
Podczas cyklu 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. 

 

Radosław Baraniewicz  

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) 

 

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. 

Aleksander Brzozowski

 

Doradca podatkowy, Senior Associate w Zespole Doradztwa 

Podatkowego kancelarii Dentons. 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. Zajmuje się także bieżącym doradztwem 

podatkowym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jest 

autorem publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych 

Prof. dr hab. Bogumił 

Brzeziński dr h.c. 

 

 

Wieloletni kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK oraz 

katedry Prawa Finansowego UJ.  Przewodniczący Komitetu Ekspertów 

Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK. Ma stałe kontakty naukowe 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. 

Korespondent krajowy czasopisma European Taxation. 

 

Emil Chojnacki 

 

Zastępca Dyrektora ds. Orzecznictwa w Izbie Administracji Skarbowej 

(poprzednio Izbie Skarbowej) w Krakowie od 2014r. Radca prawny, w 

administracji podatkowej od 24 lat, wcześniej na stanowiskach od 

starszego referenta do Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

Jadwiga Chorążka  

Bogusław Dauter 

 

Sędzia NSA, autor szeregu publikacji z zakresu postępowania 

podatkowego i sądowoadministracyjnego. 

Dr Dagmara Dominik-Ogińska  

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. 

Dr Piotr Karwat  

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 Sławomir Krempa  

Andrzej Ladziński

 

Doradca podatkowy, partner zarządzający GWW 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo). Zajmuje się podatkami od 

1995 r., kiedy po studiach rozpoczął pracę w administracji skarbowej, w 

Urzędzie Skarbowym Poznań-Nowe Miasto w dziale podatków 

pośrednich. Specjalizuje się postępowaniach, w których organy skarbowe 

kwestionują skutki podatkowe przeprowadzonych optymalizacji, w 

szczególności w zakresie podatku dochodowego. Od 2015 r. ekspert 

Ośrodka Studiów Fiskalnych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu M. 

Kopernika w Toruniu. Od 2018 r. członek Krajowej Rady Doradców 

Podatkowych. W latach 2018 - 2021 Przewodniczący Komisji Prawnej, 

Współpracy z Organami Państwa w ramach KRDP. Od 2022 r. 

przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Pomysłodawca 

i współautor Raportu Instrumentalne Wszczynanie Postępowań Karnych 

Skarbowych w Trakcie Postępowań Kontrolnych i Podatkowych - Analiza 

Praktyki Stosowania Art. 70 § 6 Pkt 1 Ordynacji Podatkowej 

opublikowanego w 2019 r. 

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). 



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. 

Anna Misiak  

Mariusz Marecki

 

Doradca podatkowy reprezentujący podatników w sporach podatkowych 

przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W latach 

1992-1994 pracownik Izby Skarbowej w Warszawie biorący udział w 

pracach związanych z wprowadzaniem podatku VAT. Od końca 1994 

roku zajmujący się doradztwem podatkowym, głównie w obszarze sporów 

podatkowych, związany z Price Waterhouse i PricewaterhouseCoopers. 

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. 

Mirosław Michna

 

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG doradca podatkowy, 

radca prawny. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1997 r. 

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od 

osób prawnych oraz doradztwie transakcyjnym. Jest Szefem Zespołu 

Doradców KPMG dla Branży Motoryzacyjnej oraz Zespołu Zarządzania 

Ryzykiem. W latach 2010 – 2018 członek Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Absolwent 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

 

Dr Paweł Mikuła  



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. 

Andrzej Nikończyk 

 

Andrzej Nikończyk wspólnik kancelarii podatkowej KNDP (Kolibski, 

Nikończyk, Dec & Partnerzy), doradca podatkowy, prawnik, 

Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, sędzia 

Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP, były członek Komisji 

Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego,. 

Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, doradztwie 

transakcyjnym, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, ogólnym prawie 

podatkowym oraz sporach podatkowych. 

Autor kilkuset artykułów i opracowań poświęconych problematyce prawa 

podatkowego w zakresie podatków pośrednich i zobowiązań 

podatkowych, współautor komentarzy podatkowych. Doświadczony 

wykładowca z zakresu podatków (VAT, procedury podatkowe), szkoli 

m.in. pracowników organów podatkowych i doradców podatkowych. 

Andrzej Nikończyk został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w 

Rankingu Doradców Podatkowych 2019 zajmując I miejsce w zakresie 

podatku VAT. 

