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 lat Kwartalnika Prawa Podatkowego
 years of Tax Law Quarterly
Kwartalnik Prawa Podatkowego ma już 15 lat. Jest to okres, który upoważnia, a nawet skłania do upublicznienia pewnych refleksji ludzi, którzy brali
udział w jego stworzeniu, a potem w funkcjonowaniu przez lata. Do nich należy profesor Włodzimierz Nykiel, twórca Centrum Dokumentacji i Studiów
Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego i niżej podpisany, którzy ustalili koncepcję KPP. Prof. Nykiel podjął w 1998 r. decyzję o powołaniu Kwartalnika do
życia. To samo trzeba powiedzieć o dr hab. Agnieszce Olesińskiej, zastępcy
redaktora naczelnego nieomal od początku istnienia pisma. To na niej przede
wszystkim spoczywał ciężar przygotowywania kolejnych numerów Kwartalnika, począwszy od przekonywania potencjalnych autorów do tego, że warto
u nas publikować, aż do przygotowywania zdobytych materiałów zarówno
w sensie merytorycznym, jaki i formalno-językowym.
Funkcja redaktora naczelnego Kwartalnika Podatkowego, którą niżej
podpisany pełni od chwili powstania czasopisma, także wydaje się legitymować do formułowania określonych spostrzeżeń – dotyczących zarówno tego
czasopisma, jak i szerszej problematyki naukowego piśmiennictwa prawniczego w Polsce.
Powstanie Kwartalnika Prawa Podatkowego – patrząc na ten fakt z perspektywy szerszej, nie ograniczonej jedynie do zadań i celów jednostki organizacyjnej, z którą jest związany – tj. Centrum Dokumentacji i Studiów
Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego – było odpowiedzią na określoną potrzebę środowiskową. W końcu lat 90. XX w. istniało już na polskim rynku
wydawniczym szereg czasopism poświęconych prawu podatkowemu i podatkom. Warto wskazać najstarsze, które pojawiły się na początku tamtej dekady
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– Przegląd Podatkowy, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Monitor Podatkowy czy też Prawo i Podatki. Były też takie, które zdążyły pojawić się (i, niestety, także zniknąć) dwukrotnie; myślę tu o czasopiśmie Fiskus.
Czasopisma te zamieszczały zarówno materiały z zakresu praktyki podatkowej, jak i też, w określonej mierze, opracowania o charakterze naukowym.
Jednakże z biegiem czasu presja rynku powodowała, że warstwa utylitarna
publikowanych w nich materiałów (projekty–zmiany–skutki zmian przepisów prawa oraz komentarze do bieżącego orzecznictwa sądowego) zaczęła
wyraźnie dominować. Proces odwrotny, tj. zwiększanie zakresu publikowania
opracowań o wydźwięku naukowym miał miejsce jedynie w wypadku Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego, ale, co należy podkreślić, w nieco późniejszym czasie.
Kwartalnik Prawa Podatkowego z założenia był i jest miejscem publikacji opracowań o charakterze stricte naukowym i w tym zakresie – obiektywnie
patrząc – nie znajduje w kraju konkurencji. Znajduje się w nim także miejsce
na opracowania o wydźwięku praktycznym, ale w jakiś sposób rozpatrujące problemy praktyczne w kategoriach naukowych. W okresie piętnastolecia funkcjonowania czasopisma wspomniane założenia wyjściowe nie uległy
znaczącym zmianom.
Kwartalnik, jako czasopismo wydawane przez Centrum Dokumentacji
i Studiów Podatkowych, a więc ośrodek uniwersytecki, może i powinno, jak
się wydaje, pełnić też określoną funkcję środowiskową, w szczególności informując o rozmaitych wydarzeniach będących przejawami aktywności swojego wydawcy. Tak też się dzieje i w czasopiśmie zamieszczane są informacje
o ważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce w CDiSP lub były przez tę
instytucję organizowane, takich jak międzynarodowe konferencje naukowe,
konkursy studenckie z zakresu prawa podatkowego, konkursy na najlepsze
prace doktorskie i habilitacyjne itp. itd.
W ciągu 15 lat istnienia Kwartalnika Prawa Podatkowego wydano 47 zeszytów tego czasopisma, w których zamieszczono 329 opracowań, w tym 282
artykuły naukowe oraz 47 innych opracowań – recenzji, opinii, komunikatów,
materiałów etc. Od numeru 1/2009 Kwartalnik wydawany jest w unowocześnionej, bardziej atrakcyjnej szacie graficznej.
Problemem, który w przyszłości będzie musiał rozwiązać Kwartalnik
Prawa Podatkowego, jest forma publikacji. Chodzi o nowe możliwości, jakie
daje elektroniczna forma publikacji naukowych. W Polsce nie jest to jeszcze
– przynajmniej jeśli chodzi o czasopisma prawnicze – zjawisko zaawansowane, chociaż czasopisma elektroniczne powstają, a przykładem bliskim tema8
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tycznie Kwartalnikowi Prawa Podatkowego może być wydawany od 2008 r.
Toruński Rocznik Podatkowy. Wizyta w Bibliotece International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie upewnia, że standardem staje się paralelne wydawanie wersji elektronicznej czasopism podatkowych (obok wydania
papierowego), a wcale znaczącą grupę stanowią czasopisma, które, niegdyś
występując w formie papierowej, istnieją współcześnie wyłącznie w formie
elektronicznej. W każdym razie, wracając na podwórko Kwartalnika, problem wymaga poważnego i już dosyć pilnego rozważenia przez decydentów.
W opracowaniach z okazji jubileuszy nie ma w zasadzie miejsca na dzielenie się redakcyjnymi kłopotami – te ostatnie są specjalnością codzienności.
Należałoby raczej mówić o pozytywach – a takim w wypadku Kwartalnika
Prawa Podatkowego jest stałe, bezpieczne finansowanie jego kolejnych zeszytów przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Stwarza to spory
komfort pracy nielicznemu zespołowi redakcyjnemu.
Są jednak zjawiska, które traktować trzeba zapewne jako signum temporis, ale które wpływają w określony sposób zarówno na prace redakcji (niestety, nie ułatwiając jej), jak i na ostateczny jej efekt (łudzę się, że wciąż jeszcze
akceptowalny). Można tu wspomnieć o punktomanii, jaka ogarnęła polskie
piśmiennictwo naukowe. Mówiąc bardziej precyzyjnie, polskie piśmiennictwo naukowe zostało ogarnięte przez manię punktowania czasopism, jaka
ogarnęła Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cel, jakim była próba
pewnej obiektywizacji dorobku naukowego został wypaczony nie tylko doborem kryteriów oceny (gdzie, przykładowo, miesięcznik jest bardziej „naukowy” niż kwartalnik, a ten ostatni bardziej „naukowy” niż rocznik), ale także
częstotliwością zmian zasad punktowania. Co więcej, te zasady często nie były
znane przed kolejną akcją oceny czasopism, a nawet ustanawiania kryteriów
oceny ex post.
Nie są to jedyne curiosa, jakie w procedurach ewaluacji czasopism mają
miejsce. Przykładowo, współcześnie trudno byłoby opublikować słynny wzór:
E=mc2 – zarówno ze względu na niestandardową (zbyt skąpą) objętość opracowania jak i na fakt, że publikacja pozbawiona byłaby przypisów, które, zdaniem ministerialnych specjalistów, przesądzają o naukowości opracowania
(bądź też jej braku).
Można więc żałować, że słuszna skądinąd idea ewaluacji czasopism realizowana jest w mało zręczny i nieco chaotyczny sposób. Nie zwalnia to oczywiście redakcji Kwartalnika oraz patronującego mu Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych od starań o jak najwyższe punkty dla czasopisma
w rankingach – i te starania w rzeczywistości mają miejsce.
Kwartalnik Prawa Podatkowego –
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Czego można życzyć Kwartalnikowi na następne 15 lat? Na pewno atrakcyjnych tematów, wartościowych publikacji oraz – last but not least – sympatii
Czytelników...
Bogumił Brzeziński
Redaktor naczelny

* * *
Tax Law Quarterly is already 15 years old. That is a period which enables or
even induces to share some reflections by those who took part in its creation and
then functioning over the years. Without a doubt Professor Włodzimierz Nykiel, the
founder of the Center of Tax Documentation and Studies of the University of Łódź
and the undersigned, who jointly created the concept of the Quarterly, count among
them. It is Prof. Nykiel who took the decision of establishing Tax Law Quarterly
in 1998. The same should be said about Prof. Agnieszka Olesińska, deputy editor
nearly from the beginning of the existence of the Quarterly. It was mainly her who
has been burdened with hardships of preparation of each issue, starting from persuading of potential authors to publish in the Quarterly ending up with preparation
of the materials both concerning the substance and the linguistic point of view.
The position of the editor in chief of the Quarterly, which the undersigned has
been taking since the foundation of the journal gives the right to formulate some
reflections as well – concerning both this journal and broader problem of scientific
legal literature in Poland.
Founding of Tax Law Quarterly – looking at this fact from the broader perspective, not limited only to tasks and goals of the institute that it is connected with
– i.e. the Center of Tax Documentation and Studies of the University of Łódź – was
the answer to a specific need of the circles. At the end of the nineties of the XX century a number of journals dedicated to tax law and taxes existed on the publishing market. It is worth mentioning the oldest, which appeared at the beginning of
that decade – Tax Law Review (Przegląd Podatkowy), Tax Jurisprudence Review
(Przegląd Orzecznictwa Podatkowego), Tax Monitor (Monitor Podatkowy) and
Law and Taxes (Prawo i Podatki). There were also journals which had appeared
and closed twice (I think about Fiskus).
Those journals used to publish materials both from tax practice and, to a certain extent, studies of a more scientific character. However, with the time, the pressure of the market caused the growing domination of utilitarian aspect of published
materials (draft bills – amendments – consequences of changes of the law and com10
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mentaries to the current judicial opinions). A reverse process, i.e. increasing the
extent of publishing of more scientific content took place only in Tax Jurisprudence
Review but, what should be underlined, only later.
The Quarterly, as a journal published by the Center of Tax Documentation
and Studies, therefore a university institute, is able to and should, as it appears,
play a specific role in tax circles informing about diverse events and activities of
the Center. That happens as the journal publishes information on more important
events which took place or were organized by the Center such as international scientific conferences, students competitions on tax law, competition for the best PhD
or habilitation thesis etc.
For 15 years of the existence of Tax Law Quarterly 47 issues of that journal
have been published containing 329 studies including 282 scientific articles and 47
other materials – reviews, opinions, communications etc. The Quarterly starting
from issue 1/2009 has been published in a renewed, more attractive layout.
The problem which should be faced by Tax Law Quarterly is the form of publishing. I mean new opportunities which are given by electronic form of scientific
publications. It is not an advanced phenomenon in Poland yet – at least when it
comes to legal journals although electronic journals appear and an example close
as for the subject to Tax Law Quarterly could be Toruń Tax Yearbook (Toruński
Rocznik Podatkowy), published since 2008. A visit to the library of the IBFD in Amsterdam ensures that parallel publishing of electronic and paper form of tax journals
becomes a standard and journals which exist now solely in electronic form (formerly
published in a paper form) constitute quite a significant group. In any case, coming
back to the problem of the Quarterly, this issue requires a serious and quite urgent
deliberation from the management. of the decision makers.
In texts written on the occasion of jubilees there is, in principle, no place for
sharing editorial problems – which are the specialty of everyday life. One should
rather speak of positives which, in the case of Tax Law Quarterly should be persistent, safe financing of subsequent issues by the Center of Tax Documentation and
Studies. It gives a considerable comfort of work for the small editorial team.
There are, however, phenomena which should be treated probably as a signum
temporis but which influence in certain aspect both on the work of the editorial
team (unfortunately – not making it easier) and its final effect (I delude myself
that still acceptable). One should mention here the “obsession of points” which overwhelmed the scientific literature. To be more precise, Polish scientific literature has
been gripped with seized with the mania of scoring the journals by the Ministry of
Science and Higher Education. The purpose which was the attempt to some objectivization of scientific achievements has been distorted not only by the selection of
evaluation criteria (where, e.g. a monthly is more “scientific” then a quarterly and
the latter more “scientific” than a yearbook) but also by the frequency of the changes
Kwartalnik Prawa Podatkowego –
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of the scoring principles. What is more those principles were often unknown before
the subsequent operation of the evaluation of the journals or even establishing the
criteria of the evaluation ex post.
These are not the only curiosities which take place within the procedures of the
evaluation of the journals. For example nowadays it would be difficult to publish
the famous formula of E=mc2 – both due to the unusual (too scanty) size of it and
the fact that the publication would probably not include footnotes which, according
to ministerial experts, settles the matter of scientific character of the material.
One may regret, therefore, that the otherwise right idea of evaluation of journals is realized in a chaotic and not a very agile manner. It does not, obviously,
exempt the editorial team of the Quarterly and the Center of Tax Documentation
and Studies (providing patronage for it) from efforts to acquire the highest scoring
possible for the journal and those efforts in fact are pursued.
What one could wish the Quarterly for the next 15 years? Surely interesting
topics, valuable publications and, last but not least – the liking of the readers.

