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Piotr Możyłowski 

 
Publikacje i konferencje po uzyskaniu stopnia doktora (od 2012 r.): 

1) Niestabilność systemu podatkowego zewnętrznym źródłem ryzyka podatkowego w Polsce 

- Proceedings of the XVIIth International Conference on THE SCIENCE AND QUALITY OF 

LIFE and Symposium  VILNIUS REGION: PAST, PRESENT, FUTURE – przekazany do 

recenzji  

2) Naruszenie zasady sprawiedliwości i powszechności w polskim systemie ubezpieczeń 

społecznych - Proceedings of the XVIIth International Conference on THE SCIENCE AND 

QUALITY OF LIFE and Symposium  VILNIUS REGION: PAST, PRESENT, FUTURE – 

przekazany do recenzji  

3) The gray zone in Poland - phenomenon, conditions and causes, multifaceted 

consequences – Zbirnyk Naukovyh prats. Ekonomika – Chernivtsi : Chernivtsi National 

University – w druku 

4) Unstable and complicated tax system as an external source of tax risk in the SME sector 

in Poland – Naukovy Visnyk Chernivetskoho universitetu : Zbirnyk Naukovyh prats. 

Vyp. 750. Ekonomika – Chernivtsi : Chernivtsi National University, 2015, s. 137-142 

5) Nominal, effective and marginal tax rates of the households and enterprises in Poland 

[w:] Naukovy Visnyk Chernivetskoho universitetu : Zbirnyk Naukovyh prats. Vyp. 710-711. 

Ekonomika – Chernivtsi : Chernivtsi National University, 2014 

6) Podatkowe bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce [w:] Biuletyn 

internetowy dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, czerwiec 2014, Nowa Era 

7) Przedsiębiorca jako zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Wybrane zagadnienia [w:] Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich 

przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego, red. P. Możyłowski, EUST Radom, 2014  

8) Szara strefa w Polsce: jej przyczyny i skutki –  Proceedings of the XVIIth International 

Conference on THE SCIENCE AND QUALITY OF LIFE and Symposium  VILNIUS 

REGION: PAST, PRESENT, FUTURE, edited R. Brazis, Studium Vilnense A, vol. 11, 

Vilnius, Lithuania 2014 

9) Prawno-administracyjne bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w 

świetle opinii przedsiębiorców oraz raportów Doing Business [w:] Przedsiębiorczość w 

warunkach kryzysu gospodarczego, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w 

Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa – Kraków 2013, vol. 9 

10) „Ulga na złe długi” sposobem na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw sektora 

MSP [w:] Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, red. A. Marjański, B. Piasecki, 

Część II, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 6, Łódź 2013 
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11) Ryzyko podatkowe jako element otoczenia biznesowego sektora przedsiębiorstw MŚP 

[w:] Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, red. A. Marjański, B. Piasecki, Część II, 

Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 6, Łódź 2013 

12) Składki na ubezpieczenia społeczne jako czynnik kształtujący pozapłacowe koszty pracy 

[w:] Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi, red. A. Nowak, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych, Radom 2013 

13) Zarzut jako element ochrony prawnej zobowiązanego w prowadzonym postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji – złożony w wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Siedlcach, po recenzjach 

14) Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego – złożony w 

wydawnictwie KUL, po recenzjach 

15) Wykorzystanie hipoteki i zastawu jako form zabezpieczenia zobowiązań podatkowych 

przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego – 

"Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce" redakcja 

Stanisław Sagan i Magdalena Sitek, ISBN 978-83-62753-64-2, WSEG Józefów 2016  

16) Treść uzasadnienia decyzji w sprawie ulgi podatkowej. Glosa do wyroku WSA z dnia 03 

września 2014 r., III SA/Wa 321/14 – "'Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne", Nr 

2/2015, UTH Radom, ISSN 2450-3940, ss. 73 - 85   

17) Efektywność egzekucji administracyjnej w Polsce w latach 2010 – 2014 – przesłany do 

wydawnictwa KUL  

18) Stosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w administracyjnym 

postępowaniu egzekucyjnym – w druku "'Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne", 

Nr 2/2015, UTH Radom, ISSN 2450-394 

19) Przedawnienie i zabezpieczenie zaległości podatkowych z tytułu podatków lokalnych w 

gminach w latach 2010 – 2015 – złożony do recenzji 

20) Organ gminy jako wierzyciel w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym – 

jego prawa i obowiązki – złożony do recenzji 
 

Redakcje naukowe 

1) Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 

kryzysu gospodarczego, red. Piotr Możyłowski, EUST Radom, 2014 – ISBN 978-83-62805-

21-1  

 

Podręczniki, skrypty 

1. Kompendium wiedzy z podstaw zarządzania i postępowania egzekucyjnego. Podręcznik 

akademicki; Piotr Możyłowski, Adam Oleksiuk, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i 

Technicznych w Radomiu, Radom 2013 
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Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach 

organizacyjnych tych konferencji: 

1. Konferencje krajowe: 

 Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Finanse samorządu terytorialnego w Polsce: 

Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie” Pionki 18.05.2016 r. zorganizowanej przez Fundację 

Przedsiębiorczości i Rynku Pracy 

 Udział w Konferencji „Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w 

konfrontacji z rzeczywistością prawno-podatkową w biznesie w 2016 r.” w dniu 

11.03.2016 r. zorganizowanej przez Instytut Studiów Podatkowych w Warszawie  

 Udział w Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorcy podczas Dni dla Biznesu 

zorganizowanego przez Targi Kielce w dniach 01-02.10.2015 r.  

