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Paweł Banasik – doradca podatkowy, szef Zespołu ds. Podatku od Nieruchomości w Deloitte 
Doradztwo Podatkowe, wykładowca UMK w Toruniu oraz Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu podatków i opłat lokalnych, kilkakrotnie 
uznawany w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” za najlepszego doradcę podatkowego 
w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Radosław Baraniewicz – doradca podatkowy, menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym 
PwC w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, absolwent Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w różnych aspek-
tach spraw spornych dotyczących podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od 
osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stanisław Bogucki – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w sprawach 
należących do właściwości Izby Finansowej NSA od 1997 r., autor i współautor monografi i, 
komentarzy, artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego oraz procedur podatkowych, 
a także prawa cywilnego i konsularnego.

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. – kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych, 
profesor UMK i UJ, współpracuje z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwer-
sytetu Łódzkiego oraz z Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Am-
sterdamie, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal 
Association) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European 
Association of Tax Law Professors), a także Towarzystwa Naukowego w Toruniu, członek Rady 
Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ, organizator i były kierownik 
Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK w Toruniu, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Dagmara Dominik-Ogińska – absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Eko-
nomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Paris IX Dauphine oraz Uniwersytetu 
Paris Panthéon-Sorbonne w Paryżu; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
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Wrocławiu, dwukrotnie nagrodzona przez Międzynarodową Komisję Prawników tytułem 
Sędzia Europejski (2011 i 2014); autorka i współautorka artykułów i monografi i z zakresu 
prawa podatkowego; członek (obecnie członek zarządu) International Association of Tax 
Judges, Association of European Administrative Judges i International Fiscal Association.

Jacek Drzazga – starszy konsultant w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowoadmi-
nistracyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego i Prawnego PwC, zainteresowania naukowe 
obejmują w szczególności zagadnienia z zakresu postępowań sądowoadministracyjnych.

Michał Goj – doradca podatkowy, partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych 
w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku 
ekonomia oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo, w latach 2015 i 2017 zajął 
II miejsce w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii spory przed sądami.

Agata Han – starszy asystent sędziego w NSA, doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofi i 
Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Anna Janowska – asystentka WSA, doktorantka w Katedrze Prawa Finansów Publicznych 
Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Tomasz Janicki – pracownik administracji skarbowej, doktorant w Katedrze Prawa Finan-
sów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Adam Kałążny – starszy menedżer w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości w Deloitte 
Doradztwo Podatkowe, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie 
podatków majątkowych dla przedsiębiorców działających w kluczowych branżach gospo-
darki, jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół opodatkowania infrastruktury.

Piotr Kołodziejczyk – doradca podatkowy i aplikant adwokacki przy Okręgowej Izbie Ad-
wokackiej w Warszawie, manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale 
Doradztwa Podatkowego EY, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Dr Sławomir Krempa – partner odpowiedzialny za podatkowe doradztwo transakcyjne 
i w zakresie nieruchomości w PwC Polska, absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu 
Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie, praca doktorska na temat aspektów podatkowych fuzji i przejęć, autor książki i wielu 
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publikacji dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych, współautor 
wydawnictw International Bureau of Fiscal Documentation, członek Kolegium Redakcyjne-
go Przeglądu Podatkowego, członek IFA.

Andrzej Ladziński – doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax, specjalizujący 
się w planowaniu podatkowym wewnątrzgrupowych procesów restrukturyzacyjnych, a także 
w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, autor licznych publikacji dotyczących zagad-
nień związanych z unikaniem opodatkowania i obejściem prawa podatkowego, od roku 2005 
członek Rady Podatkowej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Dr Paweł Majka – adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prodziekan Wydziału, członek etatowy Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa 
podatkowego i fi nansowego.

Mariusz Marecki – doradca podatkowy, specjalista ds. postępowań podatkowych PwC 
z ponad 20-letnim doświadczeniem, były pracownik administracji skarbowej, autor licznych 
publikacji, wieloletni przewodniczący grupy Ogólne Prawo Podatkowe Rady Podatkowej 
Konfederacji Lewiatan, najlepszy specjalista do spraw postępowań podatkowych wg „Rzecz-
pospolitej” (2014 r.), członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Fi-
nansów w latach 2014–2016.

Tomasz Michalik – doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Part-
nerzy, autor licznych publikacji z zakresu podatku VAT, w tym komentarza do ustawy o VAT, 
członek Grupy Ekspertów ds. VAT Komisji Europejskiej, wielokrotnie uznany za najlepszego 
doradcę podatkowego w zakresie VAT („Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”), w la-
tach 2010–2014 Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

 Sławomir Michalski – doradca podatkowy, starszy konsultant w Zespole ds. Podatku od Nie-
ruchomości w Deloitte Doradztwo Podatkowe, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Śląskiego, specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku od nierucho-
mości, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z branży wydobywczej oraz energetyki.

Rafał Mikulski – adwokat, szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych w warszawskim 
biurze kancelarii Dentons, reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i administra-
cyjnymi w trakcie kontroli i postępowań podatkowych, doradza w kwestiach odpowiedzialnoś-
ci karnej skarbowej i reprezentuje klientów w postępowaniach karnych skarbowych.
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Dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK – pracownik Katedry Prawa Finansów Publicz-
nych WPiA UMK i okresowo Center of Czech and International Tax Law, Faculty of Law, 
Masaryk University Brno, radca prawny, autor ponad 300 publikacji, członek Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, kolegiów redakcyjnych „Przeglądu 
Podatkowego” i „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”, pełnomocnik Dziekana do spraw 
kierunku Doradztwo podatkowe, w latach 2014–2016 przewodniczący Zespołu Podatków 
Lokalnych Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

Michał Nielepkowicz – doradca podatkowy, od 2015 r. partner w Spółce Doradztwa Podat-
kowego Nielepkowicz & Partnerzy, do 2014 r. Szef Zespołu Podatku od Nieruchomości EY, 
wykładowca UMK w Toruniu i Ekspert Zespołu Podatków Lokalnych Rady Konsultacyjnej 
Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów, czterokrotnie uznany za najlepszego specjali-
stę w podatku od nieruchomości (Ranking „Rzeczpospolitej” z 2017, 2016, 2015 i 2014 r.) 
oraz najlepszy doradca podatkowy w zakresie podatków i opłat lokalnych (Ranking „Dzien-
nika Gazety Prawnej” z 2014 r.).

