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Dr hab. Adam Bartosiewicz 

prof. UJD 

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny. 

Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Profesor Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

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 Dagmara Dominik-Ogińska

 

sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, obecnie 

pełniąca funkcję Wiceprezesa WSA we Wrocławiu. 

Absolwentka: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, specjalistycznych studiów w zakresie prawa 

międzynarodowego na Uniwersytecie Paris IX Dauphine w Paryżu, École 

Nationale des Impôts w Paryżu, Uniwersytetu Neapolitańskiego im. 

Fryderyka II; doktor prawa Paris I Panthéon-Sorbonne w Paryżu. Autorka 

licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wyróżniona 

honorowym tytułem „Sędzia Europejski 2011 i 2014”. 

Członek (w tym członek zarządu) International Association of Tax 

Judges, członek Association of European Administrative Judges i członek 

International Fiscal Association. 

Dr hab. Hanna Filipczyk Doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, współpracownik Wydziału Prawa 

Uniwersytetu w Białymstoku i Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK. 

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) i 

Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Autorka czterech 

książek i stu innych publikacji o tematyce podatkowej. 



Dr Piotr 

Karwat

 

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego 

Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. Radca prawny. Partner w kancelarii 

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie 

podatkowym i prawie finansów publicznych. Reprezentuje klientów 

w sprawach podatkowych prowadzonych przed organami podatkowymi 

i sądami administracyjnymi oraz w sprawach z zakresu składek 

na ubezpieczenia społeczne przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

oraz sądami powszechnymi (sądy ubezpieczeń społecznych). 

Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach 

przeciwko Skarbowi Państwa oraz z powództwa Skarbu Państwa 

przeciwko klientom o roszczenia dochodzone w związku z toczącymi się 

wcześniej postępowaniami podatkowymi i postępowaniami 

egzekucyjnymi.  

Tomasz Michalik 

 

Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. W latach 1995 - 

2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. 

Wchodził w skład światowego zarządu Grupy VAT w Ernst & Young 

Global. Jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w 

pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez 

Chamber's Global, International Tax Review oraz The European Legal 

500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim 

rynku. W rankingu Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolitej” 

osiem razy z rzędu został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie 

VAT. Jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach 

krajowych i zagranicznych, w tym komentarza do ustawy o VAT, który 

doczekał się już 11 wydań. W latach 2010 – 2014 był przewodniczącym 

Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

Dr Jacek Matarewicz

 

Doktor nauk prawnych, adwokatem, doradca podatkowy, partner w 

Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Specjalizuje się w podatku od 

towarów i usług (VAT), akcyzie oraz w procedurze podatkowej. 

Dr Paweł Mikuła 

 

(Deloitte, Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego) 

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. 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. 

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, oraz redaktor naczelny Przeglądu 

Orzecznictwa Podatkowego. Jest pełnomocnikiem Dziekana do spraw 

kierunku Doradztwo podatkowe. 

Krzysztof Musiał

 

Doradca podatkowy. Zawód wykonuje od 1991 r. Jako pierwszy w Polsce 

złożył egzamin zawodowy. Senior Partner w Musiał i Partnerzy – Doradcy 

Podatkowi we Wrocławiu. Szef zespołu podatkowego w CWW – Cetera, 

Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i 

Adwokatów we Wrocławiu. Partner w kancelarii doradców podatkowych 

Horsh sp. z o.o. we Wrocławiu. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z 

administracją skarbową i celną przed sądami administracyjnymi oraz 

doradztwem podatkowym w zakresie fuzji i przejęć, jak również na rynku 

finansowym. Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie prawa 

podatkowego. 

