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Krótki biogram
Doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo – stopień naukowy uzyskany w 2012 r. w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie; tytuł rozprawy doktorskiej: „Prawne gwarancje ochrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji – fikcja, czy rzeczywistość?”; absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim;
obszar zainteresowań naukowych to: prawo i postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji,
prawo podatkowe, prawo gospodarcze publiczne;
autorka glos do orzeczeń sądowych, tez, publikacji o tematyce egzekucyjnej i podatkowej, uczestniczka wielu konferencji
naukowych; łączy pracę naukową z praktyką w organach administracji rządowej;
wyróżnienie medalem Copernicus 2015 przez Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie za osiągnięcia
w dziedzinie kształcenia (26.09.2015 r.).
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe (ewent. stopnie awansu zawodowego w przypadku nauczycieli)
Ukończenie licznych kursów i szkoleń specjalistycznych (w tym organizowanych przez KPRM) w ramach podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i doskonalenia
Dorobek naukowy: zainteresowania naukowe i prace badawcze, najważniejsze publikacje naukowe z podziałem na książki
i artykuły (do 15 najważniejszych pozycji)
Publikacje naukowe o zasięgu krajowym
•Zastosowanie środka egzekucyjnego a przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przegląd
Podatkowy Nr 8/2011.
- w artykule poruszono problematykę wpływu zastosowania środka egzekucyjnego na bieg terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego, w tym warunków, jakie muszą być spełnione, aby nastąpiło przerwanie biegu terminu
przedawnienia. Rozważania dotyczą zagadnienia niedopuszczalności zastosowania środka egzekucyjnego, wpływu
skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych na bieg terminu przedawnienia, w tym skutków usunięcia z obrotu
prawnego decyzji stanowiącej podstawę prawną obowiązku realizowanego w postępowaniu egzekucyjnym.
•Uprawnienia organu egzekucyjnego względem dłużnika zajętej wierzytelności, Przegląd Podatkowy
Nr 3/2012.
- w artykule dokonano analizy obowiązku dłużnika zajętej wierzytelności, jakim jest realizacja na wezwanie organu
egzekucyjnego zajęcia wierzytelności lub prawa majątkowego, w tym skutków niewykonania tego obowiązku oraz
przesłanek odpowiedzialności dłużnika zajętej wierzytelności i okoliczności wyłączających tę odpowiedzialność Rozważania
dotyczyły ponadto problematyki potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności.
•Ochrona interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (w:) red. M. Woiński,
Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, Warszawa 2012.
- w publikacji dokonano analizy i oceny środków ochrony zobowiązanego przed pozaprawnymi działaniami organu
egzekucyjnego, w podziale na gwarancje prewencyjne i represyjne. Analizą objęto w szczególności instytucję badania
dopuszczalności wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu
wykonawczego, ustawowych ograniczeń egzekucji, zwolnienia z egzekucji określonych składników majątkowych,
zawieszenia postępowania egzekucyjnego. W zakresie gwarancji represyjnych analiza dotyczyła środków zaskarżenia
i środków nadzoru, uregulowanych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w Kodeksie postępowania
administracyjnego oraz środków ochrony sądowej.
•Kontrowersje wokół pojęcia zobowiązanego, Przegląd Podatkowy Nr 3/2014.
- w publikacji przedstawione zostały spory i dylematy, jakie istnieją na tle definicji zobowiązanego oraz pozycji prawnej
zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania, kto posiada status zobowiązanego
oraz czy z przysługujących zobowiązanemu środków prawnych mogą korzystać inne osoby. Rozważania zostały
skoncentrowane w szczególności na osobie małoletniej, dłużniku rzeczowym, osobie, wobec której orzeczono przepadek
na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów lub równowartości osiągniętej korzyści majątkowej, a także małżonku
zobowiązanego podatnika.
•Zawieszenie
postępowania
egzekucyjnego
–
praktyczny
punkt
widzenia,
Przegląd
Podatkowy
Nr 7/2014.
- w artykule dokonano analizy podstaw zastosowania instytucji zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz skutków
i konsekwencji dla zobowiązanego zastosowania tej instytucji.
