
Pismo okólne nr 12 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie opodatkowania podatkiem VAT  

konferencji i sympozjów naukowych, warsztatów i szkoleń 

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. b oraz pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) informuję o obowiązujących 

zasadach opodatkowania podatkiem VAT konferencji i sympozjów naukowych organizowanych 

przez ZUT oraz konferencji, sympozjów naukowych, warsztatów i szkoleń nabywanych 

od podmiotów zewnętrznych: 

1. Konferencje i sympozja naukowe organizowane przez ZUT: 

1) w których usługa kształcenia ma zasadniczy udział – korzystają ze zwolnienia od podatku od 

towarów i usług (VAT): 

a) o ile w trakcie organizowanej przez Uczelnię usługi jest: 

− rozpropagowana oraz pozyskiwana wiedza na określony temat,  

− uczestnicy uzyskują wiadomości i materiały, które pozwalają na uzupełnienie wiedzy 

i rozwijanie swojego dorobku naukowego,  

− uczestnicy zdobywają nową wiedzę teoretyczną i praktyczną lub też uzupełniają 

już posiadaną, 

b) w celu potwierdzenia spełnienia powyższych przesłanek organizator wydarzenia 

zobowiązany jest do złożenia w Kwesturze oświadczenia na potrzeby zwolnienia z VAT, 

potwierdzonego przez dziekana/dyrektora Szkoły Doktorskiej (wzór oświadczenia – 

załącznik nr 1 do niniejszego pisma okólnego). 

Powyższe wymogi mają na celu niebudzące zastrzeżeń udokumentowanie organom 

kontrolnym „charakteru edukacyjnego” usługi, a tym samym, osoba podpisująca 

oświadczenie, zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, ponosi odpowiedzialność 

za potwierdzenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym; 

2) w których usługa kształcenia nie ma zasadniczego udziału – podlegają opodatkowaniu 23% 

stawką podatku od towarów i usług (VAT), gdy nie spełniają warunku określonego w ppkt 1a: 

a) od zakupów opodatkowanych związanych z ich organizacją przysługuje prawo 

do odliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych określonych w art. 86 przedmiotowej 

ustawy, z wyłączeniem usług noclegowych i gastronomicznych, 



b) faktura za zakup materiału lub usługi bezwzględnie musi zawierać na odwrocie klauzulę 

o treści „podatek naliczony VAT do odliczenia, zakup związany wyłącznie ze sprzedażą 

opodatkowaną”, potwierdzoną przez dziekana/przewodniczącego komitetu 

organizacyjnego konferencji naukowej/seminarium naukowego (imienną pieczątką 

i podpisem oraz datą jego złożenia), który ponosi tym samym odpowiedzialność za skutki 

ewentualnego, niezgodnego ze stanem faktycznym zakwalifikowania dokumentu 

w zakresie odliczenia podatku naliczonego w fakturze. 

2. Konferencje i sympozja naukowe, warsztaty, szkolenia organizowane przez podmioty 

zewnętrzne: 

1) w przypadku finansowania ze środków publicznych udziału pracowników, doktorantów, 

studentów oraz innych osób współpracujących z ZUT – usługa kształcenia korzysta 

ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c przedmiotowej ustawy, 

2)  w celu skorzystania z tego zwolnienia uczestnik wydarzenia winien wypełnić i przekazać 

organizatorowi oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma 

okólnego. 

3. Uchyla się pismo okólne nr 3 Rektora ZUT z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie opodatkowania 

podatkiem VAT konferencji i sympozjów naukowych. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT  



Załącznik nr 1  

do pisma okólnego nr 12 Rektora ZUT z dnia 29 listopada 2021 r. 

 ...................................................................  

pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej 

Szczecin,  .........................................  

Oświadczenie  

na potrzeby zwolnienia z VAT  

konferencji naukowej/sympozjum naukowego* 

organizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie   

W związku z organizacją konferencji naukowej/sympozjum naukowego* 

pt. .........................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

w terminie  .........................................................................  

oświadczam, że w ramach wymienionej konferencji naukowej/sympozjum naukowego* usługa kształcenia 

ma zasadniczy udział, tj. w trakcie organizowanej konferencji naukowej/sympozjum naukowego* jest:  

− rozpropagowywana oraz pozyskiwana wiedza na określony temat,  

− uczestnicy uzyskują wiadomości i materiały, które pozwalają na uzupełnianie wiedzy i rozwijanie 

swojego dorobku naukowego,  

− uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną lub też uzupełniają już posiadaną. 

Oznacza to, że usługa ta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 

pkt 26 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685, ze zm.). 

 ..................................................................   ..............................................................................  

Przewodniczący konferencji naukowej/sympozjum naukowego* Dziekan/Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

 
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2  

do pisma okólnego nr 12 Rektora ZUT z dnia 29 listopada 2021 r. 

 ...................................................................  

pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej 

Szczecin,  ...................................  

Oświadczenie  

na potrzeby zwolnienia z VAT 

konferencji naukowej/sympozjum naukowego/warsztatu/szkolenia*  

organizowanych przez podmioty zewnętrzne  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oświadcza, że usługa konferencji naukowej/ 

sympozjum naukowego/warsztatu/szkolenia* zatytułowana: 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Termin i miejsce:  ................................................................................................................................................  

Imiona i nazwiska uczestników:  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

realizowana przez: 

 ..............................................................................................................................................................................  

jest finansowana w całości ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług). 

 ........................................................................   ...........................................................................  

(podpis i pieczęć kwestora)  (podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej) 

 
* niepotrzebne skreślić 
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