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KAZUS nr 54

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

Treść kazusu stanowiąca podstawę do opracowania STANU FAKTYCZNEGO

Postanowieniem z dnia 27 maja 2019 r. WSA 
w W. odrzucił skargę AZ na decyzję Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia 7 
stycznia 2019 r. (doręczona w dniu 10 stycz-
nia 2019 r.) w przedmiocie podatku dochodo-
wego od osób fizycznych za 2017 r. z uwagi na 
nieopłacenie wpisu sądowego od skargi w ter-
minie. AZ w dniu 24 stycznia 2019 r. wniósł 
z zachowaniem właściwego terminu i trybu 
skargę na powyższą decyzję. Skarga ta nie 
została od razu opłacona z uwagi na wniosek 
o przyznanie prawa pomocy w zakresie cał-
kowitym. Postanowienie w tym przedmiocie 
zakończyło się prawomocnym postanowie-
niem o odmowie przyznania prawa pomocy. 
Następnie Zarządzeniem Przewodniczącego 
Wydziału z dnia 15 kwietnia 2019 r. wezwano 
AZ na podstawie art. 220 par. 1 i 3 P.p.s.a. do 
uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 765 zł. 
W zarządzeniu poinformowano skarżącego, że 
wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu 
bądź na rachunek bankowy Sądu w terminie 
7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia 
o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem 
odrzucenia skargi. Przesyłkę z zarządzeniem 
doręczono skarżącemu w dniu 18 kwietnia 
2019 r. W odpowiedzi na wezwanie skarżący 
przedłożył Sądowi dowód zapłaty wpisu. Wy-
nikał z niego, że kwotę 765 zł wpłacił w dniu 25 
kwietnia 2019 r. agentowi – Usługi Finanso-
we FP s.c w celu przekazania tych środków na 
podany w wezwaniu rachunek bankowy Sądu. 
Do obciążenia rachunku B SA przekazującej 
wpłatę skarżącego oraz uznania sądowego ra-
chunku bankowego doszło w dniu 26 kwietnia 
2019 r. 

Podatnik: AZ

Stan faktyczny:
– w dniu 7 stycznia 2019 r. Dyrektor Izby 
Administracji Skarbowej w W. wydał 
decyzję w przedmiocie podatku dochodo-
wego od osób fizycznych za 2017 r. 
(doręczoną w dniu 10 stycznia 2019 r.);
– w dniu 24 stycznia 2019 r. podatnik 
AZ wniósł, z zachowaniem właściwego 
terminu i trybu, skargę na powyższą 
decyzję bez jej opłacania wraz z wnioskiem 
o przyznanie prawa pomocy w zakresie 
całkowitym,
– zostało wydane prawomocne postano-
wienie o odmowie przyznania prawa 
pomocy;
– Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału 
z dnia 15 kwietnia 2019 r. (doręczonym 
w dniu 18 kwietnia 2019 r.) wezwano AZ 
do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 
765 zł w kasie Sądu bądź na rachunek banko-
wy w terminie 7 dni od daty doręczenia 
odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszcze-
nia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi;
– w odpowiedzi na wezwanie skarżący 
przedłożył Sądowi dowód zapłaty wpisu, 
z którego wynikało, że podatnik kwotę 
765 zł wpłacił w dniu 25 kwietnia 2019 r. 
agentowi – Usługi Finansowe FP s.c
– Do obciążenia rachunku B SA 
przekazującej wpłatę skarżącego oraz 
uznania sądowego rachunku bankowego 
doszło w dniu 26 kwietnia 2019 r
– Postanowieniem z dnia 27 maja 2019 r. 
WSA w W. odrzucił skargę AZ na decyzję 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 
w W. z uwagi na nieopłacenie wpisu 
sądowego od skargi w terminie

Fragment podręcznika „Kazusy na egzamin na doradcę podatkowego”  

www.podatkowaoficyna.pl 
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Treść kazusu stanowiąca podstawę do opracowania STANOWISKA ORGANU

Postanowieniem z dnia 27 maja 2019 roku 
WSA w W. odrzucił skargę AZ na decyzję 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. 
z dnia 7 stycznia 2019 r. w przedmiocie po-
datku dochodowego od osób fizycznych za 
2017 r. z uwagi na nieopłacenie wpisu sądo-
wego od skargi w terminie. 

