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SZANOWNI PAŃSTWO! 
 
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wy-
miaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, dokto-
rantów, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem 
konferencji. Pozostając z  wyrazami szacunku, pozwalamy sobie wyrazić nadzieję 
przyjęcia naszego zaproszenia.
Informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej Katedry Prawa 
Cywilnego i Gospodarczego www.kp.uek.krakow.pl

TEMATYKA KONFERENCJI
 
Obrady poświęcone zostaną zagadnieniom dotyczącym realizacji zasady pewności 
prawa i związanej z nią zasady bezpieczeństwa prawnego w prawie podatkowym. Jak 
podkreślał w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny, zasada pewności prawa 
i bezpieczeństwa prawnego jednostki wyraża się w takim stanowieniu i stosowaniu 
prawa, żeby „nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać 
swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł prze-
widzieć w momencie podejmowania decyzji”. Analiza regulacji ustaw podatkowych 
prowadzi do spostrzeżeń, że w wielu przypadkach przepisy w nich zawarte stanowią 
takie właśnie swoiste pułapki prawa. Przedmiotem obrad stanie się zatem ich identy-
fikacja. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie uczestników nie tylko do 
identyfikacji regulacji prawa podatkowego, które to stanowią podstawę do zbyt szer-
okiej płaszczyzny nieraz sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też do sformułowania 
propozycji ewentualnych zmian czy doprecyzowania tych regulacji. Za warte analizy 
przyjmujemy identyfikację przepisów, które powodują niepewność prawną ich adre-
satów zawartych we wszystkich obowiązujących ustawach podatkowych.

Odzwierciedleniem tak szeroko zakreślonego przedmiotu analiz stanie się wytyczenie 
paneli dyskusyjnych w ramach konferencji. Obrady zostaną odpowiednio poświęcone 
regulacjom ustawy Ordynacja podatkowa (zarówno w zakresie analizy norm kształtują-
cych ogólne materialne prawo podatkowe, jak i procedurę podatkową), a także osob-
no w  zakresie unormowań ustaw kształtujących podatki pośrednie i  bezpośrednie. 
Zapraszamy również znawców regulacji międzynarodowego i  europejskiego prawa 
podatkowego, których to spostrzeżenia wyrażone w formie artykułów i wystąpień kon-
ferencyjnych przyczynić się mogą do wykreowania osobnego panelu dyskusyjnego.

Jesteśmy otwarci na wszelkie zagadnienia, które zdaniem Państwa są zasadnicze 
dla tematu konferencji. 
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KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Dr Agnieszka Franczak

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: tel. 510 587 127 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: franczak@uek.krakow.pl 

TERMINY I OPŁATA KONFERENCYJNA
 
Termin przesłania zgłoszenia uczestnictwa – 30 kwietnia 2018 r. 
Termin wniesienia opłaty – 15 maja 2018 r. 
Termin wysłania artykułu do publikacji – 31 maja 2018 r. 
Opłata za udział w konferencji z publikacją wynosi 870 zł. 
Opłata za udział w konferencji bez publikacji wynosi 600 zł. 
 
W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:
• materiały konferencyjne,
• dwa obiady i przerwy kawowe,
• uroczystą kolację poza hotelem w pierwszym dniu konferencji
• zaświadczenie o udziale w konferencji 

 
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu Wyspiański, ul. Westerplatte 15 
Koszt noclegu w pokoju jednoosobowym 320 zł. 
Koszt noclegu w pokoju dwuosobowym 180 zł.

Formularz zgłoszenia udziału proszę przesłać na adres: franczak@uek.krakow.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 70 2490 0005 0000 4600 9378 0221 
Tytuł przelewu: opłata, konferencja podatkowa, imię i nazwisko uczestnika


