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Małgorzata Bartoszewska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, radca prawny, wpisana na listę 

radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, 

specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych, postępowaniu 

cywilnym i postępowaniu administracyjnym 

dr hab. Tomasz Brzezicki

 

doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa 

Administracyjnego UMK w Toruniu, radca prawny, w latach 2001-2014 

członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, autor 

kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa i postępowania 

administracyjnego oraz podatków i opłat lokalnych, a także ubezpieczeń 

społecznych 

Jadwiga Chorązka 

 

Doradca podatkowy, dyrektor w Zespole ds. podatków pracowniczych  

i usług imigracyjnych Vialto Partners w Polsce. Specjalizuje się w 

zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, 

ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczących pracy 

wykonywanej przez cudzoziemców w Polsce oraz Polaków pracujących 

za granicą. Bierze również udział w projektach dotyczących planowania 

międzynarodowego opodatkowania osób fizycznych. Jadwiga jest 

autorką licznych publikacji prasowych i wystąpień na konferencjach 

poświęconych zagadnieniom z zakresu podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz zabezpieczenia społecznego , jak również autorką 

publikacji „Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Komentarz.” 

 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 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. 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. 

Karina Jankowska

 

Specjalizuje się w sprawach z ubezpieczeń społecznych. Absolwentka 

Uniwersytetu Warszawskiego, pracowała w NSA i WSA jako asystent 

sędziego i referendarz sądowy, była radcą prawnym w Oddziale KRUS w 

Warszawie,  przez ponad 10 lat prowadziła własną kancelarię, obecnie jest 

radcą prawnym w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Centrali ZUS. 

dr Łukasz Jurek 

 

Doktor nauk prawnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), 

asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Sądowego 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie (ORCID: 0000-0002-7863-2249), absolwent 

Podyplomowego Studium Legislacji Uniwersytetu Marii Curie –

Skłodowskiej                     w Lublinie, radca prawny i doświadczony 

legislator. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa 

ubezpieczeń społecznych, ekspert z zakresu procedury legislacyjnej. 

Wieloletni pracownik administracji publicznej (Krajowa Rada Radiofonii                                

i Telewizji oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych). 

dr Damian Rafał Kaczan 

 

adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Podyplomowe 

Studia w zakresie Prawa Medycznego. Uczestnik licznych konferencji 

naukowych autor ponad dwudziestu artykułów, glos i opracowań z 

poświęconych problematyce prawa medycznego (w szczególności 

farmaceutycznego) oraz cywilnego. 

Andrzej Kurzych Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, wieloletni wykładowca na 

szkoleniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. dla 

radców prawnych, aplikantów, komorników, pracowników ZUS i sądów), 

autor opracowań z tego zakresu. 

  

dr Paweł Lenio 

 

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, adwokat. Autor komentarzy i 

opracowań z zakresu prawa finansów publicznych, w tym prawnych 

aspektów finansowania ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej.   



dr Michał Marszelewski 

 

Asystent w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Podyplomowe 

Studia w zakresie Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego. Uczestnik 

licznych konferencji naukowych, autor oraz współautor ponad trzydziestu 

artykułów i opracowań m.in. z zakresu prawa ubezpieczeniowego, prawa 

wodnego i prawa medycznego. Doradca przedsiębiorców z branży 

hutniczej i górniczej, a także brokerów i agentów ubezpieczeniowych. 

Michał Panek

 

Doradca podatkowy, menedżer w CRIDO. Posiada bogate doświadczenie 

zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, systemu ubezpieczeń 

społecznych i innych obszarów powiązanych z międzynarodową 

mobilnością. Specjalizuje się w doradztwie dla polskich i 

międzynarodowych przedsiębiorstw w zakresie różnorodnych form 

wynagradzania (w tym w efektywnych sposobach współpracy z kadrą 

menedżerską oraz we wdrażaniu honorariów autorskich), projektowania i 

wdrażania programów motywacyjnych czy przeglądach PIT i ZUS. 

Michał zajmuje się również wsparciem klientów w organizacji 

międzynarodowych oddelegowań i podróży służbowych, w tym od strony 

zagadnień imigracyjnych.   

Rafał Sidorowicz 

 

Doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP Michalik Dłuska 

Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału 

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Specjalista w zakresie opodatkowania dochodów osobistych, w tym 

dochodów z pracy uzyskanych w Polsce i zagranicą, z kapitałów 

pieniężnych oraz z działalności gospodarczej osób fizycznych. 

Wykładowca w zakresie podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych 

m.in. na studiach dyplomowych i podyplomowych w SGH i na Akademii 

Leona Koźmińskiego. Autor licznych publikacji z zakresu podatku 

dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych w prasie 

codziennej oraz fachowej. 

Magdalena Sławińska-Rzemek

 

Doradca podatkowy, partner i szef zespołu podatkowego V4 Group.  

Specjalizuje się w obsłudze podatkowej klientów z krajów Grupy 

Wyszehradzkiej prowadzących biznes w Polsce. Wspiera klientów trakcie 

kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych, jak również w 

postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Prelegent oraz autor 

licznych publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatków 

dochodowych. 

Dr Adam Zdunek Naczelnik III Urzędu Skarbowego w Lublinie, 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 

Dr Michał Piotr Ziemiak 

 

dr Michał Piotr Ziemiak – adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego 

i Medycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca 

prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, członek 

polskiego oddziału Association Internationale de Droit des Assurances 

(AIDA), doradca zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy 

inwestycyjnych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych oraz innych 

instytucji finansowych, autor kilkudziesięciu artykułów, glos i opracowań 

z dziedziny prawa ubezpieczeniowego oraz cywilnego. 



 


