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Lublin, 7 marca 2015 r. 

 

 

OPINIA 

W SPRAWIE ZGODNOŚCI Z PRAWEM USTAWY Z DNIA 15 STYCZNIA 2015 R. O 

ZMIANIE USTAWY O SŁUŻBIE CELNEJ, USTAWY O URZĘDACH I IZBACH 

SKARBOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW  

W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ZASADY INSTANCYJNOŚCI POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO ORAZ PRAW PRACOWNICZYCH RADCÓW PRAWNYCH 

ZATRUDNIONYCH W IZBACH i URZĘDACH SKARBOWYCH 

 

I. 1 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie postanowienia ustawy z 15 stycznia 2015 r. 

o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 211). U podstaw rządowego projektu, 

na kanwie którego powstał przywołany akt prawny, legło przede wszystkim stworzenie 

prawnych warunków do wzmocnienia organizacyjnego Służby Celnej oraz administracji 

podatkowej w celu podniesienie sprawności ich działania, zgodnie z rekomendacją Unii 

Europejskiej. W odniesieniu do sfery funkcjonowania aparatu podatkowego, 

rozwiązania przyjęte w ustawie nowelizującej służyć mają zwiększeniu efektywności 

wykorzystania posiadanych przezeń zasobów kadrowych i rzeczowych, m. in. poprzez 

przekształcenie izb skarbowych i podległych im urzędów skarbowych w jedną, 

skonsolidowaną jednostkę budżetową. W efekcie, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy 

nowelizującej z chwilą jej wejścia w życie, dotychczasowi pracownicy urzędów 

skarbowych staną się pracownikami izb skarbowych. Dotyczy to również radców 

prawnych, zatrudnionych dotąd w urzędach skarbowych na terenie województwa, 

którzy z dniem 1 kwietnia 2015 r. staną się z mocy prawa pracownikami obsługującymi 

organy podatkowe II instancji.  

Niezależnie od deklaracji, ujętej w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej, 

iż wprowadzane zmiany organizacyjne nie spowodują pogorszenia warunków pracy 

i płacy pracowników administracji podatkowej, rozwiązania przyjęte w ostatecznym 

kształcie ustawy budzą poważne wątpliwości. Po pierwsze, dotyczą one sfery aksjologii 
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procedury administracyjnej, zwłaszcza, w szczególności zasady instancyjności 

postępowania. Po drugie, co szczególnie istotne w kontekście przedmiotowej opinii, 

odnoszą się one do zmian w zakresie statusu pracowniczego radców prawnych, 

prowadzących obsługę prawną organów podatkowych. 

II. Zgodnie z art. 78 zd. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 

r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń 

i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Zarówno w doktrynie prawa, jak 

i w orzecznictwie podkreśla się szczególny, gwarancyjny charakter tak zdefiniowanej 

zasady instancyjności postępowania. Treścią art. 78 Konstytucji jest ustanowienie prawa 

stron każdego postępowania – poza wyjątkami wyraźnie określonymi w ustawie – do 

uruchamiania procedury weryfikującej prawidłowość wszelkich rozstrzygnięć 

wydawanych przez organ działający w charakterze pierwszej instancji. Jednocześnie, 

zasada instancyjności determinuje sposób uformowania procedur sądowych 

i administracyjnych, oddziałując na sposób organizacji zarówno sądownictwa, jak 

i organów administracyjnych (por. L. Garlicki, Komentarz do art. 78, w : Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007, s. 1-2.). 

Kontekst aksjologiczny wskazanej zasady eksponowany jest w utrwalonym 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Zasada instancyjności postępowania wyraża 

samoistne prawo podmiotowe, podlegające ochronie także w procedurze skargi 

konstytucyjnej (wyrok z 18 października 2004 r., P 8/04, OTK ZU 2004, nr 9, poz. 92). 

Jako narzędzie weryfikacji pierwszego rozstrzygnięcia, instancyjność stanowi istotny 

element ochrony praw jednostki, przeciwdziała bowiem arbitralności i ułatwia unikanie 

pomyłek i krzywd (wyrok z 12 czerwca 2002 r., P 13/01, OTK ZU 2002, nr 4, poz. 42).  

