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Ośrodek Studiów Fiskalnych i Katedra Prawa Finansów Publicznych UMK zapraszają na 

kolejną konferencję poświęconą orzecznictwu w sprawach podatkowych, podczas której 

będziemy dyskutować o najważniejszych orzeczeniach minionego roku. 

VI TORUŃSKI  
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO 

dnia 12-13 marca 2021 r.  

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu  
ul. Bojarskiego 3 Toruń (konferencja online) 

Przed prawie rokiem, w dniach 6-7 marca 2020 r., odbywała się prawdopodobnie ostatnia podatkowa 

konferencja w czasach przed-COVID. Jak co roku liczba uczestników wzrosła (było nas ok. 160 osób oraz studenci 

UMK). Wszystko było „normalnie” i „jak zwykle”, czyli rozpoczynał referatem wprowadzającym Wiceprezes 

NSA Jan Rudowski, pierwszą sesję prowadził prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, potem prezentacje i dyskusje 

(czasami gorące) na temat około 40 orzeczeń w sprawach podatkowych. Podczas uroczystej kolacji (oczywiście 

w Sali Wielkiej Dworu Artusa) wręczyliśmy Panu Sędziemu NSA Adamowi Bącalowi Nagrodę Ośrodka Studiów 

Fiskalnych, a uczestnicy konkursu na najlepsze prace magisterskie TAX EVEREST  poznali werdykt jury i część 

z nich mogła już tylko czekać na wyjazd do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (nagroda główna). W 

przerwie między obradami a kolacją zdążyliśmy jeszcze obejrzeć Fort IV, gdzie pokazaliśmy Państwu, że Toruń, 

to nie tylko gotyk i pierniki. W sobotę 7 marca 2020 „jak zwykle” – śniadania podatkowe, potem wyroki, wyroki 

i tak do podsumowania konferencji przez prof. Bogumiła Brzezińskiego ok. godz. 18.00. Niestety zaledwie kilka 

dni później rutyna się skończyła.  

W roku 2021 niestety możemy się spotkać tylko zdalnie. To nie to samo…, ale jak mawiał Kazimierz 

Górski „Tak się gra, jak przeciwnik pozwala”. Dziś przeciwnik pozwala nam tylko na grę online. Nie mogłem 

jednak ulec przeciwnikowi i „odpuścić” sobie organizację konferencji w tym roku.  

Formuła konferencji polegać będzie nadal na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej 

reprezentatywnych podatkowych orzeczeń sądów i trybunałów zapadłych w roku 2020.  

Ponownie zaprosiliśmy do udziału bardzo zróżnicowane grono referentów (sędziów, doradców 

podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych, pracowników organów podatkowych, w tym 

Ministerstwa Finansów), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa.  

Tradycyjnie referat rozpoczynający konferencję pt. Aspekty ustrojowe i procesowe funkcjonowania 

sądów administracyjnych w okresie ograniczeń wprowadzonych ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie i 

zwalczanie COVID-19 wygłosi Wiceprezes NSA Prezes Izby Finansowej sędzia NSA Jan Rudowski. Następnie 

będziemy dyskutować m. in. także o innych problemach okołocovidowych, 

W tym roku niestety nie będą oczywiście organizowane (bardzo dobrze oceniane w ankietach 

uczestników w roku 2020, więc za rok na pewno wrócą) śniadania podatkowe. Rozstrzygniemy jednak konkurs 

na najlepszą pracę magisterską TAX EVEREST. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się bogatym archiwum konferencji 

(https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/ ), co pozwoli Państwo 

„wyczuć” jej specyfikę.  

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

Kierownik Naukowy Konferencji 

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK 

Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK 

informacje o konferencji: https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-

podatkowego/  

https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/
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VI TORUŃSKI  
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO 

dnia 12-13 marca 2021 r.  

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu  
ul. Bojarskiego 3 Toruń (konferencja online) 

 
 
Program konferencji 
Piątek 12 marca 2021 
11.00-11.45 Rejestracja uczestników  
12.00 Rozpoczęcie 
(informacje organizacyjne: dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK) 
Otwarcie: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK  prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 
Przewodniczący Komitetu  Ekspertów OSF prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c.  
 
 
Sesja I 12.15- 14.00 prowadzenie: Prof. dr hab. B. Brzeziński dr h.c. (UMK) 

COVID nasz powszedni  

wystąpienie otwierające: Wiceprezes NSA Prezes IF NSA sędzia Jan Rudowski: 

Aspekty ustrojowe i procesowe funkcjonowania sądów administracyjnych w okresie ograniczeń 
wprowadzonych ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 

- proceduralne skutki regulacji covidowej (uchwała NSA z dnia 30 listopada 2020 r., II OPS 6/19) - dr 
hab. Hanna Filipczyk (UwB) 

- zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie regulacji 
covidowej? (wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 listopada 2020 r., I SA/Łd 409/20) – Alicja Sarna (MDDP) 

- czy regulacje covidowe działają retroaktywnie (wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2020 r., I SA/Łd 
319/20) – Adam Wacławczyk (Deloitte) 

 Dyskusja … 

14.00-14.30 przerwa  

Sesja II - 14.30 – 16.15 prowadzenie: dr hab. Agnieszka Olesińska prof. UMK  

A. Zakres kontroli sądowej administracji 

- naruszenie przepisów postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej (wyrok NSA z dnia 20 lutego 2020 
r., I FSK 1414/17) - sędzia NSA Bogusław Dauter 

- sądowa kontrola prawidłowości interpretacji indywidualnych (wyrok NSA z 3 grudnia 2020, II FSK 
2034/18) - sędzia NSA Tomasz Kolanowski 

- prawo do sądu także w przypadku zawiadomienia o bezskuteczności korekty deklaracji (postanowienie 
NSA z dnia 7 października 2020 r., I FSK 1934/17) – Artur Nowak (DZP) 

