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Szanowni Państwo 

Rok 2022 to kolejny rok, gdy organizacja spotkania większej liczby osób w jednym 

miejscu jest ryzykowna, o ile nie odbywa się ono online. Z tego względu kolejna doroczna 

konferencja VII TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO musiała odbyć się 

online. Oby ostatni raz online! 

Tegoroczną nowością jest to, że w kolejnych miesiącach odbywają się trzy jednodniowe 

konferencje tematyczne, które uzupełnią tematykę konferencji głównej.  Informacje o cyklu 

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

podatkowego/2022-2/informacje-organizacyjne/ : 

1. Wyroki TS UE w sprawach podatków pośrednich w polskich sądach – przegląd 

orzecznictwa (6 kwietnia 2022, środa, godz.: 8.15-16.00) 

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

podatkowego/2022-2/vat/ 

2. Podatki dochodowe ponad granicami – przegląd orzecznictwa (termin: 11 maja 2022, 

środa, godz.: ok. 8.30-15.30) https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-

orzecznictwa-podatkowego/2022-2/podatki-dochodowe-ponad-granicami/ 

3. Składki, podatki i inne obciążenia świadczeń pracowniczych – przegląd orzecznictwa 

(25 maja 2022, środa, godz.: ok. 8.30-15.30) 

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

podatkowego/2022-2/podatki-i-skladki-od-swiadczen-pracowniczych/ 

Katedra Prawa Finansów Publicznych UMK zaprasza Państwa na trzecią z konferencji 

tematycznych. Nie jest to zupełna „nowość”. Dnia 3 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa i 

Administracji UMK odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Składki, podatki i inne 

obciążenia świadczeń pracowniczych – przegląd orzecznictwa”. To była bardzo ciekawa 

dyskusja. Minęły 3 lata, nadal istnieją stare problemy orzecznicze, ale też pojawiają się nowe. 

Warto więc wrócić do tej tematyki.  

Formuła konferencji tradycyjnie polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz 

najbardziej reprezentatywnych orzeczeń sądów. W konferencji udział weźmie zróżnicowane 
grono referentów (m.in. sędziowie, pracownicy ZUS, radcowie prawni, doradcy podatkowi, 

pracownicy naukowi), którzy zapewnią wielopłaszczyznową analizę orzecznictwa.  

Zachęcamy Państwa do zapoznania się bogatym archiwum toruńskich przeglądów 

orzecznictwa podatkowego (https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-

orzecznictwa-podatkowego/ ). 

Kierownicy Naukowi Konferencji 

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski prof. UMK 

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK 

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK 

informacje o cyklu konferencji oraz formularze zgłoszeń: 

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

podatkowego/2022-2/  formularz zgłoszenia: należy wybrać zakładkę „Podatki i składki od 

świadczeń pracowniczych” 

https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/informacje-organizacyjne/
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/informacje-organizacyjne/
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/vat/
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/vat/
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/podatki-dochodowe-ponad-granicami/
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/podatki-dochodowe-ponad-granicami/
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/podatki-i-skladki-od-swiadczen-pracowniczych/
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/podatki-i-skladki-od-swiadczen-pracowniczych/
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/
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SKŁADKI, PODATKI I INNE OBCIĄŻENIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH – PRZEGLĄD 

ORZECZNICTWA  

25 maja 2022 

konferencja  z cyklu: 
VII TORUŃSKI 

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO 

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu 

ul. Bojarskiego 3 Toruń (konferencja online na platformie ZOOM) 

 
Program konferencji  

Uwaga: po każdej sesji możliwość zadawania pytań i dyskusji uczestników.  

7.45-8.15 Rejestracja uczestników  

 

8.15 Rozpoczęcie 

Otwarcie i informacje organizacyjne 
 

 Sesja I 8.15 – 11.15 Pracownicze problemy podatkowo-składkowe 

A. Miejsce pracy człowieka w XXI w. 

- miejsce wykonywania pracy (wyrok WSA w Gdańsku z 9.06.2020, I SA/Gd 2224/19) - Michał 

Panek (CRIDO) 

- MAP polsko-niemiecki – zmiana w zakresie miejsca wykonywania pracy? (Mutual Agreement 

between the Competent Authorities of Germany and Poland according to paragraph 3 of Article 

26 of the Agreement between the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland for 
the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital signed at 

Berlin on 14 May 2003 with respect to the application of paragraph 1 of Article 15 on cross-

border workers and of paragraph 1 of Article 19 on government officials working cross-border) 

