TEMATYKA KONFERENCJI
Szanowni Państwo!

Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Zakład Prawa Podatkowego i Gospodarczego Publicznego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
zapraszają na

II Krakowską Ogólnopolską Konferencję Naukową
Prawa Podatkowego

„Prawo podatkowe w systemie prawa.
Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych”
Kraków, 15-16 czerwca 2019 r.
Budynek Główny UEK, Stara Aula

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wymiaru
sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, doktorantów, a także
wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem konferencji.
Pozostając z wyrazami szacunku, pozwalamy sobie wyrazić nadzieję przyjęcia naszego
zaproszenia.
Przedmiotem prac konferencji będą zagadnienia związków prawa podatkowego z innymi
gałęziami prawa. Prawo podatkowe, będące odrębną gałęzią prawa wchodzi
w liczne związki z innymi gałęziami prawa, i to zarówno publicznego, jak i prywatnego.
Związki te mają zróżnicowany charakter, a wyznaczane są w znacznej mierze poprzez
metodę i przedmiot regulacji w prawie podatkowym oraz aksjologię tej gałęzi prawa. Nie
mają one przy tym stałego charakteru, w tym znaczeniu, że pojawiające się wciąż nowe
formy życia społecznego, w tym gospodarczego wymuszają powstawanie nowych
powiązań lub modyfikacje uprzednio istniejących. Dodatkowo zmienność stosunków
społecznych oddziałuje na płynność granic w zakreśleniu tradycyjnie pojmowanych gałęzi
prawa. Z tej perspektywy identyfikacja związków zachodzących pomiędzy prawem
podatkowym a przepisami, instytucjami i normami zaliczanymi do innych dziedzin prawa
może być dokonywana nie tylko w zakresie powiązań z prawem cywilnym, prawem
karnym, ale również na przykład z prawem pracy, prawem budowlanym czy prawem
bilansowym. Zważywszy na wspomniany wyżej, różnorodny charakter powiązań prawa
podatkowego z innymi gałęziami prawa, badania w zakresie tych związków mogą być
prowadzone zarówno w sferze strukturalnych, ustrojowych relacji zachodzących pomiędzy
prawem podatkowym a innymi gałęziami prawa, jak również dotyczyć powiązań
kształtujących się w zakresie przedmiotu regulacji prawa podatkowego. Konsekwencją tak
szeroko zakreślonego obszaru analiz będzie wytyczenie paneli dyskusyjnych, które
odzwierciedlać mają różnorodność tematyczną problematyki konferencji, zarówno w jej
teoretycznym, jak i praktycznym wymiarze.

Jesteśmy otwarci na wszelkie zagadnienia, które zdaniem Państwa są zasadnicze dla
tematu Konferencji.
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KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK – Przewodnicząca Komitetu
Dr Agnieszka Franczak – Koordynator konferencji
W razie pytań zapraszam do kontaktu tel. 510 587 127, zgłoszenia proszę przesyłać na
adres: franczak@uek.krakow.pl

TERMINY I OPŁATA KONFERENCYJNA
Termin przesłania zgłoszenia uczestnictwa – 31 maja 2019 r.
Termin wniesienia opłaty – 31 maja 2019 r.
Termin wysłania artykułu do publikacji – 15 czerwca 2019 r.
Opłata za udział w konferencji z publikacją wynosi 850 zł*
Opłata za udział w konferencji bez publikacji wynosi 650 zł
W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:
- materiały konferencyjne,
- dwa obiady i przerwy kawowe,
- wspólne wyjście do teatru w dniu 15 czerwca,
- uroczysty bankiet w restauracji przy Rynku Głównym w dniu 16 czerwca,
- zaświadczenie o udziale w konferencji.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 70 2490 0005 0000 4600 9378 0221
Tytuł przelewu: konferencja podatkowa, imię i nazwisko uczestnika
*Wniesienie opłaty za udział w konferencji z publikacją po akceptacji tematu
i streszczenia przez organizatorów.
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