Dyskusja… 

B. Realność ochrony interesów jednostki (nie wcześniej niż 15.20) 

- zawieszenie biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania karnego skarbowego 
(wyroki NSA z 30 lipca 2020 r., I FSK 42/20 i I FSK 128/20) – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski 

- prawo do obrony (wyrok TSUE 4 czerwca 2020 r. SC C.F. SRL przeciwko A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C, C-
430/19, EU:C:2020:429) – dr Agnieszka Franczak (UEK) 

- skuteczności zastosowania środka egzekucyjnego w przypadku pomyłki dotyczącej numerów tytułów 
wykonawczych w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności (wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2020 r., I GSK 
2141/19) - dr Adam Zdunek (Naczelnik US w Łęcznej) 

Dyskusja….  

Przerwa 16.15-16.30 
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Sesja III – 16.30 – ok. 19.00 prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK 

Ogłoszenie wyników konkursu TAX EVEREST na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa 
podatkowego   

A. GAAR i jego podróbki 

- art. 15 ustawy o CIT jako klauzula antyabuzywna? (wyrok NSA z dnia 4 marca 2020 r., II FSK 1550/19) 
– Izabela Rymanowska (EY) 

- sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu oraz  
przesłanka sztuczność działania podatnika – opinia zabezpieczająca Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej z dnia 10 grudnia 2020 r. (nr DKP3.8011.15.2020) - Anna Pęczyk-Tofel/Sławomir Pilarczyk 
(Crido) 

Dyskusja…  

B. Wokół procedur kontrolnych (nie wcześniej niż 17.00) 

- skuteczność pełnomocnictwa złożonego w trakcie kontroli podatkowej w toku postępowania 
podatkowego (wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2020 r., I FSK 658/20) – dr hab. Dariusz Strzelec prof. UŁ 

- ponowna korekta po kontroli celno-skarbowej a wniosek o stwierdzenie nadpłaty (wyrok WSA w 
Olsztynie z dnia 31 lipca 2020 r.,I SA/Ol 88/20) - Michał Goj (EY) 

- dopuszczalność wszczęcia postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli podatkowej (wyrok WSA 
w Łodzi z dnia 10 marca 2020 r., I SA/Łd 501/18) dr Joanna Zawiejska-Rataj/Artur Podsiadło (Deloitte) 

- czas trwania kontroli (wyrok NSA z 19 lutego 2020 r., I FSK 2243/19) - Michał Potyrała (PwC) 

Dyskusja….  

C. Beneficial owner i reperkusje wyroków TSUE w tzw. sprawach duńskich (nie wcześniej niż 
18.15) 

- wyrok Corte di cassazione (Włochy) z 10 lipca 2020 r. -  dr Błażej Kuźniacki (PwC/Uczelnia 
Łazarskiego/Uniwersytet w Amsterdamie) 

- wyrok Conseil d'État z 5 czerwca 2020 r., sygn. N° 423809 ECLI:FR:CECHR:2020:423809.20200605 – 
dr Filip Majdowski (MF) 

Dyskusja… 
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Sobota 13 marca 2021 r. (rejestracja dzień drugi: 7.45.- 8.30)  

Sesja IV – 8.30 – 11.00 prowadzenie dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki prof. UMK 

A. Podatki dochodowe – problemy różne 

- okoliczności świadczące o profesjonalnym zbywaniu nieruchomości przez osobę fizyczną (wyrok NSA z 
dnia 31 sierpnia 2020 r. II FSK 1453/18) – sędzia NSA prof. dr hab. Paweł Borszowski (Uniwersytet 
Wrocławski) 

- ustalania przychodów w przypadku wewnątrzgrupowej polityki poręczeń (wyroki NSA z 4 lutego 2020 
r. II FSK 495/18, 494/18 i 493/18) – dr Jowita Pustuł (UJ) 

- koszty uzyskania przychodu w kontekście kopania kryptowalut (wyrok WSA w Łodzi z 21 lipca 2020 
r., I SA/Łd 285/20) dr Joanna Wegrzyn (MF/PW) 

- wypłaty, w trakcie roku obrotowego, zaliczek komplementariuszowi (wyrok NSA z 3 grudnia 2020 r., II 
FSK 2048/18) – Adam Wacławczyk (Deloitte) 

Dyskusja…  

B. Tzw. „uszczelnienia” mniej lub bardziej unijne (nie wcześniej niż 9.40) 

- exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 7 
października 2020 roku w sprawie I SA/Bd 375/20) – dr hab. Adam Zalasiński 

- otwarty katalog usług limitowanych przez art. 15e u.p.d.o.p. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 
października 2020 r. (II SA/Wa 122/20) - dr Izabela Andrzejewska-Czernek (Vinci&Vinci) 

Dyskusja…. 

C. Gdy prawodawca łaskawy - zwolnienia „strefowe”  (nie wcześniej niż 10.20) 

- dura lex sed lex? zakres zwolnienia „strefowego” (wyrok WSA w Lublinie z dnia 29 stycznia 2020 r., I 
SA/Lu 679/19) - dr Izabela Andrzejewska-Czernek (Vinci&Vinci) 

- przesłanki zastosowania zwolnienia w ramach wspierania nowych inwestycji (wyrok WSA w Warszawie 
z 16 września 2020 r., III SA/Wa 2131/19) - dr Joanna Węgrzyn (PW/MF) 

Dyskusja …  

Przerwa 11,00-11.15 

Sesja V – 11.15 – 13.15 prowadzenie dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK 

A. Podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn 

- podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku jednej umowy 
sprzedaży dotyczącej wielu rzeczy (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2020 r., I SA/Bk 
664/19) – sędzia NSA dr Stanisław Bogucki  