– dr. hab. Wojciech Morawski prof. UMK/ dr Błażej Kuźniacki (PwC).  

dyskusja 

B. Problemy różne 

- opodatkowanie przychodów w związku z nabyciem przez pracowników jednostek 
uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (wyrok WSA w Poznaniu z 19.03.2021, I SA/Po 

498/20) – Rafał Sidorowicz (MDDP) 

- odliczenie amerykańskich podatków stanowych na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (wyrok NSA z 9.11.2021, II FSK 454/19) – Jadwiga 

Chorązka (Vialto)  

- okoliczności świadczące o fikcyjności przejęcia zakładu pracy (wyrok NSA z 17.03.2021, II 

FSK 2583/18) – dr Adam Zdunek (Naczelnik III US w Lublinie/Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach) 

Dyskusja 

C. Przychód 

- finansowanie pracownikom noclegów w czasie wykonywania obowiązków służbowych na tle 
podatkowym (wyrok SN z 22.012022 r., I UK 346/18) - Magdalena Sławińska-Rzemek (V4 

Group) 

- pokrycie przez pracodawcę zaległych składek na ZUS jako świadczenie niestanowiące 

przychodu pracownika (wyrok WSA w Rzeszowie z 22.07.2021 r., I SA/Rz 389/21, orzeczenie 

nieprawomocne) – dr Artur Halasz (Uniwersytet Wrocławski) 
- przychód twórcy z tytułu praw autorskich lub rozporządzenia nimi a adekwatność 

uzyskanego wynagrodzenia do wartości utworu (wyrok NSA z 24.08.2021 r., II FSK 2351/20) 

– dr Artur Halasz (Uniwersytet Wrocławski) 

Dyskusja 
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przerwa 11.15-11.30 

Sesja II 11.30 - 13.15  

A. Umowy zlecenia a umowy o dzieło – prawo cywilne a ubezpieczenia społeczne 

- kwalifikacja opinii członka komisji habilitacyjnej (wyrok NSA 15.03.2022 r. II GSK 2683/21) 
- dr Michał Ziemiak (UMK Toruń)  

- kwalifikacja umów budowalnych (wyrok SA w Lublinie z 18.08.2021 r. III AUa 161/21) - dr 

Damian Kaczan (UMK Toruń) 

- kwalifikacja wykładu (wyrok NSA z 4.03.2022 r. II GSK 50/22) - dr Michał Marszelewski 

(UMK Toruń) 
- kwalifikacja wykładu – co może ZUS a co NFZ? (wyrok NSA z 26.01.2021, II GSK 1858/18) 

- dr Paweł Lenio (Uniwersytet Wrocławski) 

Dyskusja… 

B. Problemy proceduralne 

- brak wykazania złożenia wniosku bezpośrednio w skrzynce podawczej (wyrok WSA w 

Gliwicach z 26.01.2021 r., III SA/Gl 453/21) - dr hab. Tomasz Brzezicki (UMK Toruń) 
- zakres przedmiotowy mocy wiążącej zaświadczenia A1 dla sądów (wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 15.04.2020 r. w sprawie postępowanie karne 

przeciwko Bouygues travaux publics i in. C-17/19) - Magdalena Sławińska-Rzemek (V4 

Group) 

dyskusja… 
Przerwa 13.15-13.30 

Sesja III 13.30-15.15 Problemy różne 

- pojęcie pracownika w świetle art. 8 ust. 2a ustawy systemowej (uchwała SN z 26.08.2021, 

III UZP 3/21; uchwała SN z 26.08.2021 r., III UZP 6/2) - Karina Jankowska 

- przesłanka „stanu zadłużenia” (wyrok SN z 17.01.2019 r., III UK 204/17) - Sędzia SR w 

Toruniu Andrzej Kurzych 
- zwolnienie z opłacania składek na podstawie przepisów „covidowych” (wyrok NSA z 

14.09.2021 r. I GSK 434/21) - Karina Jankowska  

- wspólnik „iluzoryczny” (wyrok SN z 5.03.2020 r. III UK 36/19; postanowienie SN z 

26.06.2020 r. I UK 463/19; postanowienie SN z 24.03.2021 r. III USK 156/21) - Małgorzata 

Bartoszewska 
- wysokość wynagrodzenia za pracę a zasady współżycia społecznego (wyrok SA z 15.04.2021 

r. III AUa 67/21) - dr Łukasz Jurek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza 

w Częstochowie)  

dyskusja… 

podsumowanie 

 


