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1. Postępowanie przed organami 
podatkowymi

Zestawienie opracowane na podstawie:
– ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 

ze zm.),
– ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 170),
– ustawy z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 130 

ze zm.),
– ustawy z  16.11.2006  r. o  opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z  2020 r. poz. 1546 

ze zm.). 1 2

SPOSÓB WNOSZENIA. TREŚĆ

Wszystkie 
podania

Art. 168 § 1–3 OrdPU:
§  1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) 
mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podat-
kowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub portal podatkowy.
§ 11. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) 
wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej 
wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub przez portal podatkowy.
§ 1a. Podania organów administracji publicznej są wnoszone za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podat-
kowego, chyba że wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające wnoszenie pism 
w tej formie. W takim przypadku podanie wnosi się w formie pisemnej.
§ 1a2. (uchylony)
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od któ-
rej pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby 
albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator 
podatkowy, a  w  przypadku nierezydentów − numer i  serię paszportu lub innego 
dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o  ile nie 
posiadają identyfikatora podatkowego, a  także czynić zadość innym wymogom 
ustalonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane 
przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli 
podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub pro-
tokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę 
obok podpisu.

1 Art. 168 § 1 OrdPU w brzmieniu ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), która wchodzi w życie 1.07.2021 r.
2 Art. 168 § 1a OrdPU uchylony ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 2320), która wchodzi w życie 1.07.2021 r.
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Odwołanie Art. 220 OrdPU:
§ 1. Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie 
odwołanie tylko do jednej instancji.
§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia.
Art. 221 OrdPU:
§ 1. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Szefa Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub przez samorządowe 
kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, 
stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

Odwołanie § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora Krajowej Informacji Skarbo-
wej.
Art. 221a OrdPU:
§  1. W  przypadku wydania w  pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-
-skarbowego decyzji, o której mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, odwołanie od tej decyzji rozpatruje ten 
sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoław-
czym.
§  2. W  przypadku wydania w  pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-
-skarbowego decyzji innej niż decyzja, o której mowa w § 1, odwołanie od tej decy-
zji służy do dyrektora izby administracji skarbowej właściwego dla kontrolowanego 
w dniu zakończenia postępowania podatkowego.
§  3. Jeżeli nie można ustalić właściwego dyrektora izby administracji skarbowej 
zgodnie z § 2, odwołanie służy do dyrektora izby administracji skarbowej właści-
wego ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał de-
cyzję.
Art. 222 OrdPU:
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw de-
cyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wska-
zywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zażalenie Art. 236 § 1 OrdPU:
Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak sta-
nowi.
Art. 239 OrdPU:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowied-
nie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań.
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TERMIN

Odwołanie Art. 223 OrdPU:
§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem 
organu podatkowego, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia:
1) decyzji stronie;
2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.

Zażalenie Art. 236 OrdPU:
§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak 
stanowi.
§ 2. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia:
1) postanowienia stronie;
2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.

Wniosek 
o przy-
wrócenie 
terminu

Art. 162 § 2 OrdPU:
Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przy-
czyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić 
czynności, dla której był określony termin.
Art. 241 § 2 pkt 1 i 2 OrdPU:
Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:
1) pkt 4 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia 

powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji;

Wniosek 
o przy-
wrócenie 
terminu

2) pkt  8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w  terminie miesiąca 
odpowiednio od dnia wejścia w  życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 240 § 1 pkt 4, 8, 11 OrdPU:
W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
4) strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu (…);
8) została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rze-

czypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł 
Trybunał Konstytucyjny (…);

11) orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wy-
danej decyzji.

Obowiązek podania NIP

Art. 11 ust. 1 EwidPodU:
Podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach zwią-
zanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należno-
ści budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.
Art. 3 ust. 1 EwidPodU:
Identyfikatorem podatkowym jest:
1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objęty-

mi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewiden-
cyjnemu, o którym mowa w art. 2.
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Obowiązki pełnomocnika – doradcy podatkowego