- podatek od czynności cywilnoprawnych od przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową (wyrok 
WSA w Bydgoszczy z 14 lipca 2020 r., I SA/Bd 250/20) - dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK 

- data przyjęcia spadku zagranicznego (wyrok NSA z 6 lutego 2020 r., II FSK 697/18)  - dr Jan Szczygieł  

Dyskusja… 

B. A never-ending story … czyli kolejne zwroty akcji w sprawie budynku i budowli w podatku od 
nieruchomości (nie wcześniej niż 12.15) 

- urządzenia techniczne (np. transformatory) wewnątrz budynku jako część budowli  (wyrok  NSA z 22 
lipca 2020 r., II FSK 1064/20) – Paweł Banasik (Deloitte) 

- urządzenia stacji redukcyjno-pomiarowych gazu nie są budowlami (wyrok WSA we Wrocławiu z 8 lipca 
2020 r.,I SA/Wr 100/20) – dr Adam Kałążny 

- znaczenie wyposażenia budynku w instalacje ( wyrok NSA z 10.01.2020 r., II FSK 3492/18) – dr Paweł 
Majka (UR) 

Dyskusja… Przerwa 13.15-13.30 
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Sesja VI – 13.30 – 15.45 prowadzenie sędzia NSA Adam Bącal/dr Ewa Prejs (UMK) 

A. Odsetki/oprocentowanie 

- odsetki od zwracanej, po terminie do dokonania zwrotu, kwoty VAT (wyrok NSA z dnia 26 lutego 2020 
r., I FSK 2261/19) – Aleksandra Rutkowska (Dentons) 

- przyczynienie się organu podatkowego do zmiany lub uchylenia decyzji jako przesłanka 
oprocentowania nadpłaty (wyrok NSA z dnia 12 lutego 2020 r., II FSK 580/18) – Aleksandra Rutkowska 
(Dentons) 

- odsetki od zwracanej kwoty cła uprzednio nienależnie pobranej  (wyrok NSA z dnia  7 października 
2020 r.,  I GSK 571/20) – Rafał Zajączkowski (Deloitte) 

Dyskusja… 

B. Podatki pośrednie – problemy różne I  (nie wcześniej niż 14.30) 

- stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT (wyrok TSUE z dnia 7 maja 2020 w sprawie 

C-547/18, Dong Yang) – Tomasz Michalik (MDDP) 

- pojęcie podatnika w VAT- jednak problem… (wyrok TSUE z dnia 16 września 2020 r. w sprawie C-
312/19 XT przeciwko Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos i 
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) – dr 
Ewa Prejs (UMK) 

- opodatkowania VAT ubocznej działalności pożyczkowej (wyrok TSUE z dnia 17 grudnia 2020 r. w 
sprawie C‑801/19) – dr Mikołaj Kondej (PwC)  

- ulga na złe długi: po wyroku TSUE a przed zmianą przepisów krajowych (wyrok NSA z dnia 20 
października 2020 r.,  I FSK 1233/17) – dr hab. Adam Bartosiewicz (EOL)  

Dyskusja…. Przerwa 15.45-16.00 

Sesja VII – 16.00-18.00 prowadzenie sędzia NSA Adam Bącal/dr Ewa Prejs (UMK) 

A. Podatki pośrednie – problemy różne II   

- przesłanki istnienia dostawy towarów w kontekście prawa do odliczenia podatku VAT (postanowienie 
TSUE z 3 września 2020 r. w sprawie Vikingo Fővállalkozó Kft. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Fellebbviteli Igazgatósága, C-610/19) – dr Przemysław Szymczyk (MF) 

- wyłączenie korekty VAT w okresie "zamkniętym" decyzją organu podatkowego niezgodne z prawem 
unijnym (wyrok TSUE z 2 lipca 2020 r. w sprawie C-835/18, SC Terracult SRL) – dr Paweł Mikuła 
(Deloitte) 

- wpływ oprogramowania wytworzonego w UE i dostarczonego nieodpłatnie eksporterowi na wartość 
celną towarów importowanych do UE (wyrok TSUE z dnia 10 września 2020 r. C-509/19) dr Piotr 
Stanisławiszyn (UO/sędzia SR w Opolu)/Rafał Zajączkowski (Deloitte)  

- zużycia własnego produktu akcyzowego (wyrok TSUE z 3 grudnia 2020 r. w sprawie Repsol Petróleo 
SA, C-44/19) - dr Jakub Chowaniec (Uniwersytet Warszawski)  

Dyskusja …..   

B. Sankcje w prawie podatkowym (nie wcześniej niż 16.00) 

- dodatkowe zobowiązanie podatkowe a odpowiedzialność karna skarbowa osoby fizycznej (wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 16 czerwca 2020 r., III SA/Wa 1483/19) – dr Piotr Stanislawiszyn (UO /sędzia SR 
w Opolu) 

- sankcja 100% w VAT tylko dla świadomie uczestniczących w oszustwach (wyrok WSA w Warszawie z 
dnia 30 września 2020 r. (III SA/Wa 2417/19) – Małgorzata Militz (GWW)  

- warunki blokady rachunku podatnika na podstawie regulacji STIR (wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 
listopada 2020 r., (III SA/Wa 1950/20) – sędzia NSA Adam Bącal 

Dyskusja ….  

Podsumowanie – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c. (UMK) 
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Podczas konferencji wystąpią: 

Dr Izabela 

Andrzejewska-Czernek 

 

Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek International Fiscal Association 

oraz Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Interesuje się polskim i 

unijnym prawem podatkowym, w szczególności zagadnieniami związanymi z ich 

wykładnią. Autorka lub współautorka 10 książek i kilkudziesięciu artykułów 

naukowych. Współpracuje z kancelarią Vinci & Vinci. 