 

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. Tomasz Nowak   



Elżbieta Olechniewicz

 

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. W latach 1996-2000 pracownik Ministerstwa Finansów 

Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1999-2012 radca prawny 

specjalizujący się w sprawach podatkowych. Od 2012 r. sędzia WSA w 

Warszawie orzekający w wydziale podatkowym. 

Katarzyna Owsiak

 

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

orzekająca w wydziale podatkowym od 2016 r. Absolwentka Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 

i podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie 

Łódzkim. W latach 2006-2016 radca prawna zatrudniona w organach 

administracji, w tym w organach podatkowych. 

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. 

 

Sławomir Pilarczyk

 

Radca prawny i doradca podatkowy. Starszy menedżer w Crido. 

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.  Uczestniczył w 

postępowaniach spornych dla klientów z wielu sektorów gospodarki, 

m.in. sektora paliwowego, sektora retail/dobra konsumpcyjne, sektora 

usług finansowych oraz sektora motoryzacyjnego.   



Wojciech Pławiak

 

Doradca podatkowy, Radca prawny Partner w LITIGATO Spory 

podatkowe. Autor licznych publikacji z zakresu podatków i opłat 

lokalnych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych 

oraz postępowaniach karnych skarbowych. Zajmuje się również 

zagadnieniami z zakresu podatku od nieruchomości nagradzanym w 

rankingach dziennika Rzeczpospolita. Jest ekspertem podatkowym 

Business Centre Club w zakresie sporów podatkowych i podatku od 

nieruchomości. 

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. 

 

 



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. 

Łukasz Rogowski

 

 

Doradca podatkowy, specjalizujący się w podatkach i opłatach lokalnych, 

autor wielu opracowań dotyczących podatku od nieruchomości oraz 

ordynacji podatkowej. Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej i 

Zabezpieczeń Urzędu Miasta Szczecin. 

Tomasz Rolewicz

 

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego EY. Doradca podatkowy. 

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Zajmuje się 

strategicznym doradztwem podatkowym dla największych polskich i 

międzynarodowych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem 

sporów z władzami podatkowymi oraz zagadnieniami związanymi z 

ograniczaniem osobistego ryzyka karnego skarbowego. Opracowuje 

strategie na wypadek sporów z organami oraz reprezentuje klientów w 

czasie kontroli i postępowań oraz przed sądami administracyjnymi, jak 

również przed Trybunałem Sprawiedliwości i organami Unii 

Europejskiej. Jest autorem wielu publikacji w prasie i czasopismach 

specjalistycznych.  

 

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, Szefowa Zespołu Postępowań Podatkowych 

w SSW Pragmatic Solutions. 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 autorką 

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). 

Tomasz Siennicki  

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 130 konferencji i seminariów 

naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu 

finansów i prawa finansowego. 



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

 

Doradca podatkowy, adwokat z wieloletnią praktyką, rekomendowany 

przez międzynarodowy ranking prawniczy "The Legal 500 EMEA”. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach 

prawnych oraz instytucjach państwowych, w tym jako dyrektor 

Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów. 

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu 

Opodatkowania oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa 

Podatkowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 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. Specjalizuje się w 

prawie nieruchomościowym i podatkowym 

Joanna Świerzyńska  

Filip Świtała  

Dr Tomasz Tratkiewicz  

Adam Wacławczyk 

 

Doradca podatkowy, partner w Deloitte Doradztwo Podatkowe. 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, „Podatek 

dochodowy od osób prawnych. Komentarz. 2019.” C.H. BECK oraz 

„Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz” Wolters Kluwer 

2021. 

Jakub Warnieło

 

doradca podatkowy, menedżer w Zespole Postępowań podatkowych 

MDDP. Specjalista w zakresie postępowań podatkowych i sądowych. Ma 

szerokie doświadczenie we wsparciu i reprezentacji podatników w 

kontrolach podatkowych, postępowaniach przed organami podatkowymi 

oraz sądami administracyjnymi z zakresu podatków dochodowych, VAT 

oraz podatków lokalnych. Doktorant w Katedrze Prawa 

Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej 

Handlowej. Autor i współautor opracowań z zakresu VAT, postępowań 

podatkowych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz 

opodatkowania gospodarki cyfrowej. 

Dr Michał Wilk  

about:blank


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. 

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 

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. 

 

Adam Zalasiński  

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 

Maciej Żukowski  

 