Art. 40 DorPodU:
1. Doradca podatkowy jest obowiązany umieszczać na wszystkich pismach sporzą-
dzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego firmę (nazwę), pod 
jaką doradztwo to wykonuje, oraz miejsce jego wykonywania, podpis oraz numer 
wpisu na listę doradców podatkowych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zeznań i deklaracji podatkowych sporzą-
dzonych przez doradcę podatkowego w imieniu i na rzecz podatnika.
3. Firma (nazwa), o której mowa w ust. 1, obejmuje imię i nazwisko doradcy po-
datkowego oraz ustawowe określenie zawodu „doradca podatkowy”, a w przypadku 
spółek niemających osobowości prawnej – imiona i nazwiska wszystkich wspólni-
ków oraz ustawowe określenie zawodu „doradca podatkowy”. Tytuły służbowe lub 
inne godności i tytuły, z wyjątkiem stopni i tytułów naukowych, nie mogą być za-
mieszczone w oznaczeniu firmy (nazwy).
Załącznik do OpłSkarbU – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty 
oraz zwolnienia:
Część IV. Złożenie dokumentu – Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnic-
twa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomoc-
nictwa (prokury) – 17,00 zł.
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2. Postępowanie przed sądami 
administracyjnymi
Zestawienie opracowane na podstawie:
–  ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 

jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.),
– ustawy z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 

ze zm.),
– ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Skarga do WSA Skarga kasacyjna

Uprawniony Art. 50 PostAdmU:
§  1. Uprawnionym do wniesienia skargi 
jest każdy, kto ma w  tym interes prawny, 
prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja 
społeczna w zakresie jej statutowej działal-
ności, w  sprawach dotyczących interesów 
prawnych innych osób, jeżeli brała udział 
w postępowaniu administracyjnym.
§  2. Uprawnionym do wniesienia skargi 
jest również inny podmiot, któremu usta-
wy przyznają prawo do wniesienia skargi.

Art. 173 § 2 PostAdmU:
Skargę kasacyjną może wnieść 
strona, prokurator, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Rzecznik Małych 
i  Średnich Przedsiębiorców lub 
Rzecznik Praw Dziecka po doręcze-
niu im odpisu orzeczenia z uzasad-
nieniem.
Art. 175 PostAdmU:
§ 1. Skarga kasacyjna powinna być 
sporządzona przez adwokata lub 
radcę prawnego, z  zastrzeżeniem 
§ 2–3. 
§  2. Przepisu §  1 nie stosuje się, 
jeżeli skargę kasacyjną sporządza 
sędzia, prokurator, notariusz, radca 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej albo profesor lub 
doktor habilitowany nauk praw-
nych, będący stroną, jej przedsta-
wicielem lub pełnomocnikiem albo 
jeżeli skargę kasacyjną wnosi pro-
kurator, Rzecznik Praw Obywatel-
skich lub Rzecznik Praw Dziecka.
§ 2a. Przepisu § 1 nie stosuje się tak-
że wtedy, gdy stroną postępowania 
jest Prezes Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, a  także 
wówczas, gdy czynności w  postę-
powaniu za organy administracji 
rządowej, państwowe jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej lub Skarb Państwa 
podejmowane są przez Prokura-
torię Generalną Rzeczypospolitej 
Polskiej.
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Skarga do WSA Skarga kasacyjna

Uprawniony § 3. Skarga kasacyjna może być spo-
rządzona przez:
1) doradcę podatkowego − w spra-

wach obowiązków podatkowych 
i celnych oraz w sprawach egze-
kucji administracyjnej związanej 
z tymi obowiązkami;

2) rzecznika patentowego − w spra-
wach własności przemysłowej.

Treść Art. 46 § 1–3 PostAdmU:
§ 1. Każde pismo strony powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skiero-

wane, imię i nazwisko lub nazwę stron, 
ich przedstawicieli ustawowych i pełno-
mocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela 

ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Pismo strony powinno ponadto zawie-
rać w przypadku:
1) gdy jest pierwszym pismem w sprawie:

a) oznaczenie miejsca zamieszkania, 
a w razie jego braku – adresu do do-
ręczeń, lub siedziby i adresów stron, 
ich przedstawicieli ustawowych i peł-
nomocników,

b) numer PESEL strony wnoszącej pi-
smo, będącej osobą fizyczną, oraz 
numer PESEL jej przedstawiciela 
ustawowego, jeżeli są obowiązani do 
jego posiadania albo posiadają go, nie 
mając takiego obowiązku, lub

c) numer w  Krajowym Rejestrze Są-
dowym, a  w  przypadku jego braku 
–  numer identyfikacyjny REGON 
albo numer w  innym właściwym 
rejestrze lub ewidencji, albo numer 
identyfikacji podatkowej strony 
wnoszącej pismo, niebędącej osobą 
fizyczną, która nie ma obowiązku 
wpisu we właściwym rejestrze lub 
ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana 
do jego posiadania,

d) oznaczenie przedmiotu sprawy;
2) dalszych pism procesowych – sygnaturę 

akt.