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy współczesnej Europy w kontekście 

prawnym, administracyjnym, pedagogicznym i społecznym” zorganizowana w dniu 

26.09.2015 r. przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu 

 III Konferencja naukowa „Firmy rodzinne” zorganizowana przez Społeczną Akademię Nauk 

w Łodzi w dniach 21 – 23.05.2013 r. 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania 

ludźmi” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Technicznych w dniu 

08.12.2012 r. 

2. Konferencje międzynarodowe: 

 Międzynarodowa Konferencja “25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce” zorganizowana 

przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – 

04.09.2015 r. 

 XVII International Conference on the Science and Quality of Life, and Symposium “Vilnius 

region: past, present, future” – June 29 – Luly 2.2013, Vilnius, Lithuania – Universitas 

Studiorum Polona Vilnensis 

 Międzynarodowa konferencja „Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego” 

organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie w dniach 08 – 

09.10.2012 r. 

Współorganizator konferencji 

1. Organizacja konferencji „Finanse samorządu terytorialnego w Polsce: Teoria. Instytucje. 

Funkcjonowanie” – Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, Pionki 18.05.2016 

2. Organizacja konferencji „Zarządzanie należnościami w sektorze przedsiębiorstw MSP w dobie 

kryzysu gospodarczego” – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Radom 

dnia 26.09.2013 r. 

 

Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu 

terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców 

http://www.ap.krakow.pl/geo/przed_program2012.html
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1) Współpraca jako konsultant naukowy podczas realizacji projektu pn. „Program konsultacji 

społecznych w Gminie Wolanów” POKL Priorytet V Dobre rządzenie, poddziałanie 5.4.2 

Rozwój dialogu obywatelskiego. Wsparcie konsultacyjne dotyczyło opracowania „Strategii 

rozwoju Gminy Wolanów do roku 2022” 

2) Analiza podatkowa w przedmiocie możliwości uwzględnienia wydatków na sponsoring w 

kosztach uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku 

od towarów i usług  

3) Analiza podatkowa w przedmiocie możliwości sprzedaży firmy bez ponoszenia obciążeń z 

tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych  

4) Analiza podatkowa dotycząca możliwości wniesienia odwołania od decyzji samorządowego 

organu podatkowego w przedmiocie uchylenia w części decyzji określającej podatek od 

nieruchomości z naruszeniem przepisów art. 240 O.P.  

5) Analiza podatkowa w przedmiocie możliwości wniesienia odwołania od decyzji organu 

podatkowego odmawiającej udzielenia ulgi podatkowej w postaci umorzenia zobowiązania w 

podatku od spadku i darowizn (naruszenie art. 210 – uzasadnienie) 

6) Analiza i opinia w przedmiocie możliwości wniesienia odwołania od decyzji o zabezpieczeniu 

na majątku podatnika na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i 

usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych  

7) Analiza i opinia podatkowa w przedmiocie wniesienia wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej przez Ministra Finansów w sprawie opodatkowania usług projektowania, 

sprzedaży i montażu mebli kuchennych i łazienkowych obniżoną stawką podatku od towarów 

i usług 

 

Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 

krajowych 

Udział w projektach 

 2014 - współpraca jako ekspert z Europejską Uczelnią Społeczno – Techniczną w Radomiu w 

ramach projektu ORKIESTRA. Projekt zakładał interdyscyplinarne, partycypacyjne oraz 

międzysektorowe wsparcie programowania działań instytucji samorządu województwa w 

zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników do aktualnych potrzeb gospodarki, 

wykorzystując klastry i inicjatywy klastrowe jako skuteczne instrumenty rozwoju 

innowacyjności i konkurencyjności regionalnej. Projekt był współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 Wsparcie procesów adaptacyjnych 

i modernizacyjnych w regionie. 

 2013 – 2014 - współpraca z Tomrad Sp. z o.o. w Radomiu w ramach pilotażowego projektu 

pn.: „Wykonanie usług aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy prowadzących do zatrudnienia”, w ramach 



5 

 

systemowego przedsięwzięcia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Partnerstwo dla 

pracy" 

 2014 – 2015 - współpraca z WYG Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania  2.1.3 POKL w projekcie 

„Społeczna odpowiedzialność biznesu”. 

 