Dr Roman Namysłowski 

 

Roman jest partnerem zarządzającym w CRIDO odpowiedzialnym za 

jeden z największych zespołów podatkowy na rynku. Od 2014 r. kieruje 

też zespołem podatków pośrednich w CRIDO. Roman specjalizuje się w 

doradztwie z zakresu VAT i akcyzy na rzecz polskich i zagranicznych 

podmiotów. W trakcie swojej ponad 20-letniej kariery zawodowej, obok 

bieżącego doradztwa, opracowywał innowacyjne rozwiązania dla biznesu 

w zakresie podatków, jak również aktywnie angażował się w tworzenie 

prawa podatkowego w Polsce. Przygotowywał, w tym w ramach swej 

aktywności w KRDP, opinie dotyczące wybranych zmian prawa 

podatkowego oraz propozycje nowelizacji przepisów prawa podatkowego 

dla władz wykonawczych i ustawodawczych. Roman od wielu lat zajmuje 

najwyższe pozycje w branżowych rankingach, m.in. w 2015 roku został 

uznany najlepszym doradcą w zakresie VAT w dwóch najważniejszych 

rankingach: „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Również w 

2017 i 2019 roku otrzymał tytuł lidera w kategorii VAT w Rankingu Firm 

Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej”. W tym samym rankingu, w 

roku 2016 i 2018 opracowane przez jego zespół narzędzia z kategorii „IT 

dla podatników” zostały uznane z najlepsze innowacyjne rozwiązania 

roku. Roman karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w Arthur 

Andersen i kontynuował w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. W 2014 

roku dołączył jako partner odpowiedzialny za zespół podatków 



pośrednich do CRIDO. Jest doktorem nauk ekonomicznych i doradcą 

podatkowym (od 2003 roku). 

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 Beata Rajda-Rogowska doktor nauk ekonomicznych, uznany ekspert z zakresu podatku VAT, z-

ca dyrektora w Krajowej Informacji Skarbowej, adiunkt na Wydziale 

Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, biegły sądowy przy 

Sądzie Okręgowym w Warszawie, członek Warszawskiego Ośrodka 

Badań Finansów Publicznych działającego przy Uniwersytecie 

Warszawskim, egzaminator Komisji Egzaminacyjnej na Biegłych 

Rewidentów, wykładowca na studiach podyplomowych w SGH, UMCS 

oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jako naczelnik 

Wydziału Podatków Pośrednich w Biurze Krajowej Informacji 

Podatkowej w Bielsku-Białej współtworzyła w praktyce system 

indywidualnych interpretacji podatkowych w Polsce. Jako zastępca 

dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie 

Finansów była odpowiedzialna za przygotowanie najważniejszych 

projektów legislacyjnych, broszur i objaśnień do wprowadzanych zmian 

do ustawy o VAT oraz projektów stanowisk do spraw rozpatrywanych 

przez Trybunał Sprawiedliwości w obszarze VAT. Jak zastępca dyrektora 

w Krajowej Informacji Skarbowej odpowiada za system wiążących 

informacji stawkowych. Pełnomocnik w postępowaniach przed 

wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem 

Administracyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości. Członek Komisji 

Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2011 – 2018. 

Uczestnik grantów badawczych, ekspert NCBiR, autor wielu publikacji 

naukowych, artykułów i monografii. 

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 

 

Tomasz Siennicki  



Dr Tomasz Tratkiewicz

 

Jest adiunktem na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim 

oraz starszym ekonomistą w CASE. Jego obszary specjalizacji obejmują 

politykę fiskalną i podatki. Przed rozpoczęciem kariery uniwersyteckiej 

dr Tratkiewicz pracował w Departamencie VAT w Ministerstwie 

Finansów (ponad siedem lat jako dyrektor departamentu), gdzie był 

odpowiedzialny m. in. za opracowywanie i interpretację przepisów 

dotyczących podatku VAT. Jako ekspert CASE, dr Tratkiewicz był 

zaangażowany w szereg projektów badawczych, ewaluacji i ocen skutków 

dla instytucji rządowych i unijnych, głównie w zakresie tematyki 

podatkowej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących 

podatku VAT (aspekty prawne i ekonomiczne). 

Dr Roman Wiatrowski 

 

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka w Izbie Finansowej 

w zakresie podatku od towarów i usług od 2013 r. Posiada bogate 

doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego –przed podjęciem 

obowiązków sędziego NSA był sędzią Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego (WSA) w Poznaniu, a wcześniej pracownikiem 

organów podatkowych, w tym również naczelnikiem urzędu skarbowego. 

Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Uzyskał 

tytuł honorowy Sędziego Europejskiego przyznawany przez Polską 

Sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników. 

 