Bogumił Brzeziński
Editor in chief
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i Studiów Podatkowych
i Fundacji CDiSP
About the Centre of Tax Documentation
and Studies
and the Foundation CDiSP
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych jest jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Centrum
powstało mocą zarządzenia Rektora UŁ prof. dr. hab. Stanisława Liszewskiego 1 grudnia 1997 r.
Działania CDiSP koncentrują się wokół kilku sfer aktywności, do których zaliczyć należy: gromadzenie dokumentacji podatkowej, prowadzenie
i wspieranie badań naukowych w zakresie krajowego, międzynarodowego
oraz unijnego prawa podatkowego, organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych (w tym cyklicznych, ogólnopolskich seminariów podatkowych), prowadzenie studiów podyplomowych (w dwóch formułach: tradycyjnej oraz opartej na e-learningowej metodzie nauki na odległość). Centrum podejmuje się także działań skierowanych do studentów
oraz doktorantów, zorganizowało również konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa podatkowego.
Misją Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych jest promowanie
podatków i prawa podatkowego jako dziedziny wiedzy oraz integracja różnych środowisk: pracowników naukowych i studentów, sędziów sądów administracyjnych, pracowników administracji podatkowej na czele z Ministerstwem Finansów oraz doradców podatkowych.
Kwartalnik Prawa Podatkowego –
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Pracami CDiSP od początków jego istnienia kieruje prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, funkcję zastępcy kierownika pełni dr Ziemowit Kukulski.
Działalność Centrum jest nadzorowana przez Radę Programową, powołaną przez Rektora UŁ, pod przewodnictwem prof. Jana de Goede. W skład
Rady wchodzą także: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, prof. dr hab. Jan Głuchowski, dr hab. Małgorzata Król, prof. UŁ, prof. dr hab. Michał Seweryński
oraz dyr. Elżbieta Żuchaj. CDiSP gromadzi wokół siebie grono pracowników
i współpracowników związanych zarówno z Uniwersytetem Łódzkim i Katedrą Materialnego Prawa Podatkowego jak i z innymi ośrodkami naukowymi.
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych prowadzi największą w
Europie Środkowo-Wschodniej bibliotekę podatkową. Obecnie księgozbiór
biblioteki liczy prawie 4700 pozycji, z czego znaczną część stanowią publikacje obcojęzyczne. Centrum prenumeruje również czasopisma polskie oraz
zagraniczne, utrzymując przy tym bogate archiwum poszczególnych tytułów.
Biblioteka jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Biblioteką kieruje
Pani Elżbieta Pilarska.
Działalność Centrum wpierana jest (zarówno rzeczowo jak i finansowo)
przez Międzynarodowe Biuro Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie
(IBFD: International Bureau of Fiscal Documentation). W bieżących pracach
aktywności CDiSP wspierane są przez Fundację CDiSP (ważną rolę w jej finansowaniu odgrywa Bank Polska Kasa Opieki S.A.), na czele której stoi zarząd w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (prezes zarządu) oraz dr
Zbigniew Wójcik i Małgorzata Sęk pełniący funkcję wiceprezesów. Pracą biura Fundacji kieruje Małgorzata Stankiewicz pełniąc funkcję dyrektora. Działania kierownictwa Fundacji podlegają nadzorowi Rady Fundacji, w skład
której wchodzą: dr Jarosław Neneman jako przewodniczący oraz prof. dr hab.
Bogumił Brzeziński, Tomasz Michalik, Krzysztof Wolski, prof. Pasquale Pistone oraz dyr. Elżbieta Żuchaj.
Kierownictwo obu jednostek starannie rozdziela sfery działania Centrum i Fundacji. Podczas gdy działalność CDiSP koncentruje się wokół aktywności akademickiej, naukowej, sens funkcjonowania Fundacji sprowadza
się do pozyskiwania funduszy na wspieranie Centrum, co znajduje swój wyraz na różnych polach: współpracy ze sponsorami i kontaktu z darczyńcami,
prowadzeniem szkoleń oraz opracowywaniem raportów badawczych i ekspertyz naukowych.
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* * *
The Center of Tax Documentation and Studies is the unit of the Faculty of Law
and Administration of the University of Łódź. The Center was founded on a basis
of the order of the Rector of the UŁ, Prof. Dr. Stanisław Liszewski on 1 December
1997.
The activities of the Center concentrate on a few areas which include: collecting
of tax documentation, carrying out and supporting scientific research on domestic,
international and EU tax law, organization of domestic and international scientific
conferences (including domestic seminars – organized on a regular basis), running
postgraduate studies (in two forms: traditional and based on e-learning method).
The Center undertakes also activities addressed to students (regular and PhD) and
organized the competition for the best PhD thesis on tax law.
The mission of the Center of Tax Documentation and Studies embraces the
promotion of taxes and tax law as the area of expertise and integration of different
circles: academics and students, judges of administrative courts, tax administration
officials (with the Minister of Finance) and tax advisors.
The Center has been directed from the beginning by Prof. Dr. Włodzimierz
Nykiel, Dr Ziemowit Kukulski takes the position of deputy head. The activity of the
Center is supervised by the Program Board appointed by the Rector headed by Prof.
Dr. Jan de Goede. The Board consist of five other members: Prof. Dr. Włodzimierz
Nykiel, Prod. Dr. Jan Głuchowski, Prof. Dr. Małgorzata Król, Prof. Dr. Michał
Seweryński and Ms. Elżbieta Żuchaj. The Centre is formed by a circle of employees
and associates connected both with the University of Łódź and Tax Law Department and other scientific institutes.
The Center of Tax Documentation and Studies runs the largest tax library in
East Central Europe. Today the collection of the library consists of nearly 4700 items
with a significant part of foreign publications. The Center subscribes also Polish and
foreign journals maintaining a rich archive of respective titles. The library is opened
for all interested parties. The library is headed by Ms. Elżbieta Pilarska.
The activity of the Center is supported (both financially and in-kind) by the
IBFD. In ongoing work the activities of the Center are supported by the Foundation Center of Tax Documentation and Studies (an important role in its financing is played by Bank Polska Kasa Opieki S.A.) managed by the board: Prof. Dr.
Włodzimierz Nykiel (the president), Dr. Zbigniew Wójcik and Ms. Małgorzata Sęk
(vice presidents). The office of the Foundation is managed by the director of the
Foundation – Ms. Małgorzata Stankiewicz. The management board is supervised
by the Council of the Foundation: Dr. Jarosław Neneman (chair), Prof. Dr. Bogumił
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Brzeziński, Tomasz Michalik, Krzysztof Wolski, Prof. Dr. Pasquale Pistone and
Elżbieta Żuchaj.
The management of both units carefully separates the areas of the activities.
Whereas the activity of the Center concentrates on the academic, scientific events,
the idea of the Foundation comes down to fund raising for supporting the Center
which finds its reflection in many fields: cooperation with the sponsors and contacting the donors, organization of traineeships, drafting research reports and scientific
opinions.
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Educational activity
Centrum aktywnie angażuje się w liczne projekty edukacyjne, konkursy
i inne inicjatywy, których celem jest szerzenie w środowisku akademickim
wiedzy z zakresu zarówno polskiego, jak i międzynarodowego prawa podatkowego. Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w latach 2009–
–2014 zaliczyć należy m.in. Eucotax, International Study Course on Pensions,
GAVA oraz CEE Vienna International Tax Law Summer School.
Eucotax (European Universities COoperating on TAXes) jest wspólną
inicjatywą kilku uniwersytetów z Europy i Stanów Zjednoczonych, utworzoną w ramach uzgodnień profesorów prawa podatkowego, mającą na celu prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych oraz badań naukowych w zakresie
unijnych i porównawczych aspektów prawa podatkowego. W ramach Kursu
Zimowego Eucotax studenci z różnych krajów przygotowują prace magisterskie na jeden z sześciu tematów szczegółowych mieszczących się w ramach
tematu przewodniego danej edycji, koncentrując się na uregulowaniach obowiązujących w kraju macierzystym. Przygotowane prace magisterskie stanowią podstawę do sformułowania wniosków prawno-porównawczych i opracowania raportu dla każdego z tematów szczegółowych. Wnioski te formułowane są w trakcie seminarium wyjazdowego, w którym uczestniczą studenci
z wszystkich uniwersytetów współpracujących w ramach programu.
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych uczestniczy w przedsięwzięciu od 2010 r. Troje studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przygotowuje prace magisterskie pod opieką Małgorzaty
Sęk, dr. Ziemowita Kukulskiego i Michała Wilka, a następnie wyjeżdżają pod
opieką mgr Małgorzaty Sęk na konferencję międzynarodową, aby zaprezentować rezultaty swojej pracy. W kwietniu 2010 r. studenci wzięli udział w seKwartalnik Prawa Podatkowego –
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minarium Eucotax Wintercourse w Uppsali (Szwecja), w 2011 r. seminarium
wyjazdowe miało miejsce w Rzymie (Włochy). W 2012 r. jubileuszowe 20.
seminarium Eucotax odbyło się w Łodzi (szerszy opis tego przedsięwzięcia
organizowanego przez Centrum znajduje się w rozdziale 3.5 – Konferencje
krajowe i międzynarodowe). W 2013 r. studenci gościli w Osnabrück (Niemcy), zaś w 2014 r. – w Paryżu (Francja).
W ramach projektu International Study Course on Pensions 2010,
w dniach 24–26 listopada 2010 r. Centrum zorganizowało we współpracy
z Katedrą Prawa Ubezpieczeń Społecznych UŁ oraz The Competence Centre
for Pension Research z Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia) międzynarodową konferencję studencką International Study Course on Pensions 2010. Celem konferencji było porównanie systemów emerytalnych Polski i Holandii
oraz podatkowych skutków ich funkcjonowania w świetle prawa krajowego,
międzynarodowego oraz unijnego. W konferencji udział wzięli studenci i pracownicy naukowi z Uniwersytetu w Tilburgu i Maastricht, pracownicy Komisji Europejskiej oraz naukowcy i studenci z Uniwersytetu Łódzkiego.
GAVA (Governance for Sustainable Development) – jest to projekt finansowany w ramach programu LLP – Erasmus Curriculum Development (partnerami Uniwersytetu Łódzkiego w tym projekcie są Fachhochschulefürangewandtes Management (Niemcy, Erding), Institut d’enseignement supérieur
et de recherche en alimentation (Francja, Marcy l’Etoile), University of Crete
(Grecja, Rethymno), University of London (Wielka Brytania, Londyn). Celem projektu jest przygotowanie i rozwinięcie wspólnego programu studiów
na poziomie doktoranckim oraz magisterskim zatytułowanego „Governance
for Sustainable Development – Skuteczne Rządzenie dla Zrównoważonego
Rozwoju”. Celem długofalowym projektu jest wdrożenie programu studiów
na uczelniach wchodzących w skład konsorcjum i umożliwienie jego realizacji studentom uczelni europejskich i pozaeuropejskich. Centrum jest zaangażowane w prace nad dwoma z sześciu filarów projektu: Political Stability
and Regulatory Quality (Polityka Stabilności i Jakość Tworzenia Przepisów),
Anti-corruption (Walka z Korupcją).
Program CEE Vienna International Tax Law Summer School jest corocznie prowadzony przez Instytut Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego (Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht)
i odbywa się na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomii I Biznesu (Wirtschaftsuniversität Wien). Możliwość uczestnictwa mają jedynie studenci studiów
dziennych. Polscy studenci, wybrani i zgłoszeni przez Centrum, biorą udział
w Letniej Szkole od 2008 r. Program obejmuje tydzień intensywnych semi18
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nariów, na których zagadnienia dotyczące traktatów o unikaniu podwójnego
opodatkowania oraz europejskie prawo podatkowe omawiane są przez profesorów i doświadczonych współpracowników naukowych.
Oprócz zaangażowania w powyższe projekty, należy również podkreślić, że pracownicy oraz współpracownicy Centrum prowadzą liczne zajęcia
dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na
kierunkach prawo, administracja, podatki i rachunkowość oraz kadry i płace. Są to zajęcia prowadzone w różnorodnych formach (wykłady kursowe,
monograficzne, specjalistyczne, ćwiczenia) w ramach studiów magisterskich,
licencjackich i doktoranckich.