Art. 176 PostAdmU:
§ 1. Skarga kasacyjna powinna za-
wierać:
1) oznaczenie zaskarżonego orze-

czenia ze wskazaniem czy jest 
ono zaskarżone w  całości, czy 
w części;

2) przytoczenie podstaw kasacyj-
nych i ich uzasadnienie;

3) wniosek o  uchylenie lub zmia-
nę orzeczenia z  oznaczeniem 
zakresu żądanego uchylenia lub 
zmiany.

§ 2. Poza wymaganiami, o których 
mowa w § 1, skarga kasacyjna po-
winna czynić zadość wymaganiom 
przewidzianym dla pisma strony 
oraz zawierać wniosek o jej rozpo-
znanie na rozprawie albo oświad-
czenie o zrzeczeniu się rozprawy.
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Skarga do WSA Skarga kasacyjna

Treść §  2a. W  przypadku gdy pismo strony 
jest wnoszone w  formie dokumentu 
elektronicznego, powinno ponadto za-
wierać adres elektroniczny oraz zostać 
podpisane przez stronę albo jej przed-
stawiciela ustawowego lub pełnomoc-
nika kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym.
§ 2a3. W  przypadku gdy pismo strony 
jest wnoszone w  postaci elektronicznej, 
powinno ponadto zawierać adres do 
doręczeń elektronicznych oraz zostać 
podpisane przez stronę albo jej przedsta-
wiciela ustawowego lub pełnomocnika 
kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym.
§ 2b. Zasady podpisywania przewidzia-
ne w  §  2a dotyczą także załączników 
wnoszonych w formie dokumentu elek-
tronicznego.
§ 2b4. Zasady podpisywania przewidzia-
ne w  § 2a dotyczą także załączników 
wnoszonych w postaci elektronicznej.
§  2c. Pismo wnoszone w  innej formie 
niż forma dokumentu elektronicznego, 
zawierające żądanie doręczania pism 
sądu za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, powinno zawierać ozna-
czenie adresu elektronicznego.
§ 2c5. Pismo wnoszone w  innej postaci 
niż postać elektroniczna, zawierające 
żądanie doręczania pism sądu za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, powinno zawierać adres do 
doręczeń elektronicznych.

3 4 5

3 Art. 46 § 2a PostAdmU w brzmieniu ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), która wchodzi w życie 1.07.2021 r.
4 Art. 46 § 2b PostAdmU w brzmieniu ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), która wchodzi w życie 1.07.2021 r.
5 Art. 46 § 2c PostAdmU w brzmieniu ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), która wchodzi w życie 1.07.2021 r.



2. Postępowanie przed sądami administracyjnymi Tabele

10

Skarga do WSA Skarga kasacyjna

Treść § 2d. Jeżeli pismo, o którym mowa w § 2a, 
nie zawiera adresu elektronicznego, sąd 
przyjmuje, że właściwym jest adres elektro-
niczny, z  którego nadano pismo wniesio-
ne w  formie dokumentu elektronicznego, 
a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera 
ono żądanie, o  którym mowa w  §  2c, do-
ręczenie pism przez sąd następuje na adres 
wskazany zgodnie z  §  2 pkt  1 lit.  a, przy 
czym w  pierwszym piśmie sąd poucza 
o warunku podania adresu elektronicznego 
w  żądaniu doręczania pism środkami ko-
munikacji elektronicznej.
§ 2d6. Jeżeli pismo, o którym mowa w § 2a, 
nie zawiera adresu do doręczeń elektro-
nicznych, sąd przyjmuje, że właściwym jest 
adres do doręczeń elektronicznych wpisany 
do bazy adresów elektronicznych, o  której 
mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 
2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwa-
nej dalej „bazą adresów elektronicznych”, 
albo adres do doręczeń elektronicznych, 
z którego nadano pismo, a gdy wniesiono je 
w innej postaci niż postać elektroniczna i za-
wiera ono żądanie, o którym mowa w § 2c, 
doręczenie pism przez sąd następuje na adres 
wskazany zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a, przy czym 
w pierwszym piśmie sąd poucza o warunku 
podania adresu do doręczeń elektronicznych 
w żądaniu doręczania pism środkami komu-
nikacji elektronicznej. 
§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomoc-
nictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli 
pismo wnosi pełnomocnik, który w  danej 
sprawie nie  złożył jeszcze tych dokumen-
tów przed sądem.

