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Agnieszka Romanko   

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

„BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PAŃSTWA I PODATNIKA 

A SPRAWIEDLIWY SYSTEM PODATKOWY  

W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ:  

POLSKA – SŁOWACJA – UKRAINA – NIEMCY” 

W dniach 6-7 listopada 2020 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

Jana Pawła II odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Be-

zpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy 

w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”. 

Konferencja – w związku z sytuacją epidemiologiczną – została przeprowa-

dzona za pośrednictwem Platformy MS Teams. Organizatorami tego wyda-

rzenia naukowego byli: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Od-

dział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa 

Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Wydział Prawa Państwowego Uni-

wersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Stowarzyszenie Absolwentów 

i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fun-

dacja Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa 

Naukowego KUL. 

Konferencję otworzyli: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, przewod-

niczący Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie; ks. prof. dr hab. Miro-

sław Kalinowski, rektor KUL, oraz prof. dr hab. Cezary Sławiński, prezes 

PAN Oddział w Lublinie.  

Konferencja składała się z 7 sesji: 4 sesje odbyły się pierwszego dnia, nato-

miast 3 – drugiego dnia konferencji. Po każdej sesji miała miejsce dyskusja. 
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Pierwszej sesji przewodniczyła prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klim-

czak (UMCS). Prelekcje wygłosili: prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (UMCS) 

– „Kontrola finansowania partii politycznych”; dr Michaela Moravčíková 

(UT w Trnawie) – „Churches and religious societies and taxes. Pro et con-

tra”.  

Sesję drugą prowadził dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL. Referaty za-

prezentowali: dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – „Aspekty spra-

wiedliwości podatkowej jako postulatu moralno-etycznego a skuteczność 

poboru podatków”; doc. dr Michal Maslen (UT w Trnawie) – „Actions of 

the entrepreneur in the intra-community trade in good faith and his rights and 

obligations under the legislation of the common system of value added tax”.  

Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL, przewodniczył sesji trzeciej, w której 

prelekcje przedłożyli: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ – „Konwergencja 

procesów konstytucjonalizacji systemów prawa podatkowego w Polsce i na 

Ukrainie”; mec. Jan Hambura (EWSPA w Warszawie/Berlin) – „Interes 

państwa a interes jednostki. Porównanie systemów podatkowych w Polsce 

oraz Niemczech”; doc. dr Peter Varga (UT w Trnawie) – „Prohibition of dis-

criminatory taxation in European Union law”. 

Sesję czwartą prowadziła dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL. Re-

feraty wygłosili: dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK – „Krajowa Admini-

stracja Skarbowa jako narzędzie bezpieczeństwa finansowego Polski”; dr 

hab. Monika Münnich (KUL) – „Klauzule generalne jako instrumenty gwa-

rantujące bezpieczeństwo i pewność prawa podatkowego”.  

W drugim dniu konferencji sesjom przewodniczyli kolejno: prof. dr hab. 

Dariusz Dudek (KUL); ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL); prof. J. Ni-

czyporuk. Przedłożone zostały następujące prelekcje: prof. dr hab. Witold 

Modzelewski (UW) – „Ocena skuteczności prawnych instrumentów mają-

cych na celu eliminację ucieczki od opodatkowania i uzyskania nienależnych 

zwrotów podatku wprowadzonych w Polsce w latach 2016-2019”; dr hab. 

Ewa Kruk, prof. UMCS – „Model postępowania o udzielenie zezwolenia na 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo i wy-

kroczenie skarbowe”; dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UMCS – „Postę-

powanie w stosunku do nieobecnych w polskim procesie karnym skarbowym 

(wybrane kwestie)”; dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL – „Bezpie-

czeństwo prawne w wykładni prawa podatkowego”; dr Marzena Świstak 
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(UMCS) – „Podatkowe aspekty pomocy prawnej dla obywateli”; dr Marcin 

Burzec (KUL) – „Wpływ inflacji na ciężar podatkowy”; dr Juliusz Petraniuk 

(PAN o. Lublin) – „Ubezpieczenie społeczne wspólników spółek kapitało-

wych”. 

Zamknięcia konferencji dokonał prof. P. Smoleń i prof. J. Krukowski, 

którzy dziękując wszystkim uczestnikom za udział, zachęcili do nadsyłania 

artykułów do publikacji. 
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