* * *
The Centre is actively involved in numerous academic projects, competitions
as well as other initiatives, which aim at spreading the knowledge of not only Polish,
but also EU, international and comparative tax law within the academic environment. Among the most important projects there can be indicated inter alia Eucotax,
International Study Course on Pensions, GAVA and CEE Vienna International Tax
Law Summer School.
EUCOTAX (European Universities COoperating on TAXes) is a joint initiative of universities from EU and the United States, established on the basis of a tax
law professors’ informal agreement. Its aim is to carry out educational activities
and to conduct research on the EU and comparative aspects of tax law. As a part
of Wintercourse, students from different countries prepare M.A. theses regarding a
subtopic of the general topic, taking into consideration regulations being in effect in
their home country. Those theses constitute a base for a comparative report. Conclusions are formed during an intensive week with the participation of students from
all cooperating universities.
The Centre of Tax Documentation and Studies has taken part in the
EUCOTAX project since 2010. Three students of the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź prepare their master theses under the supervision of Małgorzata Sęk, Dr. Ziemowit Kukulski and Michał Wilk and subsequently,
under the supervision of Ms Małgorzata Sęk, they participate in an international
conference to present the results of their studies. In April 2010 students participated
in the – Eucotax Wintercourse seminar in Uppsala (Sweden), whereas in 2011 students took part in a seminar in Rome (Italy). In 2012 a jubilee – 20th Eucotax
Wintercourse took place in Łódź (this event organized by the Centre is described in
Kwartalnik Prawa Podatkowego –
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more details in subchapter 3.5 – Domestic and international tax conferences). In
2013 students were hosted in Osnabrück (Germany), while in 2014 – in Paris.
As a part of the project “International Study Course on Pensions 2010” between
24 and 26 November 2010 the Centre of Tax Documentation and Studies organized,
in cooperation with the Social Insurance Law Department (University of Łódź, Poland) and the Competence Centre for Pension Research (University of Tilburg, the
Netherlands), an international students’ conference: “International Study Course
on Pensions 2010”. The aim of the conference was to compare the pension systems
of Poland and the Netherlands and tax results of their functioning in the light of
national, international and European Union law. Students and academics from the
University of Tilburg, the University of Maastricht, the University of Łódź along
with employees of the European Commission participated in the conference
GAVA (Governance for Sustainable Development) is a project funded as part
of a programme LLP – Erasmus Curriculum Development (partners of the University of Łódź in this project are: Fachhochschulefürangewandtes Management
(Germany, Erding), Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentat
(France, Marcy l’Etoile), the University of Crete (Greece, Rethymno), the University
of London (Great Britain, Londyn).
The aim of the project is to prepare and develop a common master and PhD
programme – “Governance for Sustainable Development”. The long term goal of
the project is to implement the study programme at the universities involved in the
project and to enable the students to follow the programme. The Centre is involved
in preparation of two pillars of the project: Political Stability and Regulatory Quality and Anti-corruption.
CEE Vienna International Tax Law Summer School – this program is annually organized by the Institute for Austrian and International Tax Law (Institut
für Österreichisches und Internationales Steuerrecht) and takes place at the Vienna University of Economics and Business (Wirtschaftsuniversität Wien). Only
full-time students from Central Eastern Europe can participate in this course. Polish students, chosen and submitted by the Center, have taken part in the Summer
School since 2008 I and they evaluate the whole event very positively. The program
comprises a week of intensive scientific seminars provided by professors and experienced research associates, covering the practice of double tax treaties and European
tax law.
Apart from being involved in above mentioned projects, it also has to be underlined that members and associates of the Centre conduct numerous classes at
the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź. Classes are run in
various forms at undergraduate, master’s and PhD level.
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Scientific activity,
domestic and international conferences
Jednym z najistotniejszych aspektów funkcjonowania Centrum jest prowadzenie i wspieranie działalności naukowej. W okresie 2009–2014 podjęto
się licznych przedsięwzięć w tym zakresie, z czego warto zwrócić uwagę chociażby na prowadzone badania nad Ordynacją podatkową (zarówno w aspekcie części ogólnej jak i procedury podatkowej), problematyką ochrony praw
podatnika (włączając w to badania prawno-porównawcze) czy neutralnością finansowania spółek w polskim systemie podatkowym w świetle prawa
unijnego (zob. wyniki badań opublikowane w Studi Tributari Europei 2010/1
– Polish equity and debtfinancing regime in the light of neutrality principle,
EC tax law and ECJ case-law, autorzy: W. Nykiel, Z. Kukulski, M. Wilk). Centrum pracuje również nad opiniowaniem aktów prawnych oraz proponuje nowe rozwiązania legislacyjne (zob. np. raport dotyczący wprowadzenia
w Polsce podatku od wielkopowierzchniowych tablic reklamowych).
Centrum podejmuje się także regularnej oceny funkcjonowania systemu
podatkowego poprzez opracowywanie publikowanych w odstępach 5-letnich
Raportów o stanie prawa podatkowego.
Bardzo istotnym aspektem działalności naukowej CDiSP jest organizowanie podatkowych konferencji krajowych i międzynarodowych.
Konferencje krajowe organizowane są regularnie (co miesiąc) od listopada do maja. Wydarzenia te stały się istotnym w Polsce forum wymiany
poglądów i doświadczeń, w których uczestniczą przedstawiciele środowiska
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naukowego, sędziowskiego, doradczego oraz organów podatkowych (w tym
Ministerstwa Finansów).
Od kilku lat przyjęło się, że nowy rok akademicki otwiera konferencja
o tematyce dotyczącej podatku od towarów i usług. W kolejnych miesiącach
konferencje obejmują zagadnienia dotyczące innych podatków (np. podatków dochodowych), ogólnego materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego, sądownictwa
administracyjnego, egzekucji administracyjnej, prawa karnego skarbowego,
polityki podatkowej oraz rachunkowości. Od kilku lat konferencja majowa
organizowana jest na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Często przedmiotem konferencji są wybrane zagadnienia szczegółowe (np. dotyczące cen transferowych czy nieodpłatnych świadczeń). Tematy są ustalane zgodnie z zainteresowaniami uczestników i najczęściej dotyczą problemów, które w danym czasie skupiają uwagę przedstawicieli nauki
i praktyków.
Referentami są wybitni przedstawiciele wszystkich środowisk, którzy
uczestniczą w konferencjach tj. pracownicy nauki, sędziowie, urzędnicy i praktycy. Do najczęściej występujących mówców zaliczyć należy prof. Bogumiła
Brzezińskiego, prof. Jerzego Małeckiego, prof. Marka Kalinowskiego, prof.
Cezarego Kosikowskiego, sędziego Adama Bącala, dr. hab. Jana Pawła Tarno,
prof. Wojciecha Chróścielewskiego, prof. Zbigniewa Kmieciaka, prof. Janusza
Borkowskiego, sędziego Grzegorza Borkowskiego, prof. Antoniego Hanusza,
dr hab. Agnieszkę Olesińską, dr. hab. Adama Mariańskiego, dr. Ziemowita
Kukulskiego, dr. Dariusza Strzelca, dr. Mariana Masternaka, prof. Wandę
Wójtowicz, prof. Hannę Litwińczuk, prof. Andrzeja Gomułowicza. Należy
nadmienić, że CDiSP blisko współpracuje z Ministerstwem Finansów, którego przedstawiciele często występują na konferencjach Centrum (w szczególności: Pani Hanna Majszczyk, ówczesna dyrektor Departamentu Podatków
Pośrednich, obecnie wiceminister finansów, ówczesny wiceminister finansów
dr Maciej Grabowski, obecny minister środowiska, dr Tomasz Tratkiewicz,
obecny dyrektor Departamentów Podatków Pośrednich, dyr. Włodzimierz
Gurba oraz dyr. Wojciech Bronicki. Pozwala to pozostałym uczestnikom zapoznać się z aktualnym podejściem Ministerstwa do określonych problemów