6

6 Art. 46 § 2d PostAdmU w brzmieniu ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), która wchodzi w życie 1.07.2021 r.
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Skarga do WSA Skarga kasacyjna

Treść Art. 57 § 1 PostAdmU:
Skarga powinna czynić zadość wymaga-
niom pisma w  postępowaniu sądowym, 
a ponadto zawierać:
1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postano-

wienia, innego aktu lub czynności;
2) oznaczenie organu, którego działania, 

bezczynności lub przewlekłego prowa-
dzenia postępowania skarga dotyczy;

3) określenie naruszenia prawa lub interesu 
prawnego.

4) (uchylony)

Podstawa Art. 57a PostAdmU:
Skarga na pisemną interpretację przepisów 
prawa podatkowego wydaną w indywidual-
nej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmo-
wę wydania opinii zabezpieczającej może 
być oparta wyłącznie na zarzucie narusze-
nia przepisów postępowania, dopuszczeniu 
się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny 
co do zastosowania przepisu prawa mate-
rialnego. Sąd administracyjny jest związany 
zarzutami skargi oraz powołaną podstawą 
prawną.

Art. 174 PostAdmU:
Skargę kasacyjną można oprzeć na 
następujących podstawach:
1) naruszeniu prawa materialnego 

przez błędną jego wykładnię lub 
niewłaściwe zastosowanie;

2) naruszeniu przepisów postępo-
wania, jeżeli uchybienie to mo-
gło mieć istotny wpływ na wynik 
sprawy.

Warunki Art. 52 PostAdmU:
§ 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu 
środków zaskarżenia, jeżeli służyły one 
skarżącemu w  postępowaniu przed orga-
nem właściwym w sprawie, chyba że skargę 
wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywa-
telskich lub Rzecznik Praw Dziecka.
§  2. Przez wyczerpanie środków zaskar-
żenia należy rozumieć sytuację, w  której 
stronie nie przysługuje żaden środek za-
skarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub 
ponaglenie, przewidziany w ustawie.
§  3. Jeżeli stronie przysługuje prawo do 
zwrócenia się do organu, który wydał de-
cyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, strona może wnieść skargę na tę de-
cyzję bez skorzystania z tego prawa. Prawo 
do wniesienia skargi bez zwrócenia się do 
organu, który wydał decyzję, z wnioskiem 
o  ponowne rozpatrzenie sprawy nie przy-
sługuje stronie, gdy organem, który wydał 
decyzję, jest konsul. 
§ 4. (uchylony)

Art. 173 § 1 PostAdmU:
Od wydanego przez wojewódzki 
sąd administracyjny wyroku lub 
postanowienia kończącego po-
stępowanie w  sprawie, z  wyłącze-
niem przypadków, o których mowa 
w  art. 58 §  1 pkt 2–4, art. 161 §  1 
oraz art. 220 § 3, przysługuje skar-
ga kasacyjna do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.
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Skarga do WSA Skarga kasacyjna

Termin Art. 53 § 1–2b PostAdmU:
§ 1. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu 
dni od dnia doręczenia skarżącemu roz-
strzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym 
mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. 
§  2. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków 
zaskarżenia w  sprawie będącej przedmio-
tem skargi, skargę na akty lub czynności, 
o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi się 
w terminie trzydziestu dni od dnia, w któ-
rym skarżący dowiedział się o  wydaniu 
aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po 
wniesieniu skargi, może uznać, że uchybie-
nie tego terminu nastąpiło bez winy skarżą-
cego i rozpoznać skargę. 
§  2a. W  przypadku innych aktów, jeżeli 
ustawa nie przewiduje środków zaskarże-
nia w sprawie będącej przedmiotem skargi 
i nie stanowi inaczej, skargę można wnieść 
w każdym czasie. 
§ 2b. Skargę na bezczynność lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania można wnieść 
w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia 
do właściwego organu.