•Szukanie złotego środka – o zasadzie stosowania egzekucji najmniej uciążliwej dla zobowiązanego, Przegląd Podatkowy
Nr 8/2015.
- w artykule poruszona została problematyka pogodzenia skuteczności egzekucji
z obowiązkiem zapewnienia zobowiązanemu właściwej ochrony, mierzalności dotkliwości środka egzekucyjnego oraz
kryteriów, którymi organ egzekucyjny winien się kierować realizując zasadę stosowania egzekucji najmniej uciążliwej dla
zobowiązanego. W publikacji została podjęta próba ustalenia tych kryteriów.
•Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania w egzekucji zobowiązań podatkowych, Przegląd
Podatkowy Nr 7/2016.
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- artykuł dotyczy problematyki kontroli procesowej działań organu egzekucyjnego poprzez instytucję skargi na czynność
egzekucyjną oraz skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Badaniem objęto w szczególności warunki
dopuszczalności skorzystania z tych instrumentów kontroli.
•Naruszenie praw osób trzecich na skutek skierowania egzekucji do majątku nienależącego do zobowiązanego, Przegląd
Podatkowy Nr 11/2016.
- przedmiotem badania uczyniono instytucję wyłączenia spod egzekucji zajętych praw lub rzeczy na żądanie osoby nie
będącej zobowiązanym. W artykule podjęto próbę ustalenia komu przysługuje status osoby trzeciej w postępowaniu
egzekucyjnym, poruszono problematykę zakresu uprawnień oraz oceny przez organ egzekucyjny zasadności zgłoszonego
żądania osoby trzeciej.
•Granice stosowania przymusu egzekucyjnego w poborze należności o charakterze publicznoprawnym, WarmińskoMazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne,
Nr 4/2015.
- w publikacji ukazano elementy wyznaczające granice stosowania sankcji egzekucyjnej, poruszono również kwestię
znaczenia elementu dobrowolności w uiszczaniu danin publicznych.
•Problematyka oceny zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej - Przegląd Prawa Publicznego Nr
10/2017
- w publikacji dokonano analizy instytucji zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji, poruszono w szczególności
problematykę związania organu egzekucyjnego stanowiskiem wierzyciela przy ocenie zarzutów w kontekście zapewnienia
zobowiązanemu właściwej ochrony.
•Instytucja zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – uwagi na tle konstytucyjnej zasady
zaskarżalności (w:) T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka (red. naukowa) Ochrona praw jednostki w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, Toruń 2018
- w publikacji podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja
rozpoznawania zarzutów nie narusza konstytucyjnej zasady zaskarżalności wyrażonej w art.78 Konstytucji, zwłaszcza
w świetle wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, że gwarancja powtórnego rozpatrzenia sprawy nie może być dla strony
iluzoryczna i pozorna, samo zaś prawo zaskarżenia nie może nabierać waloru wyłącznie formalnego środka prawnego.
Glosy do orzeczeń sądowych:
•Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej – Glosa do wyroku NSA z dnia 2 października 2009 r.,
II FSK 689/08; System Informacji Prawnej LEX nr 121134.
•Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej do tego samego składnika majątkowego – Glosa do wyroku SN
z dnia 24 lutego 2010 r., III CZP 133/09; System Informacji Prawnej LEX nr 121517.
•Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnej przez organ sprawujący nadzór nad egzekucją –
Glosa do wyroku NSA z dnia 18 stycznia 2011 r., II OSK 86/10, SIP LEX nr 175020.
•Dopuszczalność podejmowania czynności procesowych o charakterze orzeczniczym w czasie zawieszenia
administracyjnego postępowania egzekucyjnego – Glosa do wyroku NSA z dnia 30 sierpnia 2011 r., II GSK 783/10, SIP LEX
nr 181650.
•Dopuszczalność czynności zajęcia wierzytelności bez uprzedniego sprawdzenia, czy dana wierzytelność dłużnikowi
przysługuje, w kontekście naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych – Glosa do wyroku NSA z dnia 14
sierpnia 2012 r., II FSK 139/11, SIP LEX nr 191045.
