
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. Autorka lub 

współautorka 10 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. 

Pomysłodawca i realizator projektu „Jak wy to robicie?”/”How do you 

do it?” mającego na celu szeroko zakrojone badania 

prawnoporównawcze w prawie podatkowym. 

Piotr Augustyniak  

Radosław Baraniewicz

 

Doradca podatkowy, Starszy Menedżer w Zespole Postępowań 

Podatkowych i Sądowych PwC. Specjalizuje się w reprezentacji klientów 

trakcie kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych, jak również w 

postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor publikacji 

dotyczących różnych aspektów zagadnień spornych w zakresie podatku 

od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. 

Dr Michał Bernat

 

Ukończył Uniwersytet Warszawski, British Centre for English and 

European Studies oraz Droit français et européen des affaires. Pracę 

doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 2004 r. doradca 

podatkowy, a od 2011 r. radca prawny. Członek polskiego oddziału 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Jego 

wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje także staż w Komisji 

Europejskiej i w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz pracę w 

firmie prawniczej w Brukseli w latach 2003 - 2005. Od ponad 17 lat 

doradza klientom przy realizacji złożonych inwestycji w zakłady 

produkcyjne i centra usług w różnych regionach Polski. Uczestniczy przy 

przygotowaniu i wdrożeniu łańcuchów logistycznych oraz realizacji 

zamówień publicznych. Doradza także przedsiębiorcom w zakresie 

podatkowych aspektów pozyskiwania i restrukturyzacji finansowania, jak 

również regularnie doradza instytucjom z sektora usług finansowych. Od 

2012 roku związany z kancelarią Dentons. 

Dr Radosław Bulejak

 

Senior Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł oraz Zespołu Postępowań 

Podatkowych, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. Radca prawny, doktor 

nauk prawnych. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w 

postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami 

administracyjnymi. W latach 2013-2018 był asystentem sędziego w 

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. Jest autorem 

artykułów i glos z zakresu procesowego prawa administracyjnego. 

Prelegent podczas konferencji, szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców, 

pracowników samorządowych. Członek zespołu postępowań O&T, który 

zajął 2. miejsce w kategorii „Spory podatkowe” w XIV Rankingu 

Dziennika Gazety Prawnej (2020 r.). W 2022 r. rekomendowany jako 

ekspert podatkowy w Rankingu Kancelarii Prawnych Chambers 

Legal500. 

Mikołaj Hewelt  



Dr Katarzyna 

Knawa

 

 

Doradca podatkowy i radca prawny, doktor nauk prawnych. Ma ponad 

piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmowała 

stanowisko Menadżera ds. Podatków na Europę w firmie produkcyjnej z 

listy Fortune 500. Pracowała w jednym z największych banków na 

świecie, gdzie zarządzała zespołem specjalistów podatkowych 

zajmujących się przygotowywaniem rozliczeń podatkowych dla 

podmiotów z Grupy w 12 krajach. Była członkiem Zarządu Podatkowego 

Grupy. W ostatnim okresie zajmowała stanowisko Starszego Menadżera 

ds. Podatków w dziale prawno-podatkowym firmy z tzw. Wielkiej 

Czwórki.  

W pracy zawodowej była zaangażowana w sprawy, w których kluczowym 

było pogodzenie potrzeb biznesowych i oceny ryzyka na tle niepewności, 

która jest cechą prawa podatkowego w dzisiejszych czasach. Wpierała 

klientów podczas kontroli i postępowań podatkowych. 

Jej dotychczasowe doświadczenie w Polsce jak i za granicą jako doradca 

podatkowy oraz wewnętrzny specjalista do spraw podatków gdzie miała 

styczność z prawie dwudziestoma jurysdykcjami sprawia, że doskonale 

rozumie, że wszelkie porady prawne lub podatkowe są tylko tak dobre jak 

ich późniejsze wdrożenie i konkretne decyzje podejmowane przez jej 

klientów – podatników. 

Ukończyła Wydział Prawa oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji 

Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły 

Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński oraz 

Catholic University of America, Columbus School of Law w 

Waszyngtonie. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała na podstawie 

obrony pracy doktorskiej dotyczącej opodatkowania usług finansowych 

podatkiem od towarów i usług. Jest autorką publikacji naukowych, 

praktykę z działalnością naukową łączy także prowadząc szkolenia z 

prawa podatkowego. 

Jacek Kaute

 

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ukończył 

prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ekonomię w 

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską 

w OIRP w Warszawie uzyskując następnie uprawnienia radcy prawnego. 

Był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa 

Podatkowego. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje 

m.in. pracę w Ministerstwie Finansów na stanowisku zastępcy dyrektora 

Departamentu Podatku od Towarów i Usług, wielokrotnie występował 

przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, 

występował również przed Trybunałem Konstytucyjnym.  

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. 



 

Wiktor Podsiadło (KPMG, 

Katedra Prawa Finansowego 

UJ) 

Doradca podatkowy. Senior w dziale doradztwa podatkowego w KPMG. 

Zajmuje się bieżącym doradztwem, planowaniem podatkowym, jak 

również bierze udział w postępowaniach podatkowych i 

sądowoadministracyjnych. Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego 

UJ, gdzie kończy przygotowywanie rozprawy doktorskiej z prawa 

podatkowego.  

 

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. 

Paweł Tomczykowski

 

Doradca podatkowy, partner zarządzający Kancelarią Ożóg 

Tomczykowski. Specjalizuje się z planowaniu podatkowym, sukcesji w 

biznesie oraz usługach z obszaru private client. Na co dzień doradza 

polskim przedsiębiorstwom w różnorodnych aspektach tworzenia i 

rozwijania firm. 

Dr hab. Bartosz Wojciechowski 

prof. UŁ 

 

 