Z tak rozumianą zasadą instancyjności postępowania immanentnie związana jest 

dewolutywność (wyrok z 15 maja 2000 r., SK 29/99, OTK ZU 2000, nr 4, poz. 110). 

W zakresie tzw. zwyczajnych środków odwoławczych, wniesienie środka zaskarżenia 

powoduje przeniesienie rozpatrzenia sprawy do drugiej, wyższej instancji, co stanowi 

niekwestionowaną przez doktrynę zasadę wszelkich postępowań procesowych 

(oczywiście z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie). W orzecznictwie, 

utrwalonym już pod rządami poprzedniej Konstytucji, na dewolutywny charakter 

środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym zwrócił również uwagę 
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Naczelny Sąd Administracyjny, wyraźnie wskazując, że dwuinstancyjność postępowania 

administracyjnego polega na rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy przez dwa organy 

administracji różnych stopni (wyrok z 12 listopada 1992 r., sygn. akt V S.A. 721/92). 

Natomiast jeszcze w okresie poprzedzającym demokratyczne przekształcenia ustrojowe 

orzecznictwo sądowo-administracyjne eksponowało jeszcze jeden aspekt zasady 

dwuinstancyjności, ważny również w kontekście wprowadzanych obecnie zmian 

organizacyjnych, mianowicie wzajemną niezależność organów podatkowych. W ocenie 

sądu administracyjnego, praktyka sprowadzająca organ I instancji do roli wykonawcy 

poleceń organu nadrzędnego stanowi bezpośrednią ingerencję w sposób załatwienia 

sprawy, zastrzeżonej do kompetencji organu niższego stopnia oraz pozbawia go 

samodzielności, nieodzownej w orzecznictwie administracyjnym. Czyni to kontrolę 

instancyjną wręcz iluzoryczną, gdyż koliduje z nakazem obiektywizmu postępowania 

odwoławczego, prowadząc do sytuacji, w której organ II instancji w postępowaniu 

odwoławczym dokonywać będzie w istocie oceny swoich własnych ustaleń (wyrok z 12 

lutego 1987 r., sygn. III S.A. 1092/86. Podobnie w wyroku z 12 lutego 1985 r., sygn. III 

S.A. 1811/84). W obecnym stanie prawnym, odrębność organizacyjna urzędów 

skarbowych i izb skarbowych gwarantuje zachowanie procesowej niezależności 

pomiędzy organami I i II instancji. Konstrukcja ta nie tylko wpisuje się w formułę zasady 

dwuinstancyjności postępowania, ale stanowi również istotny element realizowania 

zasady zaufania podatnika do organów podatkowych, wyrażonej w art. 121 § 1 ustawy 

z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749). Rozwiązania 

organizacyjne, przyjęte w opiniowanej nowelizacji w istocie znoszą ową niezależność. 

Dotychczasowe urzędy skarbowe i izby skarbowe zostają zespolone w ramach jednego 

urzędu, gdzie funkcję kierownika jednostki pełnić będzie dyrektor izby skarbowej, 

prowadzący politykę kadrową podległych mu struktur organizacyjnych, w tym urzędów 

skarbowych, a pracodawcą wszystkich urzędników skarbowych, w tym 

dotychczasowych pracowników urzędów skarbowych z naczelnikami na czele staną się 

izby skarbowe. Rodzi to niebezpieczeństwo, iż w postępowaniu odwoławczym organ 

skarbowy orzekać będzie w istocie pro domo suo, co naruszałoby podstawowe prawa 

i gwarancje procesowe podatnika i jako takie musiałoby być oceniane jako rażące 

naruszenie prawa, w tym również zasady demokratycznego państwa prawnego, 
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określonej w art. 2 Konstytucji. Naruszenie zasady instancyjności postępowania 

w związku z wchodzącymi w życie nowymi regulacjami, należy również rozpatrywać 

w kontekście świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych zatrudnionych 

w organach podatkowych. Rozwiązania przyjęte w ustawie nowelizującej stawiają pod 

znakiem zapytania niezależność radców prawnych, którzy w ramach jednej umowy 

o pracę – formalnie w izbie skarbowej – mieliby prowadzić obsługę zarówno organu 

podatkowego I instancji, jak i organu odwoławczego. Formuła ta stoi w opozycji do 

standardów niezależności zawodu radcy prawnego, określonych w Kodeksie Etyki 

Radcy Prawnego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z 28 grudnia 2010 r. 

