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Jadwiga	Chorązka
PwC

Jadwiga Chorązka zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz kwestiami
imigracyjnymi. Specjalizuje się w projektowaniu struktur zatrudniania i
wynagradzania kadry zarządzającej i pracowników pod kątem podatkowym i
ubezpieczeniowym, a także opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i
programami motywacyjnymi.

Doradza szerokiemu gronu klientów zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.
Ma doświadczenie w pracy z klientami z różnych branż.

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i autorką licznych publikacji
prasowych i wystąpień na konferencjach poświęconych zagadnieniom z zakresu
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zabezpieczenia społecznego, jak
również autorką publikacji „Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Komentarz.” Jest związana z PwC od 2000 r.



Karina	
Jankowska

ZUS Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Departamencie 
Legislacyjno-Prawnym Centrali ZUS, specjalizuje się w sprawach z zakresu 
ubezpieczeń społecznych.



dr	Łukasz	Jurek
ZUS

Doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz doktoranckich na
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Obecnie zatrudniony w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Centrali
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Autor licznych wystąpień na krajowych i
międzynarodowych konferencjach naukowych, a także publikacji z zakresu prawa
administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym do
czasopism ujętych w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego



SSR	Andrzej	
Kurzych

Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu. Autor publikacji z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych. Prelegent podczas konferencji naukowych.



Anna	Misiak
Partner
MDDP

Anna Misiak, Partner, doradca podatkowy, Szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa
dla Pracodawców w MDDP. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim,
Podyplomowe Studia Europejskie na SGH oraz Szkołę Prawa hiszpańskiego na
Uniwersytecie Warszawskiem współpracującym z Universidad de Castilla – La Mancha
Cuenca. Od ponad 20 lat specjalizuje się w tematyce związanej z opodatkowaniem i
deklarowaniem dochodów oraz majątku osób fizycznych. Doradza Klientom w zakresie
polskich i zagranicznych dochodów z pracy i kapitałów pieniężnych, w tym również w
przypadkach zmiany rezydencji podatkowej, spadków krajowych i spoza Polski. Wspomaga
pracodawców przy planowaniu zatrudnienia i wynagradzania kadry zarządzającej oraz
personelu. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej i codziennej. Jest wykładowcą na
studiach podyplomowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i
ubezpieczeń społecznych. Jest Wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Doradców
Podatkowych oraz Wiceprzewodniczącą europejskiej organizacji doradców podatkowych
CFE Tax Advisers Europe oraz Wiceprzewodniczącą Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej
Konfederacji Lewiatan.



dr	Joanna	
Szyjewska-
Bagińska
ZUS

Doktor nauk prawnych, radca prawny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Szczecinie, adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w
Szczecinie



Joanna	
Świerzyńska
Partner
Deloitte

Posiada siedemnastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Specjalizuje
się w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń
społecznych oraz prawa pracy, a także w zakresie usług świadczonych dla
pracowników oddelegowanych za granicę i obcokrajowców pracujących w Polsce.
Posiada także znaczne doświadczenie w kwestii opodatkowania zysków
kapitałowych oraz przychodów uzyskiwanych z planów akcyjnych. Pracowała w
działach podatkowych Arthura Andersena i Ernst & Young zanim rozpoczęła pracę
w Deloitte w 2004 r. Ukończyła kierunek zarządzania na Uniwersytecie
Warszawskim. Jest autorką licznych publikacji dotyczących kwestii podatku
dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Brała dział w licznych
międzynarodowych konferencjach i seminariach. Od 2007 r. posiada tytuł doradcy
podatkowego. W 2018 r. została wybrana przez V Krajowy Zjazd Doradców
Podatkowych na członka Krajowej Rady Doradców Podatkowych.



dr	Agnieszka	
Laskowska-Hulisz

UMK

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego
(materialnego i procesowego), a także prawa handlowego. Zajmuje się
problematyką odszkodowawczą, w tym dochodzeniem roszczeń przed sądami lub w
postępowaniach pozasądowych, przygotowywaniem umów oraz sprawami z
zakresu prawa handlowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji.
Autorka wielu opinii prawnych dotyczących problemów wyłaniających się na tle
prawa cywilnego (materialnego i procesowego) lub handlowego, w tym
sporządzanych na zlecenie Kancelarii Sejmu, Krajowej Izby Radców Prawnych czy
Krajowej Rady Komorniczej, a także przedsiębiorców. Stały ekspert Ośrodka Badań,
Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Pracownik naukowy i
wykładowca w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Jest też autorką wielu publikacji z zakresu postępowania
cywilnego.



dr	hab.	Wojciech	
Morawski,	prof.	

UMK
Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK w Toruniu.
Współpracuje (będąc okresowo zatrudniony) z Uniwersytetem Masaryka w Brnie.
Radca prawny, specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, celnego oraz
składek na ubezpieczenia społeczne. Autor ponad 300 publikacji z zakresu tej
problematyki. Członek Stowarzyszenia - Centrum Informacji i Organizacji Badań
Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i
Wschodniej, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego,
kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego i Prawa Budżetowego Państwa i
Samorządu, oraz redaktor naczelny Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego. Jest
pełnomocnikiem Dziekana do spraw kierunku Doradztwo podatkowe.



dr	hab.	Monika	
Wałachowska,	
prof.	UMK

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego UMK. Specjalizuje
się w prawie cywilnym, zwłaszcza odpowiedzialności odszkodowawczej, a także
ochronie dóbr osobistych, prawie własności intelektualnej, prawie
międzynarodowego prywatnego oraz prawie ubezpieczeń gospodarczych. Autorka
ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, w tym dwóch
monografii; wpółautorka komentarza do kodeksu cywilnego. Członek rad
naukowych kilku czasopism prawniczych, dwukrotna stypendystka MaxPlanck
Fellowship, członek European Law Institute.



dr	hab.	Jacek	
Wantoch-

Rekowski,	prof.	
UMK

Kierownik Zakładu Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego WPiA
UMK w Toruniu, prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju WPiA. Członek
Stowarzyszenia - Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i
Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Kierownik
Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych. Radca prawny. Członek
Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Były pracownik
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Autor ponad 100 publikacji z zakresu finansów
publicznych, m.in. redaktor naukowy komentarzy i monografii z zakresu składek na
ubezpieczenia społeczne. Redaktor naczelny kwartalnika „Prawo Budżetowe
Państwa i Samorządu”.



dr	Michał	
Ziemiak
UMK

Asystent w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK oraz radca prawny przy
OIRP w Toruniu. Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeniowego i prawa cywilnego.

Członek zespołów redakcyjnych wielu opracowań książkowych pod redakcją
naukową prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego. W 2012 r. wyróżniony przez
Polską Izbę Ubezpieczeń za dorobek i wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń.
Współautor raportów Katedry Prawa Ubezpieczeniowego UMK oraz PIU "Stan
prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce" (Warszawa 2013 i 2015).

Laureat konkursów Polskiej Izby Ubezpieczeń (nagroda I stopnia) oraz Rzecznika
Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazety Ubezpieczeniowej
(nagroda II stopnia) na najlepsze prace dyplomowe.


