15-17.45 VI sesja prowadzenie dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, kierownik OSF 

UMK 

 

 na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych spółka komandytowa nie 
jest spółką kapitałową (wyrok NSA z dnia 12 października 2016 r., II FSK 2399/14) 

– Adam Wacławczyk (Deloitte) 

 wpływ czynności niepodlegających opodatkowaniu na zakres prawa do 
odliczenia (wyrok NSA z dnia 9 lutego 2016 r., I FSK 1464/14) – Mariusz Marecki 

(PwC) 

 sprzedaż nieruchomości komercyjnej w VAT - sprzedaż aktywów vs sprzedaż 
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wyrok NSA z 24 listopada    
2016 r., I FSK 1316/15) – Rafał Mikulski (Dentons) 

  konieczności badania dobrej wiary przez organ, gdy nie doszło do transakcji 
(wyrok NSA z dnia 23 listopada 2016 r., I FSK 566/15) – Mariusz Marecki (PwC) 

  odliczenie VAT z tytułu nieterminowo zadeklarowanego WNT (wyrok WSA w 
Szczecinie z 3 sierpnia 2016 r., I SA/Sz 174/16) – Rafał Mikulski (Dentons) 

 
Dyskusja ekspercka 

Dyskusja plenarna 

 

17.45 - … - dyskusja podsumowująca - prowadzenie prof. zw. dr hab. Bogumił 

Brzeziński dr h.c. 
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ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ 30-31 marca 2017 r. w TORUNIU 

Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3 

 

 

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

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

 

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

 

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

Firma……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………...…...  

NIP/PESEL do rachunku 

……………………………………………………………………………………………………….……………..  
Chcę otrzymać zaświadczenie o udziale: tak/nie 

Zgadzam się na wystawienie i doręczenie faktury elektronicznej: tak/nie  

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty opłaty konferencyjnej proszę kierować:  

barbara@law.umk.pl 

(w tytule proszę wpisać: Konferencja OSF-WPOP 2017) lub  

Barbara Sochacka/OSF) lub  

Administracji, Ośrodek Studiów Fiskalnych, ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń  

Opłata konferencyjna: 

Standardowa  800 zł  

Grupowa – w wypadku zgłoszenia 

więcej niż 3 osób przez jedną firmę 

cena dla osoby 4. i kolejnych  

720 zł  

Uczestnicy przynajmniej jednej 
konferencji organizowanej przez 

OSF w roku 2016 

720 zł  

Adresaci newslettera OSF  640 zł 

Uczestnicy studiów doktoranckich  500 zł 

Prenumeratorzy Przeglądu 
Orzecznictwa Podatkowego 

700 zł 

Zniżki nie sumują się.  

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy 
kawowe, kolację dnia 30 marca 2017 r. (hotel 1231) i przerwę lunchową 31 marca 2016 r.  

 

Więcej informacji: http://www.law.umk.pl/index.php?lang=pl#1105 

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty HOTELU 1231 (www.hotel1231.pl), w którym 

odbędzie się uroczysta kolacja. Osoby rezerwujące pokoje hotelowe na czas konferencji na 
hasło: „KONFERENCJA PODATKOWA” uzyskują 20 % rabat. 

Wpłaty proszę kierować na rachunek:  

Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji  

ul. W. Bojarskiego 3 
87-100 Toruń  

Bank Spółdzielczy w Toruniu: 98 9511 0000 0000 0012 2000 0020 

tytuł wpłaty: „WPOP 2017”.  


