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Krótka charakterystyka zainteresowań naukowych, aktywności za-

wodowych: 

jest specjalistą z zakresu rachunkowości, podatków, auditingu oraz finan-

sów. Jego zainteresowania naukowe koncertują się na nowoczesnych me-

todach budżetowania, nowoczesnych metodach analizy finansowej, me-

todyce badania sprawozdań finansowych, zastosowaniu sztucznej inteli-

gencji w rachunków, restrukturyzacji finansowej oraz   problematyce uni-

kania opodatkowania. W latach 2016 – 2017 był Dyrektorem Departa-

mentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów oraz człon-

kiem Rady ds. Unikania Opodatkowania przy Ministrze Finansów. Aktu-

alnie jest doradcą podatkowym oraz współwłaścicielem biura rachunko-

wego. Ponadto zarządza dwiema dużymi restrukturyzacjami spółek budowalnych oraz realizuje 

projekt: „System wsparcia analizy stanu prawnego wykorzystujący maszynowe przetwarzanie 

języka naturalnego (NLP)”. Jest autorem lub współautorem ponad 50 planów restrukturyzacyj-

nych, ekspertyz oraz analizy efektywności projektów PPP.   

Autor ponad 150 publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i finansów i ekonomii, w tym 

w szczególności: rewizji finansowej, rachunkowości, zarządzania finansami publicznymi oraz 

zastosowania nowoczesnych narzędzi analizy ilościowej teksów prawa podatkowego.  
 

Tematyka prac licencjackich i magisterskich: 

1. Prace z zakresu rachunkowości, w tym: sprawozdawczość finansowe, systemy rachun-

ków kosztów, organizacja rachunkowości, zastosowanie sztucznej inteligencji w rachun-

kowości,  

2. Prace dotyczące audytu zewnętrznego (badania sprawozdań finansowych), audytu 

wewnętrznego oraz audytu podatkowego, w szczególności dotyczące aspektów meto-

dycznych audytu wewnętrznego oraz audytu zewnętrznego, w tym audytu projektów fi-

nansowanych z budżetu UE. 

3. Prace dotyczące problematyki podatkowej, w tym: opodatkowanie przedsiębiorstw, op-

tymalizacja obciążeń podatkowych; unikanie opodatkowania; luka podatkowa; funkcjono-

wanie administracji skarbowej; kontrola podatkowa oraz celno-skarbowa; Jednolity Plik 

Kontrolny (JPK); ewidencja podatkowa, ceny transferowe, zarządzanie ryzykiem podatko-

wym. 

4. Prace z zakresu zarządzania finansami publicznymi, w tym: analiza budżetu państwa 

lub jst; analiza sytuacji finansowej jst; nowoczesne metody budżetowania, w tym budżet 

zadaniowy; zarządzanie długiem publicznym; rachunkowość budżetowa, partnerstwo pu-

bliczno – prywatne (PPP). 

5. Prace z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym: restrukturyzacja finansowa, system 

zarządzania efektownością (EPM) oraz wartością (VM), analiza finansowa, wycena przed-

siębiorstw. 