•Dopuszczalność wydania przez administracyjny organ egzekucyjny postanowienia w przedmiocie umorzenia
postępowania egzekucyjnego w przypadku niedoręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego – Glosa
do wyroku NSA z dnia 18 lutego 2014 r., II FSK 626/12; SIP LEX
nr 199406.
•Ocena prawidłowości sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego w toku egzekucji
z nieruchomości – Glosa do wyroku WSA w Opolu z dnia 16 listopada 2011 r., I SA/Op 323/1; SIP LEX nr 2153531.
•Bezpodstawność uchylenia się od przekazania zajętej wierzytelności w związku ze zmianą terminu spełnienia świadczenia
– Glosa do wyroku NSA z dnia 7 sierpnia 2014 r., II FSK 1031/13, SIP LEX 2015, Nr 259182.
•Dopuszczalności skierowania egzekucji do majątku wspólnego małżonków na podstawie tytułu wykonawczego
wystawionego wyłącznie na zobowiązanego podatnika – Glosa do wyroku WSA w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2014 r.,
I SA/Po 1065/13, SIP LEX 2016, Nr 298147.
•Prawo do wnoszenia środków zaskarżenia w toku postępowania egzekucyjnego przez podmiot, który nie posiada statusu
zobowiązanego – Glosa do wyroku NSA z dnia 9.09.2015 r., II GSK 1574/14, SIP LEX. 2017, Nr 315732.
Udział w konferencjach naukowych:
•Konferencja Naukowa Katedry Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK nt. „Ordynacja podatkowa – aktualne problemy”,
Toruń 19.06.2007 r.;
•Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka „Exploitation of the Human Being in XX and XXI Century”,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 3-4.06.2011 r.;
•Konferencja Naukowa – „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2010-2011”; organizator:
Instytut Nauk Prawnych PAN, NSA, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 7.06.2011 r.;
•II Konferencja Naukowa Uczestników Prawniczego Seminarium Doktoranckiego – „Między teorią a praktyką prawniczą”,
Warszawa 11.06.2011 r.; wygłoszenie referatu pt. „Ochrona interesów jednostki w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji”;
•XIII Konferencja Naukowa – „Interes publiczny a interes prywatny”, zorganizowana przez WPiA UW, Warszawa
24.02.2012r.;
•Konferencja Naukowa Instytutu Nauk Prawnych PAN – „Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa
i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej”, Warszawa,29.03.2012 r.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE
Wydział Nauk Społecznych/Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
•Konferencja Naukowa WPiA UW – „Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym”, Warszawa, 29.02.2016 r. (udział);
•Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego – „Status podatnika w prawie podatkowym”, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków, 9-10.04.2016 r. (udział);
•Ogólnopolska Konferencja Naukowa WPiA UWM „Instytucje prawa prywatnego w służbie prawa publicznego – nadużycie,
czy konieczność?”, Olsztyn, 22.04.2016 r. (udział i wygłoszenie referatu nt. „Instytucje prawa cywilnego w poborze i
egzekucji należności o charakterze publicznoprawnym”).
•Ogólnopolska Konferencja Naukowa WPiA UMK w Toruniu „Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w
administracji”, Toruń, 11.05.2017 r. (udział i wygłoszenie referatu nt. „Instytucja zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji – uwagi na tle konstytucyjnej zasady zaskarżalności”).
•XII Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce”, Augustów, 27-29 maja 2018 r. (udział).
Prowadzone zajęcia dydaktyczne w WSIiE TWP
Prowadzenie zajęć (wykładów i ćwiczeń) na kierunkach: Ekonomii, Administracji, Socjologii, z przedmiotów: Podstawy
prawa, Wstęp do prawa, Podstawy prawoznawstwa, Prawo gospodarcze, Publiczne prawo gospodarcze, Postępowanie
egzekucyjne w administracji, Finanse publiczne i prawo finansowe, Prawo administracyjne, Administracja rządowa
i samorządowa, Postępowanie administracyjne