podatkowych oraz z planami legislacyjnymi rządu.
Do tej pory Centrum zorganizowało 108 comiesięcznych konferencji
podatkowych. 15 kwietnia 2013 r. odbyła się jubileuszowa, setna konferencja.
Uczestniczyli w niej szczególni goście w tym: Olgierd Dziekoński, Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, wicepre22
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zes Naczelnego Sądu Administracyjnego, dr Maciej H. Grabowski, Hanna
Majszczyk, Tomasz Michalik, ówczesny przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Dariusz Wasylkowski, ówczesny przewodniczący
Zarządu Polskiego Oddziału IFA. W swoich wystąpieniach podkreślili oni rolę
konferencji Centrum w rozpowszechnianiu wiedzy na temat prawa podatkowego, a także pogłębianiu wzajemnego zrozumienia ze strony organów podatkowych, sędziów oraz podatników. Zdaniem gości są one najważniejszym
dziś w Polsce forum wymiany poglądów w zakresie prawa podatkowego.
Część merytoryczna konferencji została podzielona na trzy panele dyskusyjne pt.:
1) Ordynacja podatkowa – potrzeba zmian
2) interpretacje podatkowe
3) podatek od towarów i usług – implementacja prawa unijnego.
Każdy z paneli był reprezentowany przez przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych problematyką prawa podatkowego tj. środowiska
naukowego, sędziowskiego, urzędniczego oraz doradczego.
CDiSP organizuje także specjalne konferencje podatkowe, na zamówienie podmiotów zewnętrznych dotyczące przykładowo opodatkowania działalności jednostek samorządu terytorialnego czy poszczególnych sektorów
gospodarki.
Ważnym aspektem działalności CDiSP jest również organizacja konferencji międzynarodowych. W konferencjach tych uczestniczą w roli referentów uznani specjaliści z zakresu prawa podatkowego z całego świata. Biorąc
pod uwagę tematykę tych konferencji oraz liczbę zagranicy gości zagranicznych, można je zaliczyć do najważniejszych wydarzeń podatkowych w Polsce.
Z okazji dziesiątej rocznicy powstania CDiSP, w dniach 9 i 10 maja 2008 r.
odbyła się w Łodzi w Pałacu Biedermanna międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce ochrony praw podatnika (taxpayer protection) i polityki
podatkowej (tax policy).
W ramach części konferencji, zatytułowanej „Taxpayer Protection”, zostały wygłoszone referaty dotyczące ochrony praw podatnika w świetle europejskiego prawa podatkowego, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
UE oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Ponadto, zaprezentowano
referaty dotyczące Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako narzędzia
ochrony praw podatnika, karty praw podatnika, oraz instytucji rzecznika
praw podatnika. Przedstawiono również raporty krajowe dotyczące ochrony praw podatników w dziewięciu państwach. Raporty krajowe posłużyły do
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przygotowania raportu generalnego konferencji dotyczącego ochrony praw
podatnika. Ponadto, prof. Elżbieta Chojna-Duch, ówczesna polska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiła problematykę ochrony praw podatnika z perspektywy polskiej administracji podatkowej, w tym
przedsięwziętych lub planowanych działań legislacyjnych mających na celu
poprawę ochrony podatników.
Drugiego dnia konferencji zorganizowano sesję ekonomiczną dotyczącą polityki podatkowej. W jej ramach wygłoszono referaty na temat dobrego
opodatkowania w obliczu złej polityki, dobrego i sprawiedliwego opodatkowania w rozwijających się demokracjach, w tym konkurencji systemów, podatków dochodowych od osób fizycznych oraz podatku liniowego. Następnie
przeprowadzono dyskusję na temat możliwości stworzenia i utrzymania dobrego systemu podatkowego w warunkach demokracji parlamentarnej.
W konferencji uczestniczyło 120 osób z 12 krajów. Owocem przeprowadzonych obrad stała się książka: Protection of Taxpayer’s Rights. European,
International and Domestic Tax Law Perspective pod red. prof. Włodzimierza
Nykiela i Małgorzaty Sęk (wyd. Wolters Kluwer).
W dniu 16 grudnia 2011 r. Centrum zorganizowało międzynarodową
konferencję „Tax Aspects of Research and Development – Towards More
Sustainable Development in the EU” (Podatkowe aspekty badań i rozwoju
– w stronę bardziej zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej).
Konferencję otworzyły dwa wystąpienia programowe, zaś główna część
konferencji została podzielona na trzy sesje poświęcone:
1) podatkowym aspektom reguł pomocy publicznej udzielanej na badania i rozwój (także w ujęciu komparatystycznym),
2) regułom Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz podatkowym dyrektywom Rady, które mają na celu urzeczywistnienie swobody przepływu technologii pomiędzy państwami członkowskimi oraz
3) prawodawstwu regulującemu ceny transferowe oraz transgraniczną
restrukturyzację biznesu.
W konferencji uczestniczyło ponad 90 osób, z 9 krajów. Opracowania
przygotowane w związku z konferencją opublikowane zostały w 2014 roku
w książce pod red. prof. W. Nykiela i dr. A. Zalasińskiego „Tax Aspects of
Research and Development within the European Union” (wyd. Wolters Kluwer).
W dniach 12–19 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się międzynarodowe seminarium podatkowe Eucotax Wintercourse 2012: Global international taxation – from national
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tax systems towards global tax systems (Kurs Zimowy Eucotax 2012: Globalne
międzynarodowe opodatkowanie – od krajowych systemów podatkowych do
globalnego systemu podatkowego). Seminarium stanowiło część międzynarodowego projektu edukacyjnego z zakresu prawa podatkowego – Eucotax
Wintercourse (więcej na ten temat: Działalność naukowa).
Częścią programu była też konferencja o charakterze otwartym – skierowana również do uczestników spoza programu Eucotax. Tematyka konferencji obejmowała problematykę systemu bankowego i aktualnych problemów
na styku gospodarki, finansów i podatków.
W programie Eucotax uczestniczyli najlepsi studenci prawa podatkowego z wielu krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych. Studentom towarzyszyli przedstawiciele kadry naukowej (profesorowie z asystentami). Ogółem
w seminarium brało udział około 100 osób, z czego większość stanowili goście zagraniczni.
W dniu 10 maja 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego odbyła się międzynarodowa konferencja „Tax Treaties Application
in Norway, Poland and Sweden”. Celem konferencji było zidentyfikowanie
węzłowych problemów stosowania umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania zawartych pomiędzy Norwegią, Polską i Szwecją i wypracowanie możliwych rozwiązań w tym zakresie.
Konferencja została podzielona na trzy panele: Opodatkowanie zysków
przedsiębiorstw, Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej oraz Opodatkowanie dochodów kapitałowych. Każda część rozpoczynała się od wystąpienia programowego, po którym następował prezentacja dwóch kazusów dotyczących praktyki stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Sesja kończyła się dyskusją panelową dotyczącą przedstawionych wcześniej
kazusów.
Z okazji 15-lecia Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 10–12 października 2013 r. odbyła się w Łodzi międzynarodowa konferencja Tax Legislation: Legal Standards, Trends,
Challenges.
Celem konferencji było zidentyfikowanie prawnych standardów, trendów i wyzwań na etapie tworzenia projektów aktów prawnych, stanowienia
prawa podatkowego i oceny obowiązujących przepisów z zakresu prawa podatkowego, a także stworzenie „obrazu” ustawodawstwa podatkowego obowiązującego w rożnych państwach. Uczestnicy dyskusji panelowej zastanawiali się również, czy harmonizacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej jest
potrzebna i możliwa.
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Podczas pierwszej części konferencji wybitni przedstawiciele nauki
i praktyki prawa podatkowego z ponad dziesięciu państw zaprezentowali referaty dotyczące prawnych standardów, trendów i wyzwań legislacji podatkowej.
W ramach kolejnej części konferencji przedstawiono obraz ustawodawstwa podatkowego obowiązującego w różnych państwach. Został on stworzony dzięki raportom krajowym opartym na ujednoliconym kwestionariuszu.
Raporty krajowe zostały przedstawione przez sprawozdawców z trzynastu
państw. Program konferencji obejmował również dyskusję na temat potrzeby
i możliwości harmonizacji polityki podatkowej w Unii Europejskiej. W druku znajduje się obecnie książka zawierająca raporty przygotowane w związku
z konferencją.