 

Paweł Banasik 

 
 

Doradca podatkowy, Partner Deloitte, 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. Kilkukrotnie wybierany na najlepszego doradcę podatkowego                

w zakresie podatków i opłat lokalnych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). 

Dr hab. Adam 

Bartosiewicz 

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny. Autor 

publikacji z zakresu prawa podatkowego. 

Adam Bącal 

 

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Absolwent Wydziału Prawa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sędzia NSA od 1995 r. Przewodniczący Wydziału 

I Izby Finansowej. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez 

Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Warszawski. Członek IATJ 

(Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowym). Autor publikacji z 

zakresu podatku od towarów i usług. 

Dr Stanisław Bogucki

 

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (Izba Finansowa); redaktor 

tematyczny czasopisma „Procedury Administracyjne i Podatkowe”; autor i 

współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego i procedur podatkowych, a 

także prawa cywilnego i konsularnego (ORCID: 0000-0002-5532-3080) 
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Prof. dr hab. Paweł 

Borszowski 

 

 

Sędzia NSA, Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik 

Podyplomowych Studiów Podatkowych na tym uniwersytecie. Jest członkiem 

Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa 

Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Były pozaetatowy członek 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. W latach 2013-2016 

Dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego PWSZ AS Wałbrzych. Autor wielu 

publikacji z zakresu ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego w tym 

współautor Komentarza do Ordynacji podatkowej, (Wrocław 2017), Komentarza 

do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i leśnym 

(Warszawa 2016) oraz Komentarza do ustawy o podatku od spadków i 

darowizn(Warszawa 2018), autor monografii Określenia nieostre i klauzule 

generalne w prawie podatkowym (Warszawa 2017), jak również opracowania 

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyczne vademecum podatnika - 

2017 (Wrocław 2017), redaktor oraz współautor podręcznika Prawo podatkowe z 

kazusami i pytaniami (Warszawa 2018, Warszawa 2020) współautor opracowania 

Ordynacja podatkowa - Nowości na 2019 r. 

Prof. dr hab. Bogumił 

Brzeziński dr h.c. 

 

Wieloletni kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK oraz Zakładu 

Prawa Finansowego UJ oraz Przewodniczący Komitetu Ekspertów Ośrodka 

Studiów fiskalnych UMK. Ma stałe kontakty naukowe z Centrum Dokumentacji i 

Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Międzynarodowym Biurem 

Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie. Jest członkiem 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal 

Association) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego 

(European Association of Tax Law Professors), a także Towarzystwa Naukowego 

w Toruniu. Jest członkiem Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów 

Podatkowych oraz Rady Fundacji tegoż Centrum, a także członkiem  Centrum 

Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego 

Krajów 

dr Jakub Chowaniec 

 

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki na 

kierunku prawo oraz prawo finansowe i skarbowość, a także na studiach 

podyplomowych. Obecnie również dyrektor Departamentu Analiz Podatkowych w 

Ministerstwie Finansów. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa 

podatkowego oraz bankowego. Naukowo interesuje się m.in. opodatkowaniem 

sektora finansowego gospodarki oraz prawem finansowym państw byłego ZSRR.  

Bogusław Dauter 

 

Sędzia NSA, autor szeregu publikacji z zakresu postępowania podatkowego i 

sądowoadministracyjnego. 
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dr hab. Hanna Filipczyk Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt badawczy na Wydziale Prawa 

Uniwersytetu w Białymstoku, współpracownik Ośrodka Studiów Fiskalnych 

UMK. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) i 

Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Autorka czterech książek i 

prawie stu innych publikacji o tematyce podatkowej. 

Dr Agnieszka Franczak 

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na 

podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Zakładzie Prawa Finansowego 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka 

publikacji z zakresu prawa podatkowego. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia 

Naukowego Prawa Podatkowego, członkiem International Fiscal Association, 

członkiem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa oraz członkiem 

kolegium redakcyjnego Kwartalnika Doradca Podatkowy wydawanego przez 

KIDP. Badania naukowe koncentrują się głównie wokół tematyki ochrony praw 

podatnika. 

 

Michał Goj  

 

Doradca podatkowy, partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w 

Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Od 2004 r. specjalizuje się w w 

rozwiązywaniu sporów podatkowych. Reprezentuje klientów w toku kontroli oraz 

postępowań prowadzonych przez organy podatkowe. Posiada bogate 

doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w sprawach przed sądami 

administracyjnymi. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień 

proceduralnych oraz wybranych aspektów materialnego prawa podatkowego.   

 Dr Artur Halasz  

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji z 

zakresu prawa podatkowego, w tym monografii Definicje pojęć prawnych w 

ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych (Wrocław 2019). 

 

Dr Adam Kałążny

 

Radca prawny, Partner Associate w Deloitte. Specjalizuje się w zagadnieniach 

dotyczących podatków majątkowych. Autor szeregu publikacji na temat podatku 

od nieruchomości oraz podatku od przychodów z budynków. Tematem jego 

doktoratu było „Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości. Na 

co dzień kieruje Zespołem ds. podatku od nieruchomości w warszawskim biurze 

Deloitte. 
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Tomasz Kolanowski

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

(1992r.). W latach 1992 - 2004 pracownik administracji podatkowej w 

Bydgoszczy. Ukończona aplikacja radcowska (1996 r.) Od 2004 r. sędzia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Od 2011 r. sędzia 

Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej. Członek 

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Autor i 

współautor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. 

współautor: „Podatek dochodowy od osób fizycznych – komentarz”, 

„Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym  t. 1 i 2”, 

„Ceny transferowe – wybrane zagadnienia”. 