Dr hab. Adam Nita prof. UJ – kierownik Zakładu Prawa Finansowego UJ w Krakowie, 
sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, członek Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Ba-
dań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
a także Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP); autor licz-
nych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Jarosław Ostrowski – radca prawny, doradca podatkowy, Wspólnik Zarządzający Kancelarii 
Ostrowski i Wspólnicy, kierujący praktyką prawa podatkowego, wykładowca Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Toruniu, autor szeregu publikacji z zakresu podatków.

Dr Ewa Prejs – adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; od 2005 r. radca prawny, autor-
ka kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa podatkowego i fi nansowego, specjalizuje się 
w europejskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym, w pracy naukowej szczególną 
uwagę poświęca również konstytucyjnym aspektom nakładania danin publicznych.

Artur Podsiadły – doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, starszy konsultant w dzia-
le doradztwa podatkowego w biurze Deloitte w Poznaniu, absolwent prawa oraz studiów 
podyplomowych z zakresu rachunkowości, zajmuje się doradztwem głównie w ramach 
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postępowań mających na celu weryfi kację rozliczeń dokonywanych dla celów podatko-
wych, a także postępowań egzekucyjnych i karnych skarbowych, autor licznych publikacji 
z tego zakresu.

Michał Potyrała – doradca podatkowy, menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych 
i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, absolwent prawa na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Prawa Brytyj-
skiego i Europejskiego organizowanej przez British Law Centre, Szkoły Prawa Niemieckiego 
działającej przy UAM w Poznaniu, studiował także prawo w ramach programu Erasmus na 
Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech.

Paweł Pucher – menedżer w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości w Deloitte Doradztwo 
Podatkowe. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Krakowie, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od nieru-
chomości, postępowaniami podatkowymi, jak i sądowo-administracyjnymi.

Dr Jowita Pustuł – adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
członek Zespołu Współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK, współpracownik 
Pełnomocnika Rektora UJ ds. prawnych, doradca podatkowy i radca prawny, właściciel fi rmy 
J. Pustuł i Współpracownicy doradztwo podatkowo-prawne, autorka licznych artykułów po-
święconych zagadnieniom podatkowym, glos do wyroków sądów administracyjnych, współ-
autorka książek o tematyce podatkowej.

Jan Rudowski – Prezes Izby Finansowej NSA, Wiceprezes NSA, absolwent Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 1984–1998 za-
trudniony w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy na stanowiskach związanych z orzecznictwem 
w sprawach zobowiązań podatkowych, a od 10 maja 1991 r. dyrektor Izby. W okresie od 
1998 do 2001 podsekretarz i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 1999–2000 
prezydent Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). W maju 2002 r. 
powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, od lutego 2016 r. 
Prezes Izby Finansowej NSA, od 6 czerwca 2016 r. wiceprezes Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego.

Izabela Rymanowska – doradca podatkowy, menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych 
i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu, specjalizuje się w tema-
tyce postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi, a także 
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zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz polskich i zagranicznych przed-
siębiorstw w zakresie podatków dochodowych oraz VAT, autorka wielu publikacji w prasie 
i czasopismach specjalistycznych.

Alicja Sarna – doradca podatkowy, partner, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych 
w MDDP, specjalizuje się w prowadzeniu sporów podatkowych (również przed sądami ad-
ministracyjnymi), a także ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego oraz postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, reprezentuje podatników w sprawach dotyczących wszyst-
kich podatków, świadczyła usługi na rzecz klientów z branży motoryzacyjnej, leasingowej, 
hotelarskiej, złomowej i FMCG, prowadzi projekty dotyczące przeglądu ryzyk podatkowych.

Adam Wacławczyk – doradca podatkowy w Deloitte Doradztwo Podatkowe, specjalizuje się 
w doradztwie transakcyjnym oraz restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem po-
datku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz prawa 
międzynarodowego, autor wielu publikacji prawno-podatkowych, w tym książki „Obligacje 
komunalne” oraz współautor książek „Podatek od czynności cywilnoprawnych. 2011. Ko-
mentarz praktyczny” oraz „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz”.

Roman Wiatrowski – sędzia NSA, orzeka w Izbie Finansowej w zakresie podatku od towa-
rów i usług, posiada bogate doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego – przed pod-
jęciem obowiązków sędziego NSA był sędzią WSA w Poznaniu, a wcześniej pracownikiem 
organów podatkowych, w tym również Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Lesznie, autor 
licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Dr Krzysztof Winiarski – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Iz-
bie Finansowej, autor i współautor monografi i, komentarzy, artykułów z zakresu prawa 
podatkowego oraz procedur podatkowych, a także z zakresu prawa i postępowania admi-
nistracyjnego.

Dr Joanna Zawiejska-Rataj – radca prawny, doradca podatkowy, starszy menedżer w Dzia-
le Doradztwa Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie zajmuje się m.in. pro-
jektami z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, jak również postępowaniami 
podatkowymi, odpowiedzialna za rozwój zespołu litigation w biurach regionalnych Deloitte, 
ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, a następnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.