* * *
One of the most important aspects of the Centre’s functioning is conducting
and supporting scientific activities. In 2009–2014 the Centre undertook numerous
scientific initiatives, including, just to name a few the research on General Tax Act
(in the aspect of both general and procedural regulations), the problem of the protection of taxpayer’s rights (including legal comparative research) and the neutrality
of debt financing in Polish tax law system in the light of European Union law (see
the results published in Studi Tributari Europei 2010/1 – “Polish equity and debt
financing regime in the light of neutrality principle, EC tax law and ECJ case-law”,
authors: prof. W. Nykiel, Dr Z. Kukulski, M. Wilk). The Centre also works on the
opinions regarding proposed changes to tax law, as well as proposes new legislative solutions (see e.g. the report concerning introducing the tax on billboards in
Poland).
The Centre also undertakes regular evaluations of the functioning of tax system by preparing Reports on the state of tax law, which are published every five
years.
One of the very important aspects of scientific activities of the Centre is organization of domestic and international tax conferences.
Domestic conferences are organised regularly (on a monthly basis) from November to May. These events have become a significant forum for exchanging ideas
and experiences, which are attended by representatives of academic, judicial and
advisory community as well as tax authorities (including the Ministry of Finance).
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For some time a new academic year is opened with a conference on value added
tax problems. Next conferences cover issues regarding other taxes (e.g. income taxes)
or general substantive and procedural tax law, international and European Union
tax law, administrative judiciary, administrative enforcement, fiscal criminal law,
tax policy and accounting. For a couple of years may conference has been organized
at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The subject of the conference often
concerns a specific tax issue (e.g. transfer-pricing or free of charge benefits). Topics
of the conferences are determined according to participants’ interests and usually
concern hot tax law problems.
Speakers are chosen among eminent representatives of all circles participating
in conferences i.e. academics, judges, officials and practitioners. Among the most
frequent speakers one can number: Prof. Bogumił Brzeziński, Prof. Jerzy Małecki,
Prof. Marek Kalinowski, Prof. Cezary Kosikowski, judge Adam Bącal, Prof. Jan
Paweł Tarno, Prof. Wojciech Chróścielewski, Prof. Zbigniew Kmieciak, Prof. Janusz Borkowski, judge Grzegorz Borkowski, Prof. Antoni Hanusz, Prof. Agnieszka
Olesińska, Prof. Adam Mariański, Dr. Ziemowit Kukulski, Dr. Dariusz Strzelec,
Dr. Marian Masternak, Prof. Wanda Wójtowicz, Prof. Hanna Litwińczuk, Prof.
Andrzej Gomułowicz. It has to be mentioned, that the Centre cooperates closely
with the Ministry of Finance, which representatives often give speeches at the conferences (one should mention here: deputy Minister of Finance Hanna Majszczyk,
former director of Indirect Taxes Department, Minister of Environment Dr. Maciej
Grabowski – former deputy Minister of Finance, Dr. Tomasz Tratkiewicz – director of Tax on Goods and Services Department, director Włodzimierz Gurba and
director Wojciech Bronicki. It enables other participants to learn both about current
position of the Ministry on certain tax problems and legislative plans of the government.
The Centre has organized 108 monthly domestic conferences so far. On 15
April 2013 the Center celebrated a jubilee, 100th conference with the participation
of special guests including: Olgierd Dziekoński, Secretary of State in of the Chancellery of the President, Prof. Dr. Marek Zirk-Sadowski, vice-president of the Supreme
Administrative Court, Dr. Maciej H. Grabowski, Hanna Majszczyk, Tomasz Michalik, the then Chairman of the National Chamber of Tax Advisers and Dariusz
Wasylkowski, the then Chairmen of Polish Branch of IFA. The speakers underlined
the role of the Centre in disseminating knowledge about tax law and increasing mutual understanding of tax authorities, judges and taxpayers. According to the guests,
the conferences are nowadays the most important forum of exchanging ideas in the
field of tax law. The conference was divided into three panels:
1) General Tax Act – a need for changes?
2) Advanced Tax Rulings;
3) Tax on goods and services – European Union law implementation.
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Representatives of all of the communities interested in tax law, i.e. academic,
judicial, tax authorities and advisory took part in each panel. The Centre organises
also specific tax conferences, on request of external entities concerning e.g. taxation
of the activity of local governments or respective branches of the economy.
A part of the activity of the Centre concerns also the organization of international conferences. These conferences are attended, in a role of speakers, by renown
tax law specialists from all over the world. Taking into account the subjects of those
conferences and the number of participants, they may be counted among the most
important tax events in Poland.
On the occasion of the 10th anniversary of the Centre of Tax Documentation
and Studies in Łódź, on 9 and 10 May 2008, the Centre organized an international
conference on taxpayer protection and tax policy at the Biedermann Palace.
During the first part of the conference, entitled “Taxpayer Protection” papers
on taxpayer protection in European tax law, the judgments of the European Court
of Justice and international tax law were presented. Then, speeches on the European
Convention on Human Rights as an instrument of taxpayer protection, bills and
charters of taxpayers’ rights and tax ombudsman were given. Moreover, national
reports on taxpayer protection in the nine countries were presented. Then, general
report on taxpayer protection, on the basis of the national reports was presented.
Moreover, The then deputy Minister of Finance responsible for Taxation (Poland)
Prof. Elżbieta Chojna-Duch, discussed taxpayer protection issues from the point of
view of Polish tax administration, including legislative measures lately undertaken
or planned and aimed at improving the protection of taxpayers’ rights.
On the second day of the conference an economic session on tax policy issues
was held. Papers on the following topics were presented: good taxation and bad,
good and fair taxation in vigorous democracies in the context of systems competition, personal income taxation and flat tax. Afterwards, a discussion how to establish and maintain a good tax system in a parliamentary democracy took place.
The Conference was attended by 120 participants from 12 countries. The result
of the conference was publishing in the book: Protection of Taxpayer’s Rights. European, International and Domestic Tax Law Perspective (eds. Włodzimierz Nykiel i
Małgorzata Sęk, published by Wolters Kluwer).
On 16 December 2011 the Center organized an international conference “Tax
Aspects of Research and Development – Towards More Sustainable Development in
the EU” took place.
The substantive part of the conference was initiated by two key-note speeches,
while the main mart of the conference was divided into three sessions:
1) R&D incentives – state aid and comparative aspects,
2) R&D mobility and the fundamental freedoms and
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3) transfer-pricing aspects of transfers of intellectual property and business
restructuring.
The conference was participated by over 90 guests from 9 countries. Papers prepared for the conference were published in 2014 in a book edited by Prof. W. Nykiel
and Dr. A. Zalasiński “Tax Aspects of Research and Development within the European Union” (Wolters Kluwer).
The international tax seminar Eucotax Wintercourse 2012: Global international taxation – from national tax systems towards global tax systems co-organized by the Foundation with Centre of Tax Documentation and Studies and Tilburg University (the Netherlands), took place in Łódź from 12 to 19 April 2012. The
seminar is a part of highly-appraised international, educational project on tax law
– Eucotax Wintercourse, organized for 22 years (see further: Scientific activities).
During the seminar the Center organized an opening conference on “Current
Issues at the Interface of Economy, Finance and Taxation”.
The seminar was attended by the best tax law students from the EU and the
United States. Students were accompanied by representatives of academics (professors and assistants).
On 10 May 2013 in Łódź the Centre organized an international conference
“Tax Treaties Application in Norway, Poland and Sweden”. The aim of the conference was to identify crucial elements of the tax treaties concluded between Norway,
Poland and Sweden and to work out possible solutions to the issues which arise
upon their application.
The conference consisted of three panels: Taxation of Business Income, Taxation of Employment Income and Taxation of Capital Investment Income. Each part
began with a key note speech given by a renowned expert in each field which was
then followed by a presentation of two cases from tax treaty application practice and
panel discussion on each case.
On the occasion of the 15th anniversary of the Centre of Tax Documentation
and Studies of the University of Łódź, on 10–12 October 2013, the Centre organized
an international conference Tax Legislation: Legal Standards, Trends, Challenges.
The event was attended by over 90 participants from 19 countries.
The aim of the conference was to identify standards, trends and challenges
in drafting, enacting and assessing tax legislation and to create a picture of the tax
legislation in force in different countries. The necessity and feasibility of tax policy
harmonization in the EU was also discussed.
During the first part of the conference renowned academics and practitioners
from over ten countries delivered presentations on legal standards, trends and challenges of tax legislation. The aim of the next part of the conference was to create a
picture of national tax legislation on the basis of rational reports. National reports
were presented by reporters from thirteen countries.
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The program of the conference also included a separate session on the necessity
and feasibility of tax policy harmonization in the EU was held. The book including
all the reports is currently in press.
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Competitions
Jednym z wielu zadań podejmowanych przez Centrum Dokumentacji
i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego jest wspieranie aktywności studenckiej i doktoranckiej m.in. poprzez promowanie wiedzy z zakresu
prawa podatkowego. Realizując te cele Centrum od kilkunastu lat organizuje
ogólnopolskie konferencje studenckie poświęcone aktualnym zagadnieniom
polskiego, unijnego oraz międzynarodowego prawa podatkowego (od 2009 r.
dotyczące współczesnych problemów orzecznictwa sądowego w sprawach
podatkowych), w których biorą udział studenci reprezentujący większość
ośrodków akademickich w Polsce. Celem konferencji jest prezentacja przygotowanych przez studentów opracowań (od 5 lat w formie glos do wyroku sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej). 10 grudnia 2013 r. odbyła się szesnasta
już edycja konferencji pt „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego
w sprawach podatkowych”. Część konkursową poprzedził wykład prof. Jana
de Goede „United Nations Model Double Convention” a następnie warsztaty podatkowe zorganizowane przez firmę Crido Taxand. W konkursie udział
wzięli studenci reprezentujący dziesięć polskich uczelni, wygłoszono 32 referaty. Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Nykiela wyłoniło
autorów najlepszych prac. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne
oraz zestawy książkowe.
Obok konferencji studenckich Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych angażuje się również w przedsięwzięcia skierowane do doktorantów.
Realizując jeden ze swych celów statutowych, jakim jest promowanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego, Centrum wraz z Zakładem Sądownictwa
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Administracyjnego przy udziale prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i honorowym patronacie Prezydenta Miasta Łodzi zorganizowało
w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2010 r. IV Letnie Warsztaty Doktoranckie. Tematem Warsztatów była „Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych”. Warsztaty miały ukazać główne problemy, z jakimi borykają się podatnicy, organy podatkowe oraz sądy administracyjne. W części konkursowej
doktoranci reprezentujący pięć polskich uczelni wygłosili 28 referatów. Jury
pod przewodnictwem prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr.
hab. Romana Hausera, wyłoniło autorów najlepszych prac. Pierwszą nagrodę
otrzymał Roman Wiatrowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
drugą nagrodę Michał Mąka (Uniwersytet Śląski), trzecia nagroda przypadła w udziale Ilonie Waksmundzkiej (Uniwersytet Łódzki) zaś czwarta Izabeli
Andrzejewskiej-Czernek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz
Anecie Wilk (Uniwersytet Łódzki). Ponadto Jury postanowiło przyznać trzy
wyróżnienia. Członkowie Jury, ogłaszając wyniki konkursu, podkreślili bardzo wysoki poziom referatów wygłaszanych przez doktorantów. W drodze
głosowania swoją nagrodę przyznali także uczestnicy IV Letnich Warsztatów
Doktoranckich. Otrzymał ją Michał Korszun z Uniwersytetu Śląskiego.
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych zorganizowało także konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa podatkowego,
którego celem jest wyłonienie najlepszych dysertacji z zakresu prawa podatkowego oraz promocja ich autorów, jak również stymulowanie rozwoju i popularyzowanie polskiej myśli podatkowej. Pierwsza edycja, zorganizowana
pod honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów,
dr Macieja H. Grabowskiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, rozstrzygnięta
została 15 kwietnia 2013 r. Na konkurs nadesłano osiem rozpraw doktorskich
obronionych między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2010 r., przygotowanych
w pięciu polskich ośrodkach akademickich. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Nykiela wyłoniła laureatów konkursu. Nagrodę pierwszego stopnia otrzymała dr Małgorzata Berling-Galwas, autorka rozprawy pt. „Krajowe unormowania proinwestycyjne w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych a prawo unijne”. Nagrody drugiego
stopnia otrzymali dr Dariusz Strzelec, autor pracy pt. „Naruszenia przepisów
postępowania przez organy podatkowe” oraz dr Paweł Majka za rozprawę pt.
„Sankcje w prawie podatkowym”. Komisja postanowiła nie przyznawać nagrody III stopnia.
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* * *
One of the many tasks undertaken by the Centre of Tax Documentation and
Studies of the University of Łódź is to support doctoral and student activities, among
others, by promoting knowledge in the field of tax law. In pursuing these objectives,
the Centre has been organizing for several years domestic student conferences devoted to hot issues concerning Polish, European and international tax law (since 2009
devoted to contemporary problems of judicial decisions in tax matters) involving
students representing most academic centers in Poland. The aim of the conference
is to present papers prepared by students (since 2009 in a form of commentaries to
judgments of administrative courts, the Constitutional Court or the Court of Justice
of the European Union). On 10 December 2013 the sixteenth edition of the conference “Contemporary problems of judicial decisions in tax matters” took place. The
competition was preceded by a lecture of Prof. Jan de Goede on “The United Nations Model Double Convention” and tax workshops organized by Crido Taxand.
The competition was attended by students representing 10 Polish universities, who
delivered 32 papers. The jury chaired by Prof. Dr. Włodzimerz Nykiel, selected the
authors of the best papers. The winners received cash prizes and sets of books.
Apart from student conferences, the Centre is also involved in projects for PhD
students. Carrying out one of its statutory objectives of promoting knowledge in tax
law, the Centre co-organized along with the Department of Judicial Administration with the participation of the President of the Regional Administrative Court
and the honorary patronage of the Mayor of Łódź, the fourth Doctoral Summer
Workshops between 30 June and 2 July 2010. The subject of the workshops was
“judicial review of the government in tax matters”. The aim of the workshops was
to show the main problems faced by taxpayers, tax authorities and administrative
courts in the process of application of tax law. PhD students representing five Polish universities, giving twenty eight presentations participated in the competition.
The jury chaired by the President of the Supreme Administrative Court, Prof. Dr.
Roman Hauser chose the authors of the best papers. The first prize was awarded to
Roman Wiatrowski (Adam Mickiewicz University in Poznan), the second prize to
Michał Mąka (University of Silesia), the third prize received Ilona Waksmundzka
(University of Łodź) and the fourth prize was given to the two participants: Izabela
Andrzejewska-Czernek (Nicolaus Copernicus University in Torun) and Aneta Wilk
(University of Łódź). In addition, the jury decided to distinguish three prizes. Jury
members underlined a very high level of papers. The participants of the workshops
also awarded their own the prize, received by Michał Korszun from the University
of Silesia.
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The Centre of Tax Documentation and Studies organized the competition for
the best PhD thesis in the field of tax law. The first edition, organized under the
patronage of the Undersecretary of State in the Ministry of Finance, Dr. Maciej
H. Grabowski and the Mayor of Łódź Hanna Zdanowska, was finished with the presentation of awards to the winners on 15 April 2013. The jury admitted for the competition 8 doctoral dissertations from 5 Polish academic centers defended between
1 January 2007 and 31 December 2010. The Jury chaired by Prof. Włodzimierz
Nykiel awarded the prize of the first degree to Dr. Małgorzata Berling-Galwas, author of the thesis “Domestic pro-investment regulations in corporate income tax
and EU law”. The second degree award received Dr. Dariusz Strzelec, author of
“Violations of procedural rules by tax authorities’ and Dr. Paweł Majka for the thesis on “The penalties in tax law”.