 

Dr Mikołaj Kondej 

 

Doradca podatkowy specjalizujący się w tematyce restrukturyzacji i norm anty 

abuzywnych. Autor komentarza do przepisów klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu 

opodatkowania i kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych tej 

tematyce. Na co dzień kieruje wewnętrznym działem technicznym w PwC 

zajmującym się wspieraniem zespołów projektowych w rozstrzyganiu kluczowych 

problemów związanych z wykładnią przepisów . 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Błażej Kuźniacki 

 

Błażej Kuźniacki jest Wicedyrektorem ds. Strategicznego Doradztwa 

Podatkowego i Rozstrzygania Sporów w PwC i radcą prawnym, adiunktem na 

WPiA Uczelni Łazarskiego oraz naukowcem współpracującym z Amsterdam 

Centre for Tax Law na University of Amsterdam W latach 2012-2018 realizował 

międzynarodowe badania na Singapore Management University oraz na 

Uniwersytecie w Oslo, na którym zdobył doktorat z prawa. Dr Kuźniacki 

członkiem IFA oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i 

Prawa (IAAIL). Jest autorem ponad 80 publikacji o zasięgu krajowym i globalnym 

oraz pełni funkcję recenzenta w “Intertax”. Regularnie wygłasza prelekcje na 

konferencjach i seminariach w Polsce i zagranicą oraz prowadzi szkolenia dla 

doradców podatkowych, sędziów oraz strategów biznesowych i podatkowych 

głównie z tematyki nadużycia prawa podatkowego w podatkach dochodowych w 

ujęciu holistycznym (krajowym, międzynarodowym, unijnym i globalnym). 

 

Dr hab. Krzysztof 

Lasiński-Sulecki prof. 

UMK  

 

 

Dyrektor Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, absolwent m.in. programu Comparative Tax Policy and Administration w 

Harvard Kennedy School, Harvard University; wykładał m.in. w 

Wirtschaftsuniversitaet Wien, Salzburg Universitaet, Universidad Complutense de 

Madrid,  Masarykova univerzita, współpracownik IBFD w Amsterdamie; doradca 

podatkowy, radca prawny, w latach 2012-14 członek powołanej przez Komisję 

Europejską VAT Expert Group, od 2014 do 2016 r. członek działającej przy 

Ministrze Finansów Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego; od 2018 r. członek 

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego; od 2016 r. 

członek zarządu International Fiscal Association (Polish Branch). 
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Dr Filip Majdowski

 

Zastępca dyrektora w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie 

Finansów, odpowiedzialny między innymi za reprezentowanie Polski na różnych 

forach w Unii Europejskiej oraz OECD, członek zarządu International Fiscal 

Association - oddział polski, sekretarz Rady do spraw przeciwdziałania unikania 

opodatkowania oraz członek biura Komitetu do Spraw Podatkowych (CFA) 

OECD. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego. 

Dr Paweł Majka 

 

Doktor nauk prawnych,, adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie 

Nauk Prawnych, od 2020 r. p.o. Kierownika Zakładu Prawa Finansowego , członek 

etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, adwokat, autor 

kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa podatkowego i finansowego. 

Tomasz Michalik 

 

Doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, 

wcześniej kierował zespołem VAT w  Ernst & Young w Polsce. Autor komentarza 

do ustawy o VAT (15 aktualizowanych wydań) i szeregu publikacji w fachowych 

wydawnictwach krajowych i zagranicznych dotyczących podatku VAT. Członek 

Grupy Ekspertów ds VAT przy Komisji Europejskiej.  W latach 2010 – 2014 był 

przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

 

Dr Paweł Mikuła  

 

Doktor nauk prawnych (UJ), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, 

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (prawo) oraz 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

(podyplomowe studia w zakresie rachunkowości). Posiada 11-letnie 

doświadczenie w doradztwie podatkowym. Obecnie związany z Deloitte. 

Koordynował liczne projekty podatkowe dla polskich i międzynarodowych firm z 

różnorodnych branż oraz duże projekty dla podmiotów z sektora publicznego. 

Specjalizuje się w podatku VAT. Autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce 

podatkowoprawnej w prasie codziennej oraz periodykach naukowych i 

profesjonalnych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach oraz konferencjach 

naukowych o tematyce podatkowej. Wykładowca na jednej ze szkół wyższych. 

Wiceprezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego oraz członek Rady 

Programowej czasopisma "Kazus Podatkowy". 

Małgorzata Militz

 

Partner w  GWW Tax Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp. k. 

doradca podatkowy, ekspert z zakresu podatku VAT. Specjalizuje się w bieżącym 

doradztwie podatkowym z zakresu VAT  i w postępowaniach podatkowych. 

Autorka wielu publikacji książkowych z tematyki podatku VAT, wielu artykułów 

profesjonalnej prasie podatkowej. Ceniony wykładowca z zakresu VAT. Od 2017 

r., w Rankingach  Gazety Prawnej, w kategorii „doradca podatkowy z zakresu 

VAT” zajmuje miejsca w pierwszej trójce, w 2020 r. – 1 miejsce. W  rankingu 

prestiżowego magazynu „International Tax Review" tytuł lidera w kategorii 

„Women in Tax Leadres 2017” oraz „Indirect Tax Leaders nieprzerwanie od 2017 

r. Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego. 
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Dr hab. Wojciech 

Morawski, prof. UMK

 

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK w Toruniu. 

Współpracuje (będąc okresowo zatrudniony) z Uniwersytetem Masaryka w Brnie, 

gdzie odbywał także staż. Radca prawny, specjalizuje się w problematyce prawa 

podatkowego, celnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Autor ponad 300 

publikacji z zakresu tej problematyki. Kierował lub kieruje 4 grantami badawczymi 

Narodowego Centrum Nauki. 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, oraz redaktor 

naczelny Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego. Jest pełnomocnikiem Dziekana 

do spraw kierunku Doradztwo podatkowe. Lubi czeskie piwo, jedzenie i historię. 