Sposób wnie-
sienia

Art. 54 § 1 PostAdmU:
Skargę do sądu administracyjnego wno-
si się za pośrednictwem organu, którego 
działanie, bezczynność lub przewlekłe pro-
wadzenie postępowania jest przedmiotem 
skargi.

Art. 177 § 1 PostAdmU:
Skargę kasacyjną wnosi się do 
sądu, który wydał zaskarżony wy-
rok lub postanowienie, w terminie 
trzydziestu dni od dnia doręczenia 
stronie odpisu orzeczenia z uzasad-
nieniem.

Właściwość Art. 13 PostAdmU:
§  1. Wojewódzkie sądy administracyjne 
rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadmi-
nistracyjne z wyjątkiem spraw, dla których 
zastrzeżona jest właściwość Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.
§ 2. Do rozpoznania sprawy właściwy jest 
wojewódzki sąd administracyjny, na które-
go obszarze właściwości ma siedzibę organ 
administracji publicznej, którego działal-
ność została zaskarżona.
§ 2a. Wojewódzki sąd administracyjny, na 
którego obszarze właściwości ma siedzibę 
urząd obsługujący ministra właściwego do 
spraw zagranicznych, jest właściwy do roz-
poznania skargi na działalność konsula.

Art. 15 § 1 pkt 1 PostAdmU:
Naczelny Sąd Administracyjny 
rozpoznaje środki odwoławcze 
od orzeczeń wojewódzkich sądów 
administracyjnych, stosownie do 
przepisów ustawy.
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Skarga do WSA Skarga kasacyjna

Właściwość §  3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
w drodze rozporządzenia, może przekazać 
wojewódzkiemu sądowi administracyj-
nemu rozpoznawanie spraw określonego 
rodzaju należących do właściwości innego 
wojewódzkiego sądu administracyjnego, 
jeżeli wymagają tego względy celowości.
§  1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z 22.2.2017 r. w spra-
wie przekazania rozpoznawania innym 
wojewódzkim sądom administracyjnym 
niektórych spraw z  zakresu działania dy-
rektora Krajowej Informacji Skarbowej, 
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1773):
Rozpoznawanie spraw z  zakresu działania 
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 
dotyczących wydawania:
a) w  indywidualnych sprawach interpre-

tacji przepisów prawa podatkowego 
(interpretacje indywidualne), o  których 
mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997  r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423),

b) wiążących informacji stawkowych, 
o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i  usług (Dz.U. z  2020  r. poz.  106, 568, 
1065, 1106 i 1747), 

– przekazuje się wojewódzkim sądom ad-
ministracyjnym, na których obszarze wła-
ściwości strona skarżąca zamieszkuje lub 
ma siedzibę.

Pełnomocnic-
two

Art. 37 § 1 PostAdmU:
Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do 
akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis peł-
nomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca po-
datkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz 
odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Sąd może w razie 
wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
Załącznik do OpłSkarbU –  wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej 
opłaty oraz zwolnienia:
Część IV. Złożenie dokumentu – Dokument stwierdzający udzielenie pełnomoc-
nictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku peł-
nomocnictwa (prokury) – 17,00 zł.
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Skarga do WSA Skarga kasacyjna

Inne doku-
menty

Art. 28 § 1 PostAdmU:
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują 
czynności w  postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania 
w ich imieniu.
Art. 29 PostAdmU:
Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają 
obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności 
w postępowaniu.

Opłaty Art. 214 § 1 PostAdmU:
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany 
jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.
Art. 215 PostAdmU:
§ 1. W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji 
należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wy-
sokość opłaty.
§ 2. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia zaokrągla się wzwyż do peł-
nych złotych.
Art. 216 PostAdmU:
Jeżeli przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, stanowi ona wartość 
przedmiotu zaskarżenia.
Art. 217 PostAdmU:
Do wartości przedmiotu zaskarżenia nie wlicza się odsetek i kosztów związanych 
z należnością główną.

