
 

 

UCZESTNICY X DEBATY PODATKOWEJ 
 

 

Jacek Bućko – Doradca Minister Finansów. Prowadzi projekty mające na celu uszczelnienie systemu 

podatkowego oraz wykorzystania analityki m.in. do przeciwdziałania oszustwom finansowym. 

Ekspert projektowania, budowy i rozwoju hurtowni danych, systemów informacji zarządczej oraz 

analitycznych. Tworzył i współtworzył HD i MIS w największych instytucjach finansowych kraju. 

Jako dyrektor i doradca pracował dla czołowych domów maklerskich, banków, spółki leasingowej, 

faktoringowej oraz przygotowywał i wdrażał oprogramowanie dla firm ubezpieczeniowych. 

 

 

Wojciech Kurowski – dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytutem Zarządzania Wartością SGH, 

ekspert zewnętrzny NCBiR w programie Inteligentny Rozwój oraz członek Komitetu Sterującego 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W przeszłości pracował m.in. w Komisji Papierów 

Wartościowych i Giełd (Departament Nadzoru Rynku) oraz pełnił funkcję członka zarządu w spółce 

informatycznej. Jest także współtwórcą kilku start-upów technologicznych, zajmujących się m.in. 

komercjalizacją Big Data. Obecnie na stanowisku adiunkta prowadzi badania naukowe dotyczące 

kreowania wartości w erze cyfrowej, a w szczególności dotyczą one automatyzacji oraz decentralizacji 

przepływu wartości (autor książki: Mafia 2.0. Jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze 

cyfrowej). W Szkole Głównej Handlowej prowadzi wykłady z big data, blockchainu oraz startupu 

technologicznego. Sprawuje opiekę naukową nad organizacją akademicką SGH: „Data Science 

Management” oraz „Blockchain Society”.  

 

 

Marcin Kopczyk – Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów. 

Pełnił funkcję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. W Krajowej Administracji 

Skarbowej zaangażowany w proces uszczelniania systemu podatkowego. Wcześniej pracował na 

stanowisku Inspektora Kontroli Skarbowej. Doradca Podatkowy. 

 

 

Marcin Jamroży – profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów SGH, doktor habilitowany nauk 

ekonomicznych (SGH), doktor nauk prawnych (UAM w Poznaniu), kierownik Podyplomowych 

Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów Cen 

Transferowych i Zarządzania Podatkami, doradca podatkowy i radca prawny, członek Zarządu 

Polskiego Oddziału IFA. 

 

 

Marcin Michna - absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej; doktorant w Katedrze Prawa 

Cywilnego WPiA UW. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań oraz 

polskim i międzynarodowym prawie podatkowym. Autor książki „Bitcoin jako przedmiot stosunków 

cywilnoprawnych” – pierwszej monografii prawniczej podejmującej problematykę cywilnoprawnej 

klasyfikacji kryptowalut. Współautor wielu artykułów i opracowań z zakresu podatku dochodowego 

od osób prawnych, prawa karnego skarbowego oraz prawa cywilnego. Doradca podatkowy. 

Pracownik firmy doradczo-audytorskiej KPMG w Polsce. 

  



 

 

Janusz Ostaszewski – profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Finansów w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w zakresie finansów. W latach 

2005-2012 był przez dwie kadencje dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Kilkuletnia praca 

w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych oraz 

późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy prezesa Kredyt Lease SA (spółki należącej do Grupy 

Kapitałowej Kredyt Banku SA) i praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu dodatkowo pogłębiły 

jego zainteresowania finansami. Jego dorobek naukowy liczy ponad 150 tytułów różnego rodzaju 

opracowań naukowych, w tym 44 pozycje książkowe. 

 

 

Piotr Przybyłek - Ministerstwo Finansów, analityk w Departamencie Informacji Finansowej. 

 

 

Grzegorz Sobiecki - doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Finansów SGH. Kierownik studiów 

podyplomowych "Blockchain, inteligentne kontrakty oraz waluty cyfrowe". Autor pierwszych w 

Polsce naukowych publikacji i wystąpień o kryptowalutach (bitcoinie) oraz alternatywnych systemach 

wymiany (walutach komplementarnych). Promotor pomocniczy jednej z pierwszych w Polsce prac 

doktorskich dotyczących kryptowalut. Członek grupy roboczej ds.rejestrów rozproszonych i 

blockchain (wcześniej strumienia "Blockchain / DLT i cyfrowe waluty") w ramach programu "Od 

papierowej do cyfrowej Polski" przy Ministerstwie Cyfryzacji. 

 

 

Marcelina Szwed-Ziemichód – doradca podatkowy i adwokat w MSZtax. Współpracuje z 

podmiotami z branży nowych technologii i IT, w tym z sektora blockchain i kryptowalut. Prowadzi 

szkolenia z zakresu opodatkowania transakcji kryptowalut m.in. dla Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych. Prelegentka podczas wielu wydarzeń poświęconych technologii blockchain i 

kryptowalutom. Była członkiem strumienia Blockchain/DLT i waluty cyfrowe przy Ministerstwie 

Cyfryzacji, obecnie członek grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy 

Ministerstwie Cyfryzacji oraz grupy roboczej ds. Blockchain przy Komisji Nadzoru Finansowego. 
 