34

Kwartalnik Prawa Podatkowego –

Współpraca midzynarodowa
International cooperation
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych na szeroką skalę prowadzi międzynarodową współpracę w zakresie prawa podatkowego.
Głównym partnerem Centrum jest IBFD w Amsterdamie (Holandia),
uznawane za jedną z wiodących instytucji edukacyjnych, dokumentacyjnych,
wydawniczych i naukowych zajmujących się problematyką prawa podatkowego. Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi WPiA UŁ odbywają wizyty
studyjne w IBFD, podczas których gromadzą literaturę do prac magisterskich,
doktorskich, habilitacyjnych, a także mają okazję do wymiany podglądów ze
specjalistami z IBFD.
W 2013 r. w ramach współpracy z IBFD dr Ziemowit Kukulski z ramienia Centrum brał udział w prowadzonym przez IBFD projekcie „UN Model
in Practice in 1997 up to the end 2012” na zlecenie ONZ. Przedsięwzięcie
obejmowało analizę ponad 2400 umów dwustronnych w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i uchylania się od opodatkowania zawartych
w latach 1997–2012 pod kątem ich zgodności z wybranymi 32 postanowieniami Umowy Modelowej ONZ.
Centrum współpracuje także z Instytutem Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht Wirtschaftsuniversität Wien). Dzięki tej współpracy każdego roku studenci WPiA mogą
uczestniczyć w CEE Vienna International Tax Law Summer School (letniej
szkole dotyczącej międzynarodowego oraz unijnego prawa podatkowego).
Centrum podejmuje również współpracę z jednostkami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu w Tillburgu (Holandia), m.in. European Tax ColKwartalnik Prawa Podatkowego –
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lege (ETC). Współpraca z tym ośrodkiem polega na organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, m.in. udziale w programie EUCOTAX czy organizowaniu seminariów i konferencji dla studentów (International Study Course on
Pensions 2010).
Centrum współpracuje również z innymi ośrodkami zagranicznymi
(Włochy, Hiszpania, Rosja, Szwecja).
Ważnym aspektem międzynarodowej współpracy Centrum jest organizowanie wykładów zagranicznych wykładowców na WPiA UŁ, które wygłosili dla studentów Wydziału m.in.: prof. Hubert Hamaekers, prof. Jan de
Goede prof. Stafford Smiley, prof. Geerten Michielse, prof. Gerry Dietvorst,
prof. Kees van Raad, Arcotia Hatsidimitris, prof. Michael Lang, prof. Philip
Baker oraz prof. Victor van Kommer (Holandia).
Centrum przyjmuje także zagranicznych stażystów (do tej pory z Rosji,
Bułgarii, Włoch, Szwecji, Czech).
Do szczególnych partnerów międzynarodowych Centrum zaliczyć trzeba prof. Jana de Goede (Holandia) i prof. Stafforda Smiley (USA). Prof. Jan
de Goede od szeregu lat, jako profesor UŁ, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji międzynarodowe prawo podatkowe. Jest także przewodniczącym
Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Profesor ma ogromne zasługi dla rozwoju kontaktów polsko-holenderskich. Jego
działalność w bardzo istotny sposób przyczyniła się do rozwoju współpracy
naukowej i dydaktycznej między Uniwersytetem Łódzkim – Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Katedrą Materialnego Prawa Podatkowego
a IBFD w Amsterdamie. Współpraca ta owocuje licznymi wykładami i seminariami dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, wygłaszanymi przez specjalistów z IBFD, jak również wizytami badawczymi naukowców i studentów
z Uniwersytetu Łódzkiego w IBFD a także wspólnymi projektami (szkolenia,
seminaria, publikacje).
Ponadto profesor de Goede, z racji swych szerokich kontaktów międzynarodowych promuje Uniwersytet Łódzki za granicą, przyczyniając się
do rozwoju współpracy z ośrodkami holenderskimi (np. Uniwersytet w Tillburgu), jak i instytutami z innych krajów. Profesor de Goede wielokrotnie
reprezentował Uniwersytet Łódzki na forum organizacji międzynarodowych
(m.in. IFA, EATLP czy ONZ), w szczególności uczestnicząc w konferencjach,
a także występując w roli eksperta. W 2012 r. prof. de Goede został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Prof. Stafford Smiley od roku akademickiego 2006/2007 corocznie prowadzi na Uniwersytecie Łódzkim cykl wykładów w zakresie prawa podatko36
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wego Stanów Zjednoczonych (US Income Tax Law). Prof. Smiley w znaczący
sposób przyczynił się do promocji Centrum w międzynarodowych kręgach
naukowych. Aktywność prof. Smileya oraz jego wkład w zwiększenie oferty
akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego i budowanie pozytywnego wizerunku
UŁ i miasta Łodzi skutkowała przyznaniem trzy lata z rzędu (w 2012, 2013
i 2014 roku) wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta Łodzi w konkursie „Promocja Łodzi akademickiej”. Prof. Smiley w 2014 r. otrzymał medal
Universitatis Lodziensis Amico.

* * *
The Centre cooperates with foreign tax entities in the field of tax law on a large
scale.
The main partner of the Centre is the IBFD in Amsterdam, regarded worldwide as one of the leading educational, documentary, publishing and scientific institutions, specializing in tax law. Students and academics of the Faculty of Law
and Administration of the University of Łódź have the opportunity to use the IBFD
library resources in Amstedam. They collect literature for master, doctoral and postdoctoral theses and have the opportunity to exchange experience with specialists
from the IBFD;
In 2013 Dr. Ziemowit Kukulski, in the frame of the cooperation with the IBFD,
took part in the project “UN Model in Practice in 1997 up to the end 2012” carried
out in Amsterdam at the request of the UN. The project included an analysis of over
2400 bilateral treaties for the avoidance of double taxation and the prevention of
tax evasion concluded between 1997 and 2012 from the perspective of their compliance with the UN Model Convention.
The Centre also cooperates with the Institute of Austria and International Tax
Law of the Economic University in Vienna (Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht Wirtschaftsuniversität Wien). This cooperation translates,
among others, into the opportunity for the students to participate, each year, in CEE
Vienna International Tax Law Summer School.
The Centre also develops cooperation the University of Tillburg (the Netherlands), in particular with the European Tax College (ETC). Cooperation with this
university comprises also of organization of joint projects, e.g. participation in the
EUCOTAX programme or organization of conferences and seminars for the students (e.g. International Study Course on Pensions 2010). The Centre cooperates
with other foreign universities (Italy, Spain, Russia, Sweden).
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International activity of the Centre consists in organization of foreign academics’ lectures at the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź. One
should mention in particular lectures of Prof. Dr. Hubert Hamaekers, Prof. Jan de
Goede, Prof. Stafford Smiley, Prof. Geerten Michielse, Prof. Gerry Dietvorst, Prof.
Kees van Raad, Arcotia Hatsidimitris, Prof. Michael Lang, Prof. Philip Baker and
Prof. Victor van Kommer.
Furthermore, the Centre hosts also foreign researchers (e.g. from Russia, Bulgaria, Italy, Sweden, Czech Republic).
Prof. Jan de Goede and Prof. Stafford Smiley are particularly distinguished
foreign partners of the Centre. Prof. Jan de Goede as a Professor of the University
of Łódź has lectured on international tax law at the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź for a number of years. He is also the chairman of
the Programme Board of the Centre of Tax Documentation and Studies of the University of Łódź. Professor de Goede has considerable merits to the development of
Polish-Dutch relations. Professor de Goede’s activities have significantly contributed
to the development of scientific and academic cooperation between the University
of Łódź – the Centre of Tax Documentation and Studies, the Tax Law Department
and the IBFD in Amsterdam. This cooperation has resulted in numerous lectures
and seminars given to students of the University of Łódź by specialists from the
IBFD, scientific visits of students and scholars from the University of Łódź at the
IBFD as well as joint projects (trainings, seminars, publications).
Moreover, Professor de Goede, due to his numerous international contacts,
actively promotes the University of Łódź abroad, therefore contributing to the development of relations of the University with other institutes in the Netherlands (e.g.
the University of Tillburg) and worldwide. Professor de Goede has represented the
University of Łódź on the international organizations agenda (e.g. IFA, EATP, and
the UN. In 2012 Prof. de Goede was awarded the Knight’s Cross of the Order for
Merit of the Republic of Poland.
Prof. Stafford Smiley has given yearly a lecture series in the field of US tax law
(“US Income Tax Law”) since academic year 2006/2007. Prof. Smiley contributed
to a promotion of the Centre in the international academic circles. Prof. Smiley’s
activities and his input in the extension of the University of Łódź academic offer and
creation of positive image of the UŁ and the City of Łódź resulted in granting financial support from the City of Łódź Office in a competition “Academic Łódź Promotion” three years in a row (2012, 2013 and 2014). Prof. Smiley received Universitatis
Lodziensis Amico Medal in 2014.

