
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, 

Wojciecha Skurkiewicza i Roberta Mamątowa 
na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 30 listopada 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Otrzymaliśmy informacje, jakoby dyrektorzy w izbach skarbowych, w tym dyrektor w łódzkiej izbie skar-

bowej, korzystali z usług prawnych świadczonych na ich zlecenie przez profesjonalne kancelarie prawnicze. 
Wyżej wymienione usługi miały przede wszystkim polegać na formułowaniu pism w ramach postępowania 
administracyjnego. Konkretnie miało to również mieć miejsce w sprawach wszczętych na podstawie wnio-
sków składanych przez łódzkich transportowców o wznowienie postępowań podatkowych w związku z zapa-
dłym wyrokiem TSUE w sprawach C-80/11 i C-142/11. 

Oczywiście miało się to odbywać w ramach redagowania stanowiska podpisywanego następnie przez dy-
rektora Izby Skarbowej w Łodzi. 

Uzyskane informacje budzą nasze najgłębsze zdziwienie i w związku z tym prosimy o stanowisko Pana 
Ministra w przedstawionej sprawie. 

Potwierdzenie tych informacji wskazywałoby na to, że organ administracji podatkowej II instancji, w któ-
rego dyspozycji pozostaje profesjonalny aparat urzędniczy, nie jest w stanie samodzielnie wypowiadać się w 
kwestiach, do których został powołany. 

Panie Ministrze, mając na względzie powyższe uwagi, uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska w następu-
jących sprawach. 

1. Czy znana jest Panu Ministrowi wskazana praktyka dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi powierzania 
zewnętrznym podmiotom świadczenia usług prawnych, w tym przede wszystkim w ramach postępo-
wań wznowieniowych dotyczących transportowców z ziemi łódzkiej? 

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie, jaka jest podstawa 
prawna do zlecania przez organy administracji podatkowej świadczenia usług prawnych podmiotom 
zewnętrznym, oczywiście w ramach przedmiotu działalności tych organów. 

3. Jakie czynności wykonywali prawnicy podmiotów zewnętrznych? 
4. Jakie działania nadzorcze zamierza podjąć Pan Minister w zakresie sygnalizowanego problemu, aby te 

praktyki nie miały miejsca w przyszłości? 
 
Będziemy zobowiązani za szczegółowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow 




