
 Śniadania podatkowe 7 marca 2020 r. 

 
Koncepcja śniadania: dyskusja na wybrany temat podatkowy pod 

kierunkiem moderatorów wraz ze smacznym posiłkiem. Uczestnicy przed 
śniadaniami otrzymują materiały dotyczące tematu obrad. 
Zapisy na śniadanie: wraz ze zgłoszeniem (decyduje kolejność zgłoszeń), 

możliwość późniejszej zmiany w uzgodnieniu z organizatorami  
Proponowane tematy i miejsca śniadań podatkowych (Bardzo prosimy o 
wskazanie na karcie zgłoszenia preferencji dotyczących wszystkich śniadań, 

uszeregowując je od 1 [największe zainteresowanie] do 5 [najmniejsze]. 
Przydziału do śniadań dokonamy według kolejności zgłoszeń, poczynając od 

śniadania o najwyższej preferencji. Zależy nam na tym, abyśmy mogli spotkać 
się w max. 25 osobowych grupach, które umożliwiają dyskusję. Istotnym 
ograniczeniem jest też pojemność pomieszczeń śniadaniowych.) 

 
Śniadania 

A. Dalsze poszukiwania Świętego Graala pogromcy unikania opodatkowania 
– co nowego w zakresie poszukiwań różnych podstaw prawnych zwalczania 
tzw. unikania opodatkowania; miejsce: Hotel Nicolaus;  moderatorzy:, mec. 

Michał Goj (EY), mec Piotr Kołodziejczyk (EY); 

B. Kontrola celno-skarbowa – proceduralne sztuczki i wilcze doły; miejsce: 

Hotel Gotyk, moderatorzy: dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte), Artur 

Podsiadły (Deloitte); 

C. Sądowe doktryny orzecznicze – pojęcie, użyteczność, ryzyka; miejsce: Hotel 

1231, moderatorzy: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c.,  sędzia NSA 

dr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA Bogusław Dauter; 

D. Postępowanie karne skarbowe a przedawnienie – czy da się ucywilizować 

praktykę organów podatkowych? miejsce: Hotel Spichrz, moderatorzy: 

Andrzej Ladziński (GWW), Alicja Sarna (MDDP); 

E. Sprawy prawomocnie zakończone - sytuacja podatnika po zmianie linii 

orzeczniczej (uwagi inspirowane przykładami: ulgi meldunkowej, gruntów 

pod liniami energetycznymi itp.); miejsce: Hotel Petite Fleur; moderatorzy: 

Radosław Pioterczak (Vinci&Vinci) i dr Izabela Andrzejewska-Czernek. 

 

Uwaga: osoby prowadzące mogą ulec zmianie. W wypadku dużej ilości 
uczestników rozważymy dodatkowe tematy i lokalizacje śniadań, 

umożliwiając zmianę wybranego śniadania.  
Ilość uczestników poszczególnych śniadań uzależniona jest od wielkości Sali. 

 

 

 

 

 



Hotele współpracujące z organizatorami konferencji 

W hotelach, w których odbywają się śniadania, uczestnicy konferencji mogą korzystać z 

preferencyjnych cen i możliwości rezygnacji z rezerwacji na 7 dni przed konferencją bez 
żadnych kosztów. Warunkiem jest zarezerwowanie noclegu bezpośrednio w hotelu z podaniem 

hasła „konferencja podatkowa”. Z niższej ceny można korzystać bez względu, czy uczestniczy 

się w śniadaniu podatkowym zorganizowanym w danym hotelu. 

Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwowaniu hoteli. 

Wszystkie hotele znajdują się na Starym Mieście i okolicach, blisko Dworu Artusa, gdzie 

odbędzie się kolacja dnia 7 marca 2020 r. Dzieli je  kilka minut marszu. 

Hotel 1231  

www.hotel1231.pl/ 

cena pokoju (za dobę): 
- pokój 1 osobowy ze śniadaniem 310 zł brutto 

- pokój 2 osobowy ze śniadaniem 365 zł brutto 

rezerwacje: recepcja@hotel1231.pl 

Hotel Gotyk  

www.hotel-gotyk.com.pl/ 

cena pokoju (za dobę): 

- pokój jednoosobowy bez śniadania : 160 zł 

- pokój dwuosobowy bez śniadania : 200 zł 

Rezerwacje: pod nr tel: 56 658 40 00 lub adres: hotel@hotel-gotyk.com.pl 
Hotel Nicolaus 

www.nicolaus.com.pl/ 

ceny pokoju (za dobę): 

- jednoosobowy – 309 zł 

- dwuosobowy -  349 zł 

Rezerwacje: recepcja@nicolaus.com.pl 
 Hotel Petite Fleur 

www.petitefleur.pl/ 

cena pokoju (za dobę) 

- jednoosobowy-  180 zł,  

- dwuosobowego do pojedynczego wykorzystania – 250 zł,  
- dwuosobowego dla dwóch osób – 275 zł,  

- dwuosobowego typu De Lux – 330 zł. 

Podana cena  na nocleg 1/2.03.2019 zostanie pomniejszona o 25 zł  

Rezerwacje: hotel@petitefleur.pl 

Hotel Spichrz 

www.spichrz.pl/ 

cena pokoju (za dobę): 

- jednoosobowy 225zł 

- dwuosobowy dla 1 osoby 252zł 
- dwuosobowy 279zł 

- typu studio dla 1 osoby 279zł 

- typu studio dla 2 osób 324zł 

Rezerwacje: hotel@spichrz.pl 
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