38

Kwartalnik Prawa Podatkowego –

Działalno szkoleniowa,
raporty i ekspertyzy naukowe
Trainings,
scientific reports and legal opinions
Jednym z elementów działalności Centrum jest przygotowywanie opracowań dotyczących prawa podatkowego w formie raportów, opinii i ekspertyz prawnych sporządzanych dla podmiotów publicznych bądź w sprawach
istotnych dla funkcjonowania państwa i samorządu terytorialnego. Od 2003
roku cel ten realizowany jest w znacznym stopniu przez Fundację Centrum
Dokumentacji i Studiów Podatkowych, która, jak wyżej wskazano, wspiera
i uzupełnia działalność Centrum.
W latach 2009–2014 Fundacja zorganizowała kilkadziesiąt szkoleń dla
doradców podatkowych, adwokatów i aplikantów adwokackich oraz pracowników Ministerstwa Finansów. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na przygotowane w tym okresie opracowania naukowe dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego na tle dochodów budżetu państwa (2009),
opodatkowania podatkiem od nieruchomości kablowych linii telekomunikacyjnych (2010) oraz przygotowany wspólnie z Centrum Dokumentacji
i Studiów Podatkowych na potrzeby ogólnopolskiej konferencji naukowej nt.
„Opodatkowanie dostawy paliw płynnych – wybrane problemy” raport dotyczący kosztów funkcjonowania systemu kontroli obrotu lekkim olejem opałowym w Polsce (2012).
W 2010 r. Centrum Dokumentacji przygotowało raport dotyczący stanu
prawa podatkowego w Polsce, stanowiący kontynuację wcześniejszych raportów – wydanych w 2000 oraz 2005 r., zawierający analizę aktualnego stanu
polskiego prawa podatkowego ze wskazaniem kierunków potrzebnych zmian
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(raport, autorstwa prof. Bogumiła Brzezińskiego i prof. Włodzimierza Nykiela). Opracowanie to zostało opublikowane w Kwartalniku Prawa Podatkowego Nr 1/2011. W 2013 r. Centrum przygotowało raport nt. koncepcji,
wariantów i konsekwencji wprowadzenia w Polsce komunalnego podatku
dochodowego od osób fizycznych.

* * *
One of the elements of the activity of the Centre of Tax Documentation and
Studies is to prepare studies on tax law in the form of reports and opinions drafted
for public institutions or on issues relevant to the functioning of the state or local
governments. Since 2003 this goal has been realized to a significant extent by the
Foundation Centre of Tax Documentation and Studies which, as it was already
mentioned, supports and supplements the activity of the Centre. Between 2009 and
2014, the Foundation organized fifty seven training courses for tax advisers, lawyers, legal trainees and staff of the Ministry of Finance. Moreover, it prepared three
reports concerning the revenues of local governments in the light of the revenues of
the state budget (2009), the real estate tax on cable telecommunications lines (2010)
and taxation of supply of liquid fuels (2012).
The Centre in 2010 prepared a report on the state of the tax law in Poland,
which is a continuation of previous reports issued in 2000 and 2005. It includes
a thorough analysis of the current state of Polish tax law, along with a draft proposal for its amendments (the report, written by Prof. Bogumił Brzeziński and Prof.
Włodzimierz Nykiel was published in Tax Law Quarterly 1/2011). In 2013 the Center prepared a report concerning concepts, options and the consequences of implementing in Poland municipal personal income tax.
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Studia podyplomowe
Postgraduate studies
Centrum prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem podyplomowe studia prawa podatkowego. Studia podyplomowe oferują specjalistyczną
i wszechstronną wiedzę z zakresu polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego (w tym m.in. zobowiązań podatkowych, postępowania podatkowego, prawa karnego skarbowego oraz wybranych zagadnień
prawa cywilnego i handlowego, rachunkowości, egzekucji zobowiązań podatkowych czy postępowania sądowoadministracyjnego).
Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, a także praktycy z bogatym
doświadczeniem (doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni specjalizujący się w sprawach podatkowych, sędziowie NSA oraz pracownicy administracji podatkowej).
Studia organizowane są w dwojakiej formie:
1. Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego – prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji od 1995 r. w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia
umożliwiają indywidualny, bezpośredni kontakt ze specjalistami polskiego
i międzynarodowego prawa podatkowego. Ponadto uczestnicy mają możliwość
korzystania z największego w Europie Środkowo-Wschodniej księgozbioru, zawierającego zarówno polskie, jak i zagraniczne publikacje podatkowe.
2. Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego prowadzone metodą
e-learningową – jest kontynuacją pionierskiego przedsięwzięcia prowadzonego
na Wydziale Prawa i Administracji w latach 2011–2014 w ramach cieszącego się
bardzo dużym zainteresowaniem projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku
flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Studium prowadzone jest w całości z wykorzystaniem metod i technik kształceKwartalnik Prawa Podatkowego –
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nia na odległość (za pomocą platformy do zdalnego nauczania), co umożliwia
udział w wirtualnych zajęciach w ramach miesięcznych sekcji tematycznych1.

* * *
The Center organizes popular Postgraduate Program on Tax Law. Postgraduate studies carried out by the Center offer expertise and comprehensive knowledge of
Polish, European and international tax law (including tax liabilities, tax procedure,
criminal fiscal law and selected issues of civil and commercial law, accountancy,
enforcement of tax obligations, administrative procedure).
Classes are held by academics specializing in particular subjects, as well as
practitioners having extensive experience (tax lawyers specializing in tax matters,
the Supreme Administrative Courts judges and tax administration officials).
Studies are organized in two forms:
1. Postgraduate Studies on Tax Law – conducted at the Faculty of Law and
Administration since 1995. They enable individual, direct contact with experts in
Polish and international tax law. Moreover, participants have great opportunity to
make use of the largest tax library in Central-Eastern Europe, which contains Polish
and international tax publications
2. E-learning Postgraduate Studies on Tax Law – as a continuation of a pioneer undertaking held at the Faculty of Law and Administration in 2011–2014
within the successful EU project (“Training of personnel for the needs of the flexicurity market and knowledge-based economy – offer of humanities and social sciences
courses of the University of Łódź”, co-financed by the European Union). Studies are
carried out using entirely methods and techniques of distance learning (via special
e-platform)2.