Stanowisko organu:
– termin uiszczenia wpisu mijał 25 kwietnia 
2019 r., tymczasem do obciążenia rachunku 
B SA przekazującej wpłatę skarżącego oraz 
uznania sądowego rachunku bankowego 
doszło w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Data postanowienia: 
27 maja 2019r.
Data doręczenia postanowienia: 
brak informacji w kazusie

Przedmiot postanowienia:
Odrzucenie skargi na decyzję Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w W. 
z uwagi na nieopłacenie wpisu sądowego 
od skargi w terminie. 

Naruszone przez organ przepisy:
art. 219 § 2 w zw. z art. 220 § 3  
i art.58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Polecenie

Działając jako pełnomocnik Skarżącego, do-
radca podatkowy, proszę sporządzić zażalenie 
na postanowienie WSA w W., przyjmując, że 
termin do wniesienia zażalenia nie upłynął. 

Podstawa prawna:
art. 194 § 1 pkt 1a

Wnioski: 
– uwzględnienie zażalenia w trybie  
art.195 § 2 p.p.s.a., a w przypadku  
nie uwzględnienia tegoż wniosku:

– uchylenie zaskarżonego postanowienia 
w całości;
– zasądzenia na rzecz strony skarżącej 
kosztów postępowania, w tym kosztów 
zastępstwa procesowego, według norm 
przepisanych.

Fragment podręcznika „Kazusy na egzamin na doradcę podatkowego”  

www.podatkowaoficyna.pl 
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[ O P R A C O W A N I E  A U T O R S K I E ]

Warszawa, dnia 3. czerwca 2019 r.1

Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

za pośrednictwem
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie2

ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

Strona skarżąca:
Adam Zamojski3

ul. Grenadierów 500/28, 00-13 Warszawa
PESEL: fikcyjny

reprezentowana przez 
doradcę podatkowego Jana Kowalskiego 
nr wpisu: fikcyjny
Adres do doręczeń:
Kancelaria Doradcy Podatkowego
Jan Kowalski
ul. Kwadratowa 5/89, 00-013 Warszawa 

Organ: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa

sygn. akt: I SA/Wa 3676/19

ZAŻALENIE 
na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

sygn. akt: I SA/Wa 3676/19, wydane w dniu 27 maja 2019 r. 
w sprawie odrzucenia skargi Adama Zamojskiego na decyzję 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie  
z dnia 7 stycznia 2019 r. w przedmiocie podatku dochodowego  

od osób fizycznych za 2017 r.

Na podstawie art. 194 § 1 pkt 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: …)4 zwana dalej w skrócie p.p.s.a., działając 
w imieniu i na rzecz strony skarżącej w oparciu o załączone pełnomocnictwo, zaskarżam w całości 

 1. Brak informacji o terminie doręczenia postanowienia, a jedynie o jego wydaniu tj. 27. maja 2019 r.
2. W kazusie właściwy WSA oznaczono skrótem W., przyjęto więc, że chodzi o Warszawę (może też to być WSA we Wrocławiu)
3. W kazusie są podane inicjały „AZ”
4. Aktualny na dzień składania zażalenia

Fragment podręcznika „Kazusy na egzamin na doradcę podatkowego”  

www.podatkowaoficyna.pl 
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postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt: I SA/Wa 
3676/19 wydane w dniu 27 maja 2019 r., doręczone w dniu 30 maja 2019 r.5, w sprawie odrzu-
cenia skargi Adama Zamojskiego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w War-
szawie z dnia 7 stycznia 2019r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 
2017 r.

Wskazanemu postanowieniu zarzucam naruszenie:
— art. 219 § 2 w zw. z art. 220 § 3 i art.58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. przez wadliwe przyjęcie, 

że pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie należny wpis od skargi, bowiem 
za dzień wpłaty Sąd błędnie przyjął dzień uznania sądowego rachunku bankowego tj. 26 
kwietnia 2019 r., co w konsekwencji spowodowało odrzucenie skargi, podczas gdy skarżący 
dokonał opłacenia wpisu z zachowaniem terminu w dniu 25 kwietnia 2019 r. tj. w dniu 
wpłacenia środków na wpis agentowi finansowemu.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:
1) uwzględnienie zażalenia w trybie art.195 § 2 p.p.s.a., 
— a w przypadku nie uwzględnienia tego wniosku wnoszę o:
2) uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości;
3) zasądzenia na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa 

procesowego według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 27 maja 2019r. WSA w Warszawie odrzucił skargę na decyzję Dy-
rektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z tej przyczyny, iż w ocenie Sądu strona 
nie uiściła w terminie wpisu od skargi. Powodem uznania, iż strona uchybiła terminowi uisz-
czenia wpisu, jest okoliczność, iż termin zapłaty wpisu upływał w dniu 25 kwietnia 2019 r., 
tymczasem należność tytułem wpisu została uznana na rachunku Sądu dzień później tj. 26 
kwietnia 2019r. Ponieważ jednak strona dokonała zapłaty wpisu za pośrednictwem agenta 
świadczącego usługi finansowe, wpłata dokonana w ten sposób, w ocenie Sądu, jest dokonana 
dopiero z dniem wpływu środków na konto Sądu, a nie z dniem dokonania płatności u agenta. 
W ocenie skarżącej strony stanowisko Sądu nie jest zasadne i sprzeczne z dotychczasowym 
orzecznictwem sądów administracyjnych. 