Wpis Art. 230 PostAdmU:
§  1. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym 
w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.
§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasa-
cyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Pełnomocnik Art. 40 DorPodU:
1. Doradca podatkowy jest obowiązany umieszczać na wszystkich pismach spo-
rządzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego firmę (nazwę), 
pod jaką doradztwo to wykonuje, oraz miejsce jego wykonywania, podpis oraz 
numer wpisu na listę doradców podatkowych.
2. Przepis ust.  1 stosuje się odpowiednio do zeznań i  deklaracji podatkowych 
sporządzonych przez doradcę podatkowego w imieniu i na rzecz podatnika.
3. Firma (nazwa), o  której mowa w  ust.  1, obejmuje imię i  nazwisko doradcy 
podatkowego oraz ustawowe określenie zawodu „doradca podatkowy”, a w przy-
padku spółek niemających osobowości prawnej – imiona i nazwiska wszystkich 
wspólników oraz ustawowe określenie zawodu „doradca podatkowy”. Tytuły 
służbowe lub inne godności i tytuły, z wyjątkiem stopni i tytułów naukowych, nie 
mogą być zamieszczone w oznaczeniu firmy (nazwy).
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Zażalenie

Treść Art. 194 § 1 PostAdmU:
Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia 
wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w usta-
wie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:
 1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
 1a) odrzucenie skargi w przypadkach, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2–4 

oraz art. 220 § 3;
 1b) umorzenie postępowania;
 2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, 

innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;
 3) (uchylony); 
 4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; 
 5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; 
 5a) odrzucenie wniosku o uzupełnienie wyroku albo odmowa jego uwzględ-

nienia;
 6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 
 7) odrzucenie skargi kasacyjnej; 
 8) odrzucenie zażalenia; 
 9) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;
10) ukaranie grzywną.
Art. 194 § 3 PostAdmU:
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postę-
powaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wnio-
sek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Termin Art. 194 § 2 PostAdmU:
Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Uprawniony Art. 194 § 4 PostAdmU:
Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być 
sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2−3 stosuje 
się odpowiednio.

Skarga o wznowienie postępowania

Treść Art. 276 PostAdmU:
Do skargi o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o po-
stępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy niniejszego działu 
nie stanowią inaczej. Jednakże, gdy do wznowienia postępowania właściwy jest 
Naczelny Sąd Administracyjny, stosuje się odpowiednio przepisy art. 175.
Art. 279 PostAdmU:
Skarga o wznowienie postępowania powinna ponadto zawierać oznaczenie za-
skarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i  jej uzasadnienie, okoliczności 
stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie o uchylenie 
lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.
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Termin Art. 277 PostAdmU:
Skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Ter-
min ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wzno-
wienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej 
reprezentacji – od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ 
lub jej przedstawiciel ustawowy.
Art. 278 PostAdmU:
Po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać 
wznowienia, z  wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności 
działania lub nie była należycie reprezentowana.

Sposób znie-
sienia

Art. 275 PostAdmU:
Do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności właściwy jest sąd, który 
wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów obu instancji, 
właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny. Do wznowienia postępowania na 
innej podstawie właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał w sprawie.

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Treść Art. 285d PostAdmU:
Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia można 
oprzeć na podstawie naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowa-
nia, które spowodowały niezgodność orzeczenia z prawem, gdy przez jego wy-
danie stronie została wyrządzona szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak 
zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.
Art. 285e PostAdmU:
§ 1. Skarga o  stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 
powinna zawierać:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono 

zaskarżone w całości lub w części;
2) przytoczenie jej podstaw oraz ich uzasadnienie;
3) wskazanie przepisu prawa, z którym zaskarżone orzeczenie jest niezgodne;
4) uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie 

orzeczenia, którego skarga dotyczy;
5) wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków 

prawnych nie było i nie jest możliwe, a ponadto − gdy skargę wniesiono sto-
sując art. 285a § 2 − że występuje wyjątkowy przypadek uzasadniający wnie-
sienie skargi;

6) wniosek o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem.
§ 2. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma stro-
ny. Do skargi − oprócz jej odpisów dla doręczenia ich stronom i uczestnikom 
postępowania − dołącza się dwa odpisy przeznaczone do akt Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.
Art. 285l PostAdmU:
W przypadkach nieuregulowanych przepisami niniejszego działu do postępowa-
nia wywołanego wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem pra-
womocnego orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.
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