Artur Nowak  

 

Radca prawny, partner w Praktyce Podatkowej DZP. Od 1995r. zajmuje się 

doradztwem głównie w obszarze kontroli podatkowych oraz sporami z organami 

skarbowymi przed sądami administracyjnymi. Obrońca w sprawach karno-

skarbowych.   

 

Dr hab. Agnieszka 

Olesińska prof. UMK 

 

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  oraz sędzia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Autorka wielu publikacji 

z zakresu prawa podatkowego. W latach 2014 - 2017 była zastępcą 

przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Od 

2002 r. do końca 2016 r. redaktor naczelna Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego. 

Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego 

(EATLP) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). 

Anna Pęczyk-Tofel  

 

Doradca podatkowy i radca prawny. Specjalizuje się w postępowaniach 

podatkowych i sądowych. Reprezentowała klientów w postępowaniach przed 

organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi z zakresu podatków 

dochodowych (szerokiego spektrum spraw w zakresie cen transferowych), VAT, 

akcyzy, PCC oraz podatków lokalnych. Kompleksowo wspiera podatników w 

ramach przygotowania do kontroli, reprezentowania ich w trakcie kontroli, a także 

budowania strategii na wypadek weryfikacji przez organy podatkowe 

przeprowadzonych w przeszłości transakcji / dokonanych rozliczeń podatkowych. 

Ma bogate doświadczenie w odzyskiwaniu podatku u źródła dla wielu 

zagranicznych inwestorów. Jest autorką licznych publikacji w prasie, magazynach 

branżowych oraz artykułów naukowych. Karierę zawodową rozpoczęła w 2004 

roku w polskiej kancelarii, a następnie kontynuowała w dziale postępowań 

podatkowych w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. Od 2016 r. jest związana z 

CRIDO. 

 



12 | S t r o n a  
 

Sławomir Pilarczyk

 

Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym oraz 

kilkuletnie doświadczenie pracy w organach kontroli skarbowej. Specjalizuje się 

w doradztwie w sporach przed organami administracji podatkowej, skarbowej oraz 

przed sądami administracyjnymi. Brał udział w realizacji projektów w zakresie 

zarządzania ryzykiem podatkowym oraz ograniczania ryzyka odpowiedzialności 

osobistej. Od początku swej kariery uczestniczył w licznych sprawach spornych 

dotyczących podatków, prowadzonych 

przeciwko organom podatkowym, celnym oraz egzekucyjnym, włączając w to 

kontrole podatkowe i skarbowe oraz postępowania podatkowe i sądowo-

administracyjne. Uczestniczył w postępowaniach spornych dla klientów z wielu 

sektorów gospodarki, m.in. sektora paliwowego, sektora retail/dobra 

konsumpcyjne, sektora usług finansowych oraz sektora motoryzacyjnego. Jest 

radcą prawnym i doradcą podatkowym oraz posiada uprawnienia inspektora 

kontroli skarbowej. 

Artur Podsiadły 

 

Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doradca podatkowy, menedżer 

w dziale doradztwa podatkowego w biurze Deloitte w Poznaniu, absolwent prawa 

oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, zajmuje się doradztwem 

głównie w ramach postępowań mających na celu weryfikację rozliczeń 

dokonywanych dla celów podatkowych, a także postępowań egzekucyjnych i 

karnych skarbowych, autor licznych publikacji z tego zakresu. 

 

Michał Potyrała 

 

Radca prawny, doradca podatkowy, Starszy Menedżer w PwC Polska. Posiada 

bogate doświadczenie we wszystkich formach wsparcia klientów w trakcie sporów 

z władzami podatkowymi, jak również w reprezentowaniu podatników przed 

sądami administracyjnymi. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa 

Podatkowego. Jest autorem publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych. 

Dr Ewa Prejs 

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w europejskim oraz 

międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności problematyce 

harmonizacji zasad opodatkowania dochodu spółek w UE oraz umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania dochodu i majątku. W pracy naukowej szczególną 

uwagę poświęca również konstytucyjnym aspektom nakładania danin publicznych. 

Łączy wiedzę teoretyczną z praktycznym jej wykorzystaniem, od 2005 r. jest radcą 

prawym. 

Dr Jowita Pustuł 

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca 

podatkowy i radca prawny, członek Zespołu Współpracowników Ośrodka Studiów 

Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prowadzi działalność doradczą w 

ramach firmy J.Pustuł, i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne, 

wcześniej pracowała w dziale podatkowym jednej z firm Wielkiej Czwórki. 

Specjalizuje się w doradztwie przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. 

Zajmuje się również  świadczeniem usług bieżącego doradztwa podatkowego w 

zakresie wszystkich podatków. Jest autorem licznych artykułów poświęconych 

zagadnieniom podatkowym, glos do wyroków sądów administracyjnych i 

współautorem książek o tematyce podatkowej. 

 

 



13 | S t r o n a  
 

Jan Rudowski  

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. W latach 1984-1998 zatrudniony 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 

Administracyjnego. 

Aleksandra Rutkowska  

 

Radca prawny, counsel w warszawskim Zespole Doradztwa Podatkowego 

kancelarii Dentons, kieruje Praktyką Postępowań Podatkowych. Specjalizuje się w 

sporach podatkowych, z sukcesem wspiera klientów w kontrolach podatkowych, 

celno-skarbowych oraz postępowaniach podatkowych przed organami Krajowej 

Administracji Skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. Wielokrotnie 

reprezentowała Polskę (jako pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 

w latach 2006-2010), a następnie klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Izabela Rymanowska 

 

Doradca podatkowy, Starszy Menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych i 

Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Karierę zawodową rozpoczęła 

w 2006 r. i od tego czasu pracuje w biurze EY we Wrocławiu. Ma bogate 

doświadczenie w zakresie wpierania klientów w sporach z władzami skarbowymi 

– reprezentuje klientów w toku kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych, 

postępowań podatkowych, a także postępowań przed sądami administracyjnymi 

oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zajmuje się także bieżącym 

doradztwem podatkowym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. 