Zgodnie z art.220 § 1 i 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od 
którego nie zostanie uiszczona opłata. Przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod 
rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia 
doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje 
zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga od której pomimo wezwania nie 
został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Z kolei art.58 § 1 pkt 3 p.p.s.a 
stanowi, iż sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków for-
malnych skargi. Natomiast zgodnie z art.219 § 2 p.p.s.a. opłatę sądową uiszcza się gotówką do 
kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu. 

5. Patrz przypis nr 1.
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W przedmiotowej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi zarzą-
dzeniem przewodniczącego wydziału, które zostało doręczone w dniu 18 kwietnia 2019r. Za-
tem ostateczny termin uiszczenia wpisu mijał w dniu 25 kwietnie 2019r. Wpis został uiszczo-
ny za pośrednictwem agenta usług finansowych na rachunek Sądu w dniu 25 kwietnia 2019r., 
natomiast na ten rachunek wpłynął w dniu 26 kwietnia 2019r. Sąd uznał, że wpis nie został 
opłacony w terminie. 

Ze stanowiskiem Sądu nie sposób się zgodzić, gdyż dniem uiszczenia wpisu nie jest dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Sądu, ale dzień przekazania tych środków pienięż-
nych agentowi pod warunkiem, iż doszło do uznania rachunku bankowego należną kwotą. 
Zatem w realiach niniejszej sprawy za dzień uiszczenia wpisu należy uznać dzień 25 kwietnia 
2019r. 

Przepisy ustawy o Postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie wymagają, aby 
uiszczenie opłaty na rachunek bankowy właściwego sądu administracyjnego następowało tyl-
ko za pośrednictwem banku lub polskiej placówki pocztowej. Przyjąć bowiem należy, że jeżeli 
państwo dopuszcza do pośrednictwa obrotu środkami pieniężnymi także inne podmioty (na 
podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych), które dokonują przele-
wów na rzecz i w imieniu zleceniodawcy, to nie ma podstaw, aby przelew dokonany przez 
taką instytucje wywoływał na gruncie przepisów ustawy o Postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi inne skutki, niż przelew dokonany za pośrednictwem banku, zresztą przepisy 
te nie wskazują lub raczej nie ograniczają dopuszczalnych form transakcji bezgotówkowych 
(por. Wyrok NSA z dnia 15.11.2005r. z dnia FSK 2526/04; Postanowienie NSA z dnia 5 marca 
2005r., II OSK 313/09; Postanowienie NSA z 05.04.2013r. II OZ 237/13).

Powyższe stanowisko jest w pełni zgodne z tezą uchwały NSA podjętej w składzie 7 sędziów 
z dnia 22 stycznia 2018r., sygn. akt: I FPS 3/17 „W przypadku uiszczania opłaty sądowej na 
rachunek bankowy właściwego sądu administracyjnego, stosownie do art. 219 § 2 zdanie 
pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), za pośrednictwem krajowej instytucji 
płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1572, z późn. zm.), dzień przekazania środków pieniężnych tej instytucji lub jej 
agentowi jest równoznaczny z dniem uiszczenia opłaty, o ile doszło do uznania rachunku 
bankowego sądu należną kwotą.”

W cytowanej uchwale NSA podkreślił, iż akceptowalna będzie każda forma płatności, 
dzięki której możliwe stanie się doprowadzenie do uznania odpowiednią kwotą pieniężną 
rachunku bankowego sądu. NSA trafnie też zauważa, że przyjęcie wykładni, że data wpływu 
należnej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy właściwego sądu powinna zawsze być wy-
znacznikiem momentu uiszczenia opłaty sądowej, nie wytrzymałoby krytyki z punktu widze-
nia mechanizmów życia społeczno-gospodarczego. NSA zwraca także uwagę, że: „Obarczanie 
strony negatywnymi konsekwencjami, przy zachowaniu przez nią terminowego przekaza-
nia środków pieniężnych pośrednikowi porównywalnie prawnie umocowanemu do zreali-
zowania na jej polecenie określonej operacji prowadzącej do uznania rachunku bankowego 
sądu, należy uznać za niedopuszczalne.”

