
 

OŚRODEK STUDIÓW FISKALNYCH  

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ 
 

WIOSENNY PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO 

14-15 kwietnia 2016 r., 

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, 

ul. Bojarskiego 3  

Audytorium E 

 

 
Program konferencji: 

 

czwartek, 14 kwietnia 2016 r. 

 

12:30-13.15 Rejestracja/Przekąska i kawa na powitanie 

13.15-13.30 rozpoczęcie, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (kierownik Katedry Prawa 

Finansów Publicznych UMK oraz Ośrodka Studiów Fiskalnych) 

 

13:30-15:30 I sesja – prowadzenie: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. 

- prawo podatnika do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (wyrok NSA z 24 kwietnia 

2015 r., I FSK 1881/14) – sędzia NSA dr Artur Mudrecki (Akademia Leona Koźmińskiego) 

- zarzut nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed 

sądem administracyjnym (wyrok NSA z dnia 27 października 2015 r., I FSK 831/14) – mec. 

Andrzej Ladziński (GWW) 

- warunki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (wyrok NSA z dnia 15 

grudnia 2015 r., II FSK 2903/13) – sędzia NSA Stanisław Bogucki 

- treść decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 18 marca 2015 r., I SA/Bk 454/14) – dr hab. 

Agnieszka Olesińska (UMK) 

- właściwość organu egzekucyjnego w sprawie rozpatrywania zarzutu (uchwała NSA z dnia 8 

grudnia 2014 r., II FPS 5/14) – dr Tomasz Brzezicki (UMK) 

 

Dyskusja ekspercka 

Dyskusja plenarna 

 

15:30-16:00 Kawa 

 

 

 



16:00-18:00 II sesja  - prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

- pozorność na gruncie art. 199a Ordynacji podatkowej a klauzula przeciwko unikaniu 

opodatkowania (wyrok NSA z 15 stycznia 2016 r., II FSK 3162/13) – mec. Michał Goj (EY) 

- przedawnienie a wszczęcie postępowania, o którym mowa w art. 199a Ordynacji podatkowej 

(wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 października 2015 r., I SA/Wr 1244/15) – mec. Andrzej 

Ladziński (GWW) 

- postępowanie karne skarbowe a przedawnienie (wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2016 r., II 

FSK 1532/15) – dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte) 

- wariantywność stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej 

interpretacji prawa podatkowego (wyrok NSA z dnia 27 listopada 2015 r., II FSK 2614/13) – 

sędzia NSA Stanisław Bogucki 

- zmiana indywidualnej interpretacji prawa podatkowego przez Ministra Finansów po wyroku 

sądu administracyjnego (wyrok NSA z dnia 25 września 2015 r., I FSK 563/14) – mec. Mariusz 

Marecki (PwC) 

 

Dyskusja ekspercka 

Dyskusja plenarna 

 

20:00 Uroczysta kolacja 

Hotel 1231- ul. Przedzamcze 6, Toruń 

 

piątek, 15 kwietnia 2016 r.  

 

08:30-10:00 III sesja – prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK  

- względy techniczne w podatku od nieruchomości a postęp techniczny (wyrok NSA z dnia 10 

września 2015 r., II FSK 1972/13) – mec. Paweł Banasik (Deloitte) 

- pojęcie budynku w podatku od nieruchomości na przykładzie silosów (wyrok WSA w 

Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2015 r., I SA/Bd 941/15, orzeczenie nieprawomocne) – mec. 

Michał Nielepkowicz (Nielepkowicz  & Partnerzy) 

- znaczenie ewidencji gruntów i budynków w podatku od nieruchomości (wyrok NSA z dnia 

19 listopad 2015 r., II FSK 2365/13) – dr Paweł Majka (UR) 

- tymczasowe obiekty budowlane w podatku od nieruchomości (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 

14 stycznia 2015 r., I SA/Ol 911/14) – mec. Michał Nielepkowicz (Nielepkowicz  & Partnerzy) 

 

- podstawa opodatkowania budowli stanowiących część środka trwałego (wyrok NSA z dnia 

12 stycznia 2016 r., II FSK 2243/15) – mec. Paweł Banasik (Deloitte) 

 

Dyskusja ekspercka 

Dyskusja plenarna 

 

10.00—10:30 Kawa 

 

 

 

 

 

 

 



10:30-12:00 IV sesja – prowadzenie: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki (UMK) 

- jednostki budżetowe gminy w podatku od towarów i usług (wyrok TS UE z dnia 29 września 

2015 r. Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, C-276/14 oraz uchwała NSA z dnia 

24 czerwca 2013 r., I FPS 1/13) – prof. dr hab. Marek Kalinowski (UMK) 

 

- podstawa opodatkowania przy zmianie umowy spółki osobowej (wyrok NSA z dnia 27 

października 2015 r., II FSK 2218/13) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

 

- znaczenie PKWiU w podatku od towarów i usług (wyrok NSA z dnia 16 listopada 2015 r., I 

FSK 759/14) – mec. Mariusz Marecki (PwC) 

- zakresu podmiotowego stosowania dyrektyw kapitałowych do konstrukcji polskich spółek 

osobowych (wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 2015 r., II FSK 2510/13) – sędzia NSA dr K. 