Tytuł doradcy podatkowego uzyskała w 2009 r. (nr wpisu 11292). 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 

administracyjnymi), a także ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego oraz 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Reprezentuje podatników w 

sprawach dotyczących wszystkich podatków. Świadczyła usługi na rzecz klientów 

z branży motoryzacyjnej, leasingowej, hotelarskiej, złomowej i FMCG. Prowadzi 

projekty dotyczące przeglądu ryzyk podatkowych. Jest autorem licznych publikacji 

dotyczących z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań podatkowych, 

współautorem Meritum - Podatki. Jest cenionym wykładowcą, w tym m.in. na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (studia II stopnia z doradztwa podatkowego) i 

Akademii Leona Koźmińskiego (studia podyplomowe). 

 

 

Dr Piotr Stanisławiszyn

 

 

 

 

Doktor nauk prawnych (2004), absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) 

w Poznaniu (2002), adiunkt i Kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i 

Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2019), sędzia sądu 

rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze 

prace magisterskie (2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji 

"Państwa i Prawa" na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych 

(2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), 

współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu 

(2007), członek prezydium Sekcji INSO Instytutu Allerhanda w Krakowie (2020), 

autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów 

publicznych, uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu 

lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu finansów i prawa 

finansowego. 
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Dr hab. Dariusz 

Strzelec prof. UŁ 

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doradca 

podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Członek 

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. 

Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Autor oraz 

współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym 

monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy 

podatkowe; opodatkowaniu dochodów nieujawnionych oraz świadczeniom na 

rzecz pracowników, dowodom w postępowaniu podatkowym; podmiotom 

powiązanym, kontroli podatkowej 

Dr Jan 

Szczygieł 

doktor nauk prawnych, radca prawny, autor i współautor publikacji z zakresu 

prawa podatkowego oraz procedur administracyjnych i podatkowych, a także 

prawa cywilnego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów 

(https://orcid.org/0000-0001-8273-614X). 

Dr Przemysław 

Szymczyk

 

Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów. 

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania oraz członek 

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Adwokat z 

wieloletnią praktyką, rekomendowany przez międzynarodowy ranking prawniczy 

The Legal 500 EMEA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych 

kancelariach prawnych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak również 

stypendystą Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków 

Międzynarodowych przy MSZ FR (MGIMO). Pełni rolę redaktora naczelnego 

czasopisma Co do zasady. Studia i analizy prawne oraz recenzenta naukowego 

czasopisma Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. 

Autor i współautor ok. 100 publikacji, w tym kilku książek z dziedziny prawa i 

ekonomii. 

Adam Wacławczyk 

 

Doradca podatkowy, partner w Deloitte Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w 

doradztwie transakcyjnym oraz restrukturyzacyjnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz prawa międzynarodowego. Adam jest autorem wielu 

publikacji, w tym autorem książki „Obligacje komunalne”. Zakamycze. 2003 oraz 

współautorem książek „Podatek od czynności cywilnoprawnych. 2011. Komentarz 

praktyczny” C.H. BECK oraz „Podatek dochodowy od osób prawnych. 

Komentarz. 2019.” C.H. BECK. 

Dr Joanna Węgrzyn 

 

Adiunkt w Katedrze Finansów i Systemów Finansowych WZ PW, radca ministra 

w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów. Główny 

przedmiot zainteresowań naukowych to ekonomiczna analiza prawa. 

Współautorka książki „Ekonomia systemu podatkowego”, PWN, 2020. 

about:blank
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Dr Krzysztof Winiarski  

 

Sędzia Izby Finansowej NSA. Od 1 stycznia 2004 r. do 28 lutego 2012 r. był sędzią 

WSA w Gliwicach, aktualnie sędzia NSA orzekający w Izbie Finansowej. 

Wcześniej w latach 1980 - 1992 pracownik Katedry Publicznego Prawa 

Gospodarczego [pierwotna nazwa katedry - Zarządzania Gospodarką Narodową] 

WPiA Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1988-2003 prowadził kancelarię radcy 

prawnego. Był także pozaetatowym członkiem SKO w Częstochowie. Jestem 

nadto przewodniczącym Rady Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 

Jana Długosza w Częstochowie. Autor licznych publikacji z zakresu m. in. prawa 

podatkowego 

 

Rafał Zajączkowski  

Doradca podatkowy, partner associate w Deloitte Doradztwo Podatkowe. 

Specjalizuje się w zagadnieniach konsekwencji celnych i podatkowych 

międzynarodowego łańcucha dostaw, procedur celnych, wymiaru cła oraz 

postępowania celnego. Rafał reprezentuje klientów w kontrolach celno-

skarbowych oraz w postępowaniach celnych i podatkowych jak również w 

postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest autorem szeregu artykułów 

prasowych oraz w prasie specjalistycznej.  

Dr hab. Adam 

Zalasiński  

 

 

Pracuje jako Legal Officer w Wydziale Prawnym - Podatki bezpośrednie Komisji 

Europejskiej w Brukseli. Specjalizuje się w międzynarodowym i europejskim 

prawie podatkowym, w szczególności orzecznictwie podatkowym TSUE. W KE 

pełni funkcję koordynatora spraw dotyczących przeciwdziałania unikaniu 

opodatkowania, kwestii prawnych związanych z umowami o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, a także transgranicznego potrącania strat. 

Dr hab. Zalasiński jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym ponad 30 

opublikowanych w międzynarodowych periodykach oraz opracowaniach 

zbiorowych. Jest częstym sprawozdawcą na międzynarodowe kongresy naukowe. 