  

III. Zespolenie aparatu urzędniczego izb i urzędów skarbowych, przewidziane 

w opiniowanej ustawie, może prowadzić do istotnej modyfikacji statusu pracowniczego 

radców prawnych, zatrudnionych w dotychczasowych komórkach organizacyjnych 

aparatu podatkowego. Wbrew deklaracjom, wyrażonym w uzasadnieniu nowelizacji, 

a dotyczących utrzymania w tymże aparacie dotychczasowego zasobu kadrowego 

radców prawnych, brak odrębnej obsługi prawnej naczelników urzędów skarbowych, 

jak i odrębnej, merytorycznej obsługi prawnej samych urzędów wysoce prawdopodobną 

czyni znaczącą redukcję etatów w zakresie profesjonalnej obsługi prawnej administracji 

skarbowej. Deficytów w tym zakresie nie zaspokoi przeniesienie na poziom izb 

skarbowych niektórych zadań, dotyczących obsługi prawnej naczelników urzędów 

skarbowych. Problem ten należy postrzegać w szerszym kontekście, odnoszącym się nie 

tylko - i nie przede wszystkim – do sfery praw pracowniczych określonej grupy 

zawodowej, w tym wypadku radców prawnych. Uszczuplenie zakresu profesjonalnej 

obsługi prawnej organów podatkowych, zwłaszcza na poziomie urzędów skarbowych, 

stanowi również poważne zagrożenie dla interesu publicznego oraz indywidualnych 

interesów obywateli – podatników. Uwzględniając bowiem specyfikę materii 

podatkowej, dynamikę zmian i stopień skomplikowania regulacji prawnej w tym 

obszarze, stała i stabilna, a nie czyniona wyłącznie „z doskoku” obsługa merytoryczna 

organów podatkowych, wykonywana w pełnym zakresie przez profesjonalistów, jest 

jedną z podstawowych gwarancji legalizmu działania organów administracji skarbowej.  
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Kolejnym zagadnieniem, istotnym z punktu widzenia statusu pracowniczego 

radców prawnych jest kwestia dopuszczalności ograniczenia możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej przez tych spośród nich, którzy utrzymają zatrudnienie 

w jednostkach organizacyjnych administracji skarbowej, jak również możliwości ich 

dodatkowego zatrudnienia poza aparatem skarbowym. Problem, jaki jawi się w tym 

względzie ma charakter systemowy, a to ze względu na kolizję treściową 

obowiązujących regulacji prawnych. Art. 2 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne (t. j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 ze zm.) zakresem regulacji obejmuje 

między innymi pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby 

cywilnej, zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym 

ze stanowiskami wymienionymi w art.2 pkt 1, wśród których figuruje również naczelnik 

wydziału w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych. Kwestie 

dotyczące płacowego zaszeregowania owych pracowników reguluje z kolei 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia 

stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych 

urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz 

szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących 

członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630 ze zm.). Zgodnie 

z kategoryzacją stanowisk, ujętą w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stanowisko 

naczelnika wydziału w ministerstwie jest zakwalifikowane jako koordynujące, 

natomiast stanowisko radcy prawnego jako samodzielne. Dla obydwu wymienionych 

stanowisk załącznik nr 2 do rozporządzenia określa ten sam mnożnik do ustalania 

wynagrodzenia, co stanowisku radcy nadaje charakter równorzędny pod względem 

płacowym ze stanowiskiem naczelnika, tym samym czyniąc radców prawnych, 

zatrudnionych w administracji państwowej – w tym i skarbowej – adresatami 

ograniczeń, ujętych w art. 4 ustawy. Szczegółowa analiza i ocena rozwiązań przyjętych 

w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne, jak również w przywołanym wyżej rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów nie jest przedmiotem niniejszej opinii. Nie sposób jednak nie zauważyć, 

iż regulacja, zgodnie z którą to nie ustawodawca, ale organ administracji rządowej, 
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za pomocą mnożników płacowych przesądza o podmiotowym zakresie ograniczeń 