1

Wszelkie informacje o studiach podyplomowych prowadzonych przez Centrum
można znaleźć na następujących stronach: www.wpia.uni.lodz.pl/psppod/ (studia tradycyjne) oraz www.wpia.uni.lodz.pl/epspp/ (studia prowadzone metodą e-learningową),
a także uzyskać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–15:00 w CDiSP (Łódź,
ul. Kopcińskiego 8/12, p. 4.66 lub 4.85, IV piętro, beczka C), telefonicznie (42 665 58 54
i 42 635 46 50) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2
Information concerning postgraduate studies may be found on the following
websites: www.wpia.uni.lodz.pl/psppod/ (traditional studies) and www.wpia.uni.lodz.
pl/epspp/ (e-learning studies), as well as directly in the Centre (Łódź, 8/12 Kopcińskiego
Street, room 4.66 or 4.85, fourth floor) from Monday to Friday, 10:00–15:00, via phone
(+48 426655854 and +48 426354650) or email.
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CZĘŚĆ I.
ALFABETYCZNY WYKAZ PUBLIKACJI
(WEDŁUG NAZWISK AUTORÓW)
Andrzejewska-Czernek I., Zastosowanie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wnioskowania przez analogię w wykładni wspólnotowego prawa podatkowego, KPP Nr 3–4/2009, s. 99–116.
Andrzejewska-Czernek I., Przepisy przejściowe dotyczące zmian stawek VAT
w odniesieniu do umów długoterminowych, KPP Nr 2/2011, s. 71–86.
Bandzmer M., Status podatkowoprawny spółek osobowych w świetle międzynarodowego prawa podatkowego, KPP Nr 1/2010, s. 37–44.
Bandzmer M., Opodatkowanie transgranicznego przeniesienia siedziby spółki kapitałowej, KPP Nr 3–4/2010, s. 105–113.
Bandzmer M., Podwójne nieopodatkowanie spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym, KPP Nr 2/2013, s. 91–98.
Bartosiewicz A., Pojęcie podatnika w świetle przepisów Ordynacji podatkowej,
KPP Nr 3–4/2009, s. 9–28.
Bartosiewicz A., Podatnik podatku od towarów i usług. Próba rekonstrukcji pojęcia, KPP Nr 3/2011, s. 9–28.
Bartosiewicz A., Podmiot obciążony podatkiem w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) – uwagi na tle konstrukcji prawnej podatku,
KPP Nr 2/2013, s. 31–52.
Biga B., Kierunkowe dyrektywy wyboru a uznanie administracyjne w kontekście
przewidywalności rozstrzygnięć organów podatkowych, KPP Nr 1/2010,
s. 25–36.
Biga B., Dyskrecjonalny i swoisty charakter interpretacji prawa podatkowego
w sprawach indywidualnych, KPP Nr 4/2011, s. 25–36.
Brodzka A., Przyszłość (nie)uczciwej konkurencji podatkowej, KPP Nr 4/2011,
s. 69–81.
Brodzka A., Dobre rządy podatkowe w Unii Europejskiej – perspektywy rozwoju,
KPP Nr 1/2013, s. 53–66.
Brzeziński B., Zasady związane z prawem podatkowym (zarys problematyki), KPP
Nr 1/2009, s. 9–18.
Brzeziński B., Przyczynek do analizy formalizmu prawa podatkowego, KPP
Nr 2/2009, s. 95–106.
Brzeziński B., Zagadnienie wykładni prawa podatkowego w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wykładnia prounijna, KPP Nr 3–4/2010,
s. 9–30.
Brzeziński B., Szaleństwo opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, KPP Nr 3–
–4/2010, s. 115–119.
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Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2010, KPP
Nr 1/2011, s. 61–86.
Brzeziński B., Zagadnienie domniemania pierwszeństwa języka prawniczego wobec języka powszechnego przy wykładni prawa podatkowego, KPP Nr 2/2011,
s. 9–16.
Brzeziński B., O nadużyciu artykułu 82 § 2 Ordynacji podatkowej i jego procesowych skutkach, KPP Nr 3/2011, s. 49–54.
Brzeziński B., Opłata dystrybucyjna w grupie spółek jako koszt uzyskania przychodów, KPP Nr 4/2011, s. 101–107.
Brzeziński B., Urzędowe interpretacje prawa podatkowego. Kilka refleksji na tle
ewolucji systemu prawa, KPP Nr 1/2012, s. 51–60.
Brzeziński B., Preferencje podatkowe w Polsce. Nr 3, KPP Nr 3/2013, s. 87–91.
Brzeziński B., Podatki a etyka. Refleksje na kanwie lektury książki Andrzeja Gomułowicza, KPP Nr 4/2013, s. 85–92.
Brzeziński B., O zjawisku nadużycia prawa podatkowego przez administrację podatkową, KPP Nr 1/2014, s. 9–16.
Brzeziński B., O treści raportu końcowego zespołu osób zaproszonych do prac przygotowawczych dla stworzenia projektu ordynacji podatkowej, KPP Nr 1/2014,
s. 97–100.
Budnicki M., Zwolnienia podatkowe w prawie dyplomatycznym, Nr 2/2010, s. 97–
–117.
Budziarek M., Charakter prawny poboru podatku przez płatnika, KPP Nr 3–
–4/2010, s. 47–70.
Bussmann A., Wpływ orzecznictwa ETS na wykładnię umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, KPP Nr 3–4/2010, s. 31–46.
Chodacka M., Skuteczność czynności prawnej a ocena ważności umowy w świetle
art. 199a Ordynacji podatkowej, KPP Nr 4/2011, s. 43–56.
Duda M., Orłowski J., Odpowiedzialność członków organu zarządzającego osoby
prawnej za zaległość z tytułu dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług, KPP Nr 2/2009, s. 69–93.
Dudzic M., Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a zasada suwerenności państwa w sprawach podatkowych, KPP Nr 3/2013, s. 25–40.
Filipczyk H.,Gałęza J.,Wymiana udziałów – wybrane problemy implementacji
Dyrektywy o fuzjach do polskiego porządku prawnego, KPP Nr 3–4/2009,
s. 117–133.
Filipczyk H., Normatywne podstawy postulatu pewności stosowania prawa podatkowego, KPP 1/2012, s. 29–50.
Filipczyk H., Program poprawnego rozliczenia opartego na współpracy (cooperative compliance) jako instrument zwalczania unikania opodatkowania, KPP
Nr 1/2014, s. 45–60.
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Gajewski D., Zjawisko dualizmu podmiotowości podatkowej holdingów, KPP
Nr 2/2010, s. 47–62.
Gajewski D., Zasada sprawiedliwości a opodatkowanie holdingów, KPP Nr 3/2011,
s. 55–64.
Gałęza J. – zob. Filipczyk H., Gałęza J.
Górska M., Możliwość wyboru sposobu opodatkowania przez spółki we francuskim
prawie podatkowym, KPP Nr 1/2012, s. 95–102.
Hanaczewska A., Umowa składu konsygnacyjnego a magazyn konsygnacyjny –
kilka uwag terminologicznych, KPP Nr 2/2012, s. 77–86.
Jurkiewicz R., Sankcyjny stosunek podatkowoprawny i wymiar sankcji podatkowych, KPP Nr 1/2010, s. 9–24.
Kalinowski M., Zgodność z Konstytucją przepisów nakładających obowiązek uzyskania oświadczeń od nabywcy oleju o jego przeznaczeniu na cele opałowe,
KPP Nr 1/2011, s. 9–22.
Kalinowski M., Lasiński-Sulecki K., Znaczenie prawa Unii Europejskiej dla wykładni przepisów dotyczących oświadczeń nabywców oleju opałowego – wybrane problemy, KPP Nr 1/2011, s. 23–38.
Kalinowski M., Lokalne władztwo podatkowe a unijne zasady udzielania pomocy
publicznej przedsiębiorcom, KPP Nr 1/2012, s. 79–94.
Kalinowski M., Kilka uwag o pojęciu obowiązku i zobowiązania podatkowego
w Ordynacji podatkowej z 1934 roku, KPP Nr 3/2012, s. 9–22.
Kalinowski M., Pojęcie obowiązku i zobowiązania podatkowego w przepisach ogólnych polskiego prawa podatkowego w okresie powojennym, KPP Nr 2/2013,
s. 9–30.
Kalinowski M., Kilka uwag o definiowaniu podstawy opodatkowania, KPP
Nr 3/2013, s. 9–24.
Kiereś A., Przychody ze sprzedaży odpadów poprodukcyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych, KPP Nr 2/2009, s. 107–122.
Kiereś A., Dochód a strata – determinanty pomocy publicznej z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, KPP Nr 2/2012,
s. 63–76.
Kleczkowski L., Pojęcie dochodu w polskim prawie podatkowym, KPP Nr 3–
–4/2009, s. 53–78.
Kleczkowski L., Definicja kosztów uzyskania przychodów jako klauzula generalna,
KPP Nr 4/2012, s. 23–36.
Klimkiewicz K., Regulacje podatkowe odnośnie oświadczeń paliwowych. Argumentacja organów w zakresie kwestionowania oświadczeń, KPP Nr 1/2011,
s. 39–46.
Kolanowski T., Sądowa kontrola decyzji związanych z oświadczeniami paliwowymi, KPP Nr 1/2011, s. 47–60.
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Kolendowicz R., Podmiotowość podatkowoprawna przy konstrukcji łącznego opodatkowania dochodów małżonków, KPP Nr 4/2012, s. 99–105.
Kościński K., Tworzenie elektronicznej administracji podatkowej – strategia, metody, rezultaty (na przykładzie Danii), KPP Nr 1/2010, s. 79–96.
Kowalczyk J. – zob. Mazur A., Kowalczyk J.
Kowalska M., Przedawnienie zobowiązań podatkowych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów, KPP Nr 1/2009, s. 69–84.
Kukulski Z., Klauzula zwalniająca odsetki w związku z pożyczką udzieloną przez
bank zagraniczny w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, KPP Nr 2/2009, s. 49–68.
Kukulski Z., Bilateralne umowy podatkowe o unikaniu podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osiąganych przez osoby fizyczne w polskiej
praktyce traktatowej, KPP Nr 1/2014, s. 17–43.
Kuźniacki B., Treaty shopping jako mechanizm unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym, KPP Nr 1/2010, s. 45–62.
Kuźniacki B., Norweskie doktryny orzecznicze skierowanie przeciwko unikaniu
opodatkowania, KPP Nr 3–4/2010, s. 91–104.
Kuźniacki B., Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych, KPP Nr 2/2012, s. 33–62.
Lasiński-Sulecki K. – zob. Kalinowski M., Lasiński-Sulecki K.
Lasiński-Sulecki K., Ochrona adresata interpretacji indywidualnej nieuwzględniającej stanowiska wnioskodawcy, KPP Nr 3/2011, s. 81–92
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Możliwość opodatkowania jako dochodu z nieujawnionych źródeł dochodu wykazanego w skorygowanym zeznaniu podatkowym, gdy należny podatek nie został zapłacony, KPP Nr 4/2012, s. 91–98.
Laskowska M., Zasada arm’s length w relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, KPP Nr 2/2013, s. 53–66.
Leszczyńska-Rydlewska A., Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w sprawach podatkowych wydane w roku 2010, KPP Nr 3/2013, s. 41–54.
Leszczyńska-Rydlewska A., Analiza Orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka wydanych w 2011 roku w sprawach podatkowych, KPP Nr 4/2013,
s. 65–84.
Leszczyńska-Rydlewska A., Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w sprawach podatkowych (2012 rok), KPP Nr 1/2014, s. 61–82.
Łukaszewicz M., Dżizja i haracz – historyczne podatki muzułmańskie, KPP
Nr 2/2011, s. 87–95.
Łukaszewicz M., Podatek zakat – instytucja, powstanie i ewolucja do czasów współczesnych, KPP Nr 3/2011, s. 65–79.
Majka P., Teoretyczne problemy delimitacji sankcji za naruszenie prawa podatkowego, KPP Nr 3–4/2009, s. 29–52.
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Marzec A., Wykładnia językowa w prawie podatkowym – prymat czy wyłączność?,
KPP Nr 1/2012, s. 61–78.
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Niniejszy numer Kwartalnika Prawa Podatkowego sfinansowany został
w całości przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden
z koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju
– Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
Spółka PGE GiEK S.A. składa się z centrali i 12 oddziałów, zlokalizowanych na terenie dziewięciu województw. Są to kopalnie węgla brunatnego,
elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.
PGE GiEK S.A. jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 78% krajowego
wydobycia), a także największym wytwórcą energii elektrycznej – wytwarza
ok. 38% krajowej produkcji energii elektrycznej.
Na rynki lokalne dostarcza również blisko 21 mln GJ ciepła.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zatrudnia łącznie ponad 18 tys. pracowników.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spóła Akcyjna
97–400 Bełchatów, ul. Węglowa 5
tel. 44 733 73 00, fax: 44 733 73 01
e-mail: kancelaria.giek@gkpge.pl/ www.pgegiek.pl
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PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna is one of
concerns, constituting the biggest group in the power industry in the country
– Polska Grupa Energetyczna. The company business is lignite mining and production of electricity and heat.
PGE GiEK S.A. consists of the headquarters and 12 branches, located in
nine provinces. They are lignite mines, thermal power plants and CHP plants.
The headquarters is located in Bełchatów.
PGE GiEK S.A.is the leader in lignite mining (its share in the mining market of this mineralis 78% of the national output), as well as the biggest power
producer generating about 38% of the national power output. It also delivers
almost 21 million GJ of heat to the local market.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna employs
over 18 thousand people.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spóła Akcyjna
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5
Telephone: 44 733 73 00, fax: 44 733 73 01
E-mail: kancelaria.giek@gkpge.pl/ www.pgegiek.pl
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