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KOMUNIKAT 

Ogólnopolska konferencja naukowa 

„Ułatwienia” w opłacaniu składek 

na ubezpieczenia społeczne 

Toruń, 22 września 2014 r. 

Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego ser-

decznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. 

„Ułatwienia” w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, która 

odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 22 września 2014 r. 

Zaproszenie kierujemy zarówno do pracowników naukowo- 

-dydaktycznych, jak i do praktyków: adwokatów, radców prawnych, sę-

dziów, urzędników, przedsiębiorców i tych wszystkich, dla których tytu-

łowa problematyka stanowi obszar zainteresowań. 

Celem konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników 

badań naukowych związanych z ułatwieniami w opłacaniu składek na 

ubezpieczenia społeczne. Podjęta zostanie dyskusja w przedmiocie efek-

tywności obecnie obowiązujących unormowań (zwłaszcza w zakresie 

regulacji art. 28–29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
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ubezpieczeń społecznych) oraz próba sformułowania postulatów de lege 

ferenda. Intencją organizatorów jest, aby głos przedstawicieli środowiska 

naukowego skonfrontowany został z doświadczeniami praktyków. Pozwoli 

to na wieloaspektowe ujęcie problemu i z pewnością wzbogaci debatę. 

Zakres tematyczny obejmuje w szczególności zagadnienia takie jak: 

umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; odra-

czanie terminów płatności oraz rozkładanie należności z tytułu składek na 

raty; preferencyjne oskładkowanie części przedsiębiorców; stosowanie 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie ułatwień 

w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, a także stosowanie 

przepisów Ordynacji podatkowej w przedmiotowym zakresie. 

Szczegółowy program konferencji zostanie przekazany uczestnikom 

1 września br. Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień (do 15 lipca) 

oraz gotowych referatów (do 10 września). Wygłoszone referaty oraz 

prace, które z uwagi na ograniczone ramy czasowe konferencji nie będą 

mogły zostać przedstawione w trakcie obrad, zostaną opublikowane 

w kwartalniku „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”. 

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział 

w konferencji. Adwokatom i radcom prawnym umożliwi on przyznanie 

punktów szkoleniowych (przewidywany czas trwania konferencji to min. 

5 godzin szkoleniowych). 

Informacje organizacyjne dotyczące konferencji, zasady uczestnictwa 

oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej pod ad-

resem http://www.law.umk.pl/#1048. 
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