
 

Ośrodek Studiów Fiskalnych i Katedra Prawa Finansów Publicznych UMK zapraszają na 

kolejną konferencję poświęconą orzecznictwu w sprawach podatkowych, podczas której 

będziemy dyskutować o najważniejszych orzeczeniach minionego roku. 

VI TORUŃSKI  
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO 

dnia 12-13 marca 2021 r.  
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu  

ul. Bojarskiego 3 Toruń (konferencja online) 
Przed prawie rokiem, w dniach 6-7 marca 2020 r., odbywała się prawdopodobnie ostatnia podatkowa 

konferencja w czasach przed-COVID. Jak co roku liczba uczestników wzrosła (było nas ok. 160 osób oraz studenci 

UMK). Wszystko było „normalnie” i „jak zwykle”, czyli rozpoczynał referatem wprowadzającym Prezes NSA 

Jan Rudowski, pierwszą sesję prowadził prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, potem prezentacje i dyskusje (czasami 

gorące) na temat około 40 orzeczeń w sprawach podatkowych. Podczas uroczystej kolacji (oczywiście w Sali 

Wielkiej Dworu Artusa) wręczyliśmy Panu Sędziemu NSA Adamowi Bącalowi Nagrodę Ośrodka Studiów 

Fiskalnych, a uczestnicy konkursu na najlepsze prace magisterskie TAX EVEREST  poznali werdykt jury i część 

z nich mogła już tylko czekać na wyjazd do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (nagroda główna). W 

przerwie między obradami a kolacją zdążyliśmy jeszcze obejrzeć Fort IV, gdzie pokazaliśmy Państwu, że Toruń, 

to nie tylko gotyk i pierniki. W sobotę 7 marca 2020 „jak zwykle” – śniadania podatkowe, potem wyroki, wyroki 

i tak do podsumowania konferencji przez prof. Bogumiła Brzezińskiego ok. godz. 18.00. Niestety zaledwie kilka 

dni później rutyna się skończyła.  

W roku 2021 niestety możemy się spotkać tylko zdalnie. To nie to samo…, ale jak mawiał Kazimierz 

Górski „Tak się gra, jak przeciwnik pozwala”. Dziś przeciwnik pozwala nam tylko na grę online. Nie mogłem 

jednak ulec przeciwnikowi i „odpuścić” sobie organizację konferencji w tym roku.  

Formuła konferencji polegać będzie nadal na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej 

reprezentatywnych podatkowych orzeczeń sądów i trybunałów zapadłych w roku 2020.  

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

podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych, pracowników organów podatkowych, w tym 

Ministerstwa Finansów), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa.  

Tradycyjnie referat rozpoczynający konferencję pt. Aspekty ustrojowe i procesowe funkcjonowania 

sądów administracyjnych w okresie ograniczeń wprowadzonych ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie i 

zwalczanie COVID-19 wygłosi Wiceprezes NSA Prezes Izby Finansowej sędzia NSA Jan Rudowski. Następnie 

będziemy dyskutować m. in. także o innych problemach okołocovidowych, 

W tym roku niestety nie będą oczywiście organizowane (bardzo dobrze oceniane w ankietach 

uczestników w roku 2020, więc za rok na pewno wrócą) śniadania podatkowe. Rozstrzygniemy jednak konkurs 

na najlepszą pracę magisterską TAX EVEREST. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się bogatym archiwum konferencji 

(https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/ ), co pozwoli Państwo 

„wyczuć” jej specyfikę.  

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

Kierownik Naukowy Konferencji 

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK 

informacje o konferencji: https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-

podatkowego/  
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