Winiarski 

 

- „nadpłata powstała w wyniku orzeczenia TK lub TS UE” w sytuacji, gdy orzeczenie Trybunału 

wyeliminowało niezgodną z prawej unijnym wykładnię prawa krajowego (wyrok NSA z dnia 18 

grudnia 2014 r. I FSK 1204/14) – mec. Mariusz Marecki (PwC) 

Dyskusja ekspercka 

Dyskusja plenarna 

 

12:00-13:30 Lunch  

 

13:30-15:30 V sesja – prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

- działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2015, II FSK 773/13; wyrok NSA z dnia 4 marca 2015 r., II FSK 

855/14) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

- przekazanie przez spółkę po likwidacji całego majątku na rzecz jedynego wspólnika a 

przychód wspólnika (wyrok NSA z dnia 15 lipca 2015 r., II FSK 1211/13) – mec. Adam 

Wacławczyk (Deloitte) 

- przychód ze stosunku pracy - plany opcyjnie (wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2015 r., II FSK 

730/13) a napiwki (wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2014 r., III SA/Wa 750/14) 

– mec. Jarosław Ostrowski (Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy) 

- opodatkowanie dochodów sportowców (uchwała NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., II FPS 1/15) 

– mec. Artur Lewicki (Lege Artis Kuropatwiński-Lewicki) 

-  osiąganie przychodów na terytorium Polski (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 4 marce 2015 r., II FSK 346/13) – mec. Adam Wacławczyk (Deloitte) 

- umorzenie przez bank części długów jako przychód (wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2016 r., 

II FSK 2805/13) – dr Ewa Prejs (UMK) 

Dyskusja ekspercka 

Dyskusja plenarna 

 

15.30-16:00 Kawa 

 

 

 

 

16:00-18:00 VI sesja prowadzenie: – dr hab. Krzysztof  Lasiński-Sulecki 



-  nagrody z zysku dla pracowników a koszty uzyskania przychodu pracodawcy (uchwała  NSA 

z 22 czerwca 2015 r., II FPS 3/15 i uchwała NSA z dnia 1 lutego 2016 r., II FPS 5/15) – dr 

Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte) 

 

- opodatkowanie zagranicznych funduszy inwestycyjnych (wyrok NSA z dnia 29 września 2015 

r. II FSK 85/15) – mec. Michał Goj (EY) 

 

- niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jako podatnik podatku dochodowego od osób 

prawnych (wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2015 r., II FSK 2344/13) –  dr Paweł Majka (UR) 

- przychód spółki wnoszącej aport (wyrok NSA z dnia 20 lipca 2015 r.,  II FSK 1772/13) - dr 

Sławomir Krempa (PwC) 

- skutki podwyższenia składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i pokrycia ich przez 

pracodawcę dla podatku dochodowego od osób fizycznych (wyrok NSA z dnia  27 października 

2015 r. II FSK 1891/13) – mec. Michał Goj (EY) 

- wkład pieniężny rozliczony przez potrącenie wzajemnych wierzytelności jako wkład 

niepieniężny (wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2015 r., II FSK 2494/13) - dr Sławomir Krempa 

(PwC) 

 

Dyskusja ekspercka 

Dyskusja plenarna 

 

18:00-18.15  Podsumowanie i zakończenie konferencji – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr 

h. c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ 14 – 15 KWIETNIA 2016 r. w TORUNIU 

Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3, audytorium E 

 

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

 

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:  

OSF-WPOP 2016) 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 studiów doktoranckich  500 zł 

Prenumeratorzy Przeglądu 
Orzecznictwa Podatkowego 

700 

 

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy 

kawowe, recital i kolację w restauracji HOTELU 1231 na toruńskim Starym Mieście 

14.04.2016 r., powitalną przekąskę 14.04.2016 r. i przerwę lunchową 15.04.2016 r.  
 

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 2016”. 

 

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 15 % rabat. 