wolności jednostki w sferze działalności gospodarczej, budzi poważne wątpliwości pod 

kątem zgodności z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, w świetle których to 

przepisów, ograniczenia te mogą mieć wyłącznie podstawę ustawową (potwierdza to 

wniosek RPO do TK z dnia 18 marca 2014 r.). Kwestia ustawowej regulacji zakresu 

ograniczeń działalności gospodarczej była przedmiotem licznych orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego. Zdaniem Trybunału, przy regulowaniu działalności gospodarczej 

zakres materii pozostawionych do unormowania w rozporządzeniu musi być węższy niż 

zakres ogólnie dozwolony na tle art. 92 ust. 1 Konstytucji, a unormowanie ustawowe, 

odnoszące się do ograniczenia działalności gospodarczej powinno odpowiadać zasadzie 

określoności i zawierać podstawowe elementy tego ograniczenia (wyrok z 25 lipca 

2006r., P 24/05, OTK ZU 2006, nr 7A, poz. 87). Abstrahując od kwestii konstytucyjności 

przyjętych w tym zakresie regulacji, kolidują one z przepisami ustawy z 6 lipca 1982 r. 

o radcach prawnych (Dz. U. z 2010r., Nr 10, poz. 65 ze zm.). Zgodnie z jej art. 8 ust. 1 

radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce. Z przywołanego przepisu 

wynika jednoznacznie, że oprócz wykonywania zawodu w ramach stosunku pracy, 

działalność zawodowa radcy prawnego immanentnie wiąże się z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, w formach wymienionych w tym artykule. Z kolei w świetle 

art. 17 ustawy, radca prawny wykonujący zawód w ramach stosunku pracy może być 

zatrudniony jednocześnie w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej i w wymiarze 

przekraczającym jeden etat. W istocie przepis ten przesądza, iż w odniesieniu do radców 

prawnych nie ma zastosowania formuła jednoetatowości. Wynika z tego jednoznacznie, 

że podejmowanie przez pracodawców działań, zmierzających do uniemożliwienia 

radcom prawnym dodatkowego zatrudnienia stanowi naruszenie wolności 

wykonywania zawodu, określonej w art. 17 ust. 2 Konstytucji, a co za tym idzie również 

zasady demokratycznego państwa prawnego. Koncentrując się z kolei na kwestii 

dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej przez radców prawnych, 

zatrudnionych w administracji skarbowej należy zwrócić uwagę na dwojaki charakter 

wolności działalności gospodarczej. Po pierwsze, jest ona konstytucyjną zasadą 

ustrojową, stanowiącą jeden z fundamentów społecznej gospodarki rynkowej, na której 
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- zgodnie z art. 20 Konstytucji – opiera się ustrój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Po drugie, jest również prawem podmiotowym jednostki, a wszelkie jej ograniczenia 

dopuszczalne są, o czym już była mowa, tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na 

ważny interes publiczny. Ustawodawca nie ma jednak pełnej swobody w kwestii 

decydowania o sposobie i zakresie owych ograniczeń. Przywołując ponownie 

stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wskazać należy, że ustawodawca nie może 

ustanawiać ograniczeń przekraczających pewien stopień uciążliwości, a zwłaszcza 

zaburzających proporcje pomiędzy stopniem naruszenia uprawnień jednostki a rangą 

interesu publicznego, który ma w ten sposób podlegać ochronie (wyrok z 21 kwietnia 

2004 r., K 33/03, OTK ZU 2004, nr 4A, poz. 31). Z kolei w procesie stosowania prawa, 

z zasady wolności działalności gospodarczej wynika powinność rozstrzygania 

problemów kolizyjnych pomiędzy normami ustawowymi oraz dokonywania wykładni 

ich przepisów na rzecz tej zasady, zgodnie z formułą in dubio pro libertate (wyrok z 28 

stycznia 2003 r., K 2/02, OTK ZU 2003, nr 1A, poz. 4).  