Był autorem lub współautorem następujących raportów: Raportu Generalnego na 

Kongres Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) w 2006 r, 

Raportów EU na Kongresy International Fiscal Association (IFA) w 2013 i 2019 

r., Polskich Raportów Krajowych na Kongresy IFA w latach 2008, 2010, 2016, 

2018 i 2021 oraz Kongresy European Association of Tax Law Professors (EATLP) 

w latach 2006 i 2009. 

Wykładał lub wykłada europejskie prawo podatkowe na studiach podyplomowych 

oferowanych przez Uniwersytety w Londynie (IALS), Wiedniu (WU), Lozannie 

oraz Oksfordzie, a także na kursach oferowanych przez International Tax Academy 

IBFD w Amsterdamie. Jest członkiem Permanent Scientific Committee IFA oraz 

koordynatorem ds. European Doctoral Tax Thesis Award przyznawanej wspólnie 

przez Komisję Europejską i European Association of Tax Law Professors 

(EATLP). 

Dr Joanna Zawiejska-

Rataj  

Radca prawny, doradca podatkowy, partner associate w dziale Doradztwa 

Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie zajmuje się m.in. projektami 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 Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Dr Adam Zdunek

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, absolwent seminarium doktoranckiego 

prof. dr hab. Jana Głuchowskiego na KUL, wykładowca na studiach 

podyplomowych w zakresie podatków i prawa podatkowego KUL, wykładowca 

UJK w Kielcach, współorganizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji 

podatkowych „Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce”, autor 

licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego 
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ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ  

VI Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 12- 13 marca 2021 r. 

Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3 (konferencja online) 

Prosimy wypełnić odrębną kartę zgłoszenia dla każdego z uczestników 

 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

(stopień, tytuł naukowy, zawodowy…) imię i nazwisko uczestnika 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres emaila, na który zostanie wysłany link do konferencji (prosimy wypełnić czytelnie) 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres emaila do korespondencji  - o ile inny niż w pkt 2  

 

4. Dane do faktury: Imię, Nazwisko lub firma 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres ……………………………………………………………………………………………………...…......  

 
NIP/PESEL do rachunku:………………………………………………….….……………………………. 

 

Email do wysyłki faktury:…………………………….……………………………………………………… 

 

Zgadzam się na wystawienie i doręczenie faktury elektronicznej: tak/nie  

 

5. Chcę otrzymać zaświadczenie o udziale: tak/nie; papier/elektron./obie formy 

 

Adres do wysyłki zaświadczenia (ew. faktury) (o ile inny niż w pkt 4) ………………………..… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres email do wysyłki zaświadczenia: ………………………………………………………………… 

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty opłaty konferencyjnej prosimy kierować pocztą 

elektroniczną na adres: konferencja.podatkowa.torun@gmail.com 
 (do 11 marca 2021 godz. 12.00 – w wypadku przekroczenia możliwości technicznych 

platformy konferencyjnej  decyduje kolejność zgłoszeń) 
W tytule prosimy wpisać: (TPOP 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika) 

Wdzięczni jesteśmy za wysyłkę zgłoszenia także w formacie .doc lub .docx. 

Opłata konferencyjna: 

Standardowa  70 PLN 

Prenumeratorzy Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego (do 3 osób na 

jedną prenumeratę) 

40 PLN 

W wypadku zgłoszeń przesłanych od 8 do 11 marca 2021 opłata 

dodatkowa  

+25 PLN 

Formularz dostępny: https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-

orzecznictwa-podatkowego/ 
 

Wpłaty proszę kierować na rachunek:  

Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji  

ul. W. Bojarskiego 3 

87-100 Toruń  
Bank Spółdzielczy w Toruniu: 43 9511 0000 0000 0012 2000 0040 

tytuł wpłaty: TPOP 2021” wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika. 

 

mailto:konferencja.podatkowa.torun@gmail.com
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/
https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w Toruniu (87-100) Toruń (dalej: ADO). 

2. Pana/Pani dane uzyskane w związku z rejestracją uczestnictwa w konferencji naukowej pt.: „Aktualne 

problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” będą przetwarzane w 

następujących celach: 

a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwionego interesu ADO: 

➢  Przygotowanie i obsługa konferencji – na czas organizacji konferencji, 

➢  Przygotowanie materiałów pokonferencyjnych – na czas przygotowania  

i kolportażu materiałów wśród uczestników konferencji, 

➢  W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – prze okres przedawnienia tych 

roszczeń, 

➢  W celu przekazania informacji o innych konferencjach, które mogłyby Pana/Panią 

zainteresować – do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. 

b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody: 

➢  W przypadku gdy będą wykonywane zdjęcia z zamiarem ich publikacji. 

c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny: 

➢  W przypadku wystawienia faktury za płatność za udział w konferencji. 

3. Jeżeli dokona Pan/Pani płatności przelewem bankowym będziemy również przetwarzać numer Pana/Pani 

rachunku bankowego. 

4. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, ale cofnięcie to pozostaje bez wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano do momentu wycofania zgody. 

5. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o: 

a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania,  

b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

c. Sprzeciw wobec przetwarzania, 

d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego 

administratora. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów w jakich 

zostały zebrane i odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji tych celów, włącznie z odmową 

wstępu na konferencję w przypadku celów wskazanych w lit a. (myślniki: 1 i 2). 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom, z którymi ADO zawrze umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, organom administracji publicznej, sądom itp. 

9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego  

w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem. 

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (pkt 2 lit. b) przysługuje Panu/Pani 

prawo wycofania zgody w każdym czasie, ze skutkiem od dnia odebrania wycofania zgody przez ADO. 

11. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod 

adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”. 

 

 

 

mailto:iod@umk.pl