Zarówno dopuszczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej 

w formie kancelarii przez radców prawnych, zatrudnionych w zreformowanych 

jednostkach organizacyjnych administracji skarbowej, jak również możliwość 

podejmowania przez nich jednocześnie innego zatrudnienia nie stanowi zagrożenia dla 

jakkolwiek pojmowanego interesu publicznego. Dotyczy to również zagrożeń, 

związanych z potencjalnym konfliktem interesów pomiędzy obsługą urzędu, 

a działalnością radcy w ramach prowadzonej przez niego kancelarii czy też u innego 

pracodawcy. Obowiązujące regulacje prawne zawierają bowiem wystarczające 

gwarancje - zarówno formalne, jak i materialne – które powstawaniu takich konfliktów 

skutecznie zapobiegają. Zgodnie z art. 15 ustawy o radcach prawnych, radca obowiązany 

jest wyłączyć się od wykonania czynności zawodowych we własnej sprawie lub jeżeli 

przeciwnikiem jednostki organizacyjnej udzielającej mu pełnomocnictwa jest inna 

zatrudniająca go jednostka organizacyjna albo jeżeli sprawa dotyczy osoby, z którą 

pozostaje on w takim stosunku, że może to oddziaływać na wynik sprawy. Dodatkową 

gwarancję w tym względzie stanowi przepis art. 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, 

w którym unikanie konfliktu interesów ujęte jest w kanonie podstawowych wartości 

tego zawodu. Z punktu widzenia ochrony interesu publicznego w związku 



Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji  

 

8 

 

z działalnością aparatu skarbowego, równie istotnym instrumentem o charakterze 

gwarancyjnym jest ujęta we wskazanym Kodeksie zasada uchylenia się radcy prawnego 

od wykonywania czynności zawodowych na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, o ile 

groziłoby to naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Wreszcie, 

narzędzia normatywne zapobiegające potencjalnym konfliktom interesów w obszarze 

działalności radców prawnych na styku urząd – kancelaria radcy prawnego zawarte są 

w nowelizowanej ustawie z 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych. Zgodnie 

z jej art. 5 ust. 1c w brzmieniu nadanym opiniowaną ustawą, do kompetencji Ministra 

Finansów należy kontrola przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz bezstronności 

i obiektywizmu działania pracowników izb skarbowych.  

Powyższe uwagi prowadzą do jednoznacznego wniosku, że ograniczanie 

możliwości prowadzenia kancelarii przez radców zatrudnionych w zreformowanych 

jednostkach administracji podatkowej nie może być uznane za prawnie uzasadnione. 

  

IV. Konkludując uwagi, zawarte w przedmiotowej opinii stwierdzić należy, iż : 

1) zmiana formuły organizacyjnej organów podatkowych, ujęta w ustawie 

nowelizującej ustawę o urzędach i izbach skarbowych prowadzić może 

do znaczącego obniżenia standardów demokratycznego państwa prawnego 

w odniesieniu do zasady instancyjności postępowania administracyjnego; 

2)  w odniesieniu do statusu radców prawnych, świadczących obsługę prawną 

w organach podatkowych, wprowadzane rozwiązania mogą prowadzić 

do pogorszenia ich warunków pracy i ograniczenia ustawowo gwarantowanej 

niezależności wykonywania zawodu, zwłaszcza w przypadku konieczności 

jednoczesnej obsługi prawnej izby skarbowej i podległych jej instancyjnie 

urzędów skarbowych; 

3) wprowadzana koncepcja organizacyjna funkcjonowania aparatu skarbowego 

może skutkować istotną redukcją zatrudnienia radców prawnych, zwłaszcza 

w przypadku stosowania przez pracodawcę nie znajdującej prawnego 

umocowania praktyki wiązania etatowego zatrudnienia radcy prawnego w izbie 

skarbowej z bezwzględnym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej 
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w formie kancelarii czy też z zakazem podejmowania dodatkowego zatrudnienia 

poza aparatem skarbowym; 

4) w następstwie wystąpienia wyżej wymienionych zjawisk należy brać pod uwagę 

znaczący spadek jakości, a co za tym idzie efektywności funkcjonowania aparatu 

skarbowego, ze szkodą zarówno dla interesu publicznego, jak i prawnych 

interesów obywateli. 

 

 

dr hab. Sławomir Patyra 

Katedra Prawa Konstytucyjnego 

UMCS w Lublinie 

radca prawny 

 