Zatem, za uchwała 7 sędziów NSA, należy stwierdzić, iż skarżący uiszczając wpis za po-
średnictwem agenta świadczącego usługi w imieniu i na rzecz instytucji płatniczej B. SA w K. 
wpisanej przez KNF do rejestru usług płatniczych, zachował termin dokonania wpisu wyzna-
czony przez Sąd. 
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Tym samym Sąd pierwszej instancji naruszył powołane przepisy art. 219 § 2 w zw. z art. 
220 § 3 i art.58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., gdyż z okoliczności sprawy wynika, iż nie było podstaw do 
odrzucenia skargi. 

Za stronę skarżącą
Doradca podatkowy
Jan Kowalski
Nr wpisu fikcyjny
Podpis

Załączniki: 
1. Odpis zażalenia
2. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa 
3. Opłata od zażalenia
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[ O P R A C O W A N I E  R E D A K C Y J N E ]

Miejscowość, data (fikcyjna, ale z uwzględnieniem treści kazusu)

Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie
adres

za pośrednictwem
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w …
adres

Strona skarżąca:
imię i nazwisko
adres zamieszkania
PESEL (w przypadku osób fizycznych)

reprezentowana przez 
doradcę podatkowego… imię i nazwisko 
nr wpisu na listę doradców podatkowych
Adres do doręczeń 
Kancelaria Doradcy Podatkowego
imię i nazwisko
adres kancelarii

Organ:
nazwa i adres

sygn. akt: …

ZAŻALENIE 
na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

sygn. akt …, wydane w dniu 27 maja 2019 r. w sprawie odrzucenia  
skargi Adama Zamojskiego na decyzję Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. 
w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.

I. Na podstawie art. 194 § l pkt 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: …)6 zwana dalej w skrócie p.p.s.a., działając 
w imieniu i na rzecz strony skarżącej w oparciu o załączone pełnomocnictwo, zaskarżam w całości 
postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt … wydane 
w dniu 27 maja 2019r., doręczone w dniu …, w sprawie odrzucenia skargi Adama Zamojskiego 
na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. 
w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.

6. Aktualny na dzień składania zażalenia
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 II. Wskazanemu postanowieniu zarzucam naruszenie:
— art. 219 § 2 w zw. z art. 220 § 3 i art.58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. przez wadliwe przyjęcie, 

że pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie należny wpis od skargi, bowiem 
za dzień wpłaty Sąd błędnie przyjął dzień uznania sądowego rachunku bankowego tj. 26 
kwietnia 2019r., co w konsekwencji spowodowało odrzucenie skargi, podczas gdy skarżący 
dokonał opłacenia wpisu z zachowaniem terminu w dniu 25 kwietnia 2019r. tj. w dniu 
wpłacenia środków na wpis agentowi finansowemu.

III. Mając na uwadze powyższe wnoszę o:
1) uwzględnienie zażalenia w trybie art.195 § 2 p.p.s.a., 
— a w przypadku nie uwzględnienia tego wniosku wnoszę o:
2) uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości;
3) zasądzenia na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa 

procesowego według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

I. STAN FAKTYCZNY oraz STANOWISKO PRAWNE ORGANU
1) W dniu 7 stycznia 2019r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (doręczona 

w dniu 10 stycznia 2019 r.) wydał decyzję w przedmiocie podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2017r.;

2) W dniu 24.01.2019r. podatnik wniósł do WSA w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy prawnej 
w zakresie całkowitym, skarga nie została z tego też powodu opłacona;

3) WSA postanowieniem odmówił przyznania prawa pomocy prawnej i zarządzeniem Prze-
wodniczącego Wydziału z dnia 15 kwietnia 2019 r. podatnik został wezwany na podstawie 
art. 220 par. 1 i 3 P.p.s.a. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 765 zł. Jednocześnie 
w zarządzeniu poinformowano skarżącego, że wymienioną kwotę należy uiścić w kasie 
Sądu bądź na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu za-
rządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi – zarządzenie 
doręczono skarżącemu w dniu 18 kwietnia 2019r.;

4) W odpowiedzi na wezwanie skarżący przedłożył Sądowi dowód zapłaty wpisu. Wynikało 
z niego, że kwotę 765 zł wpłacił w dniu 25 kwietnia 2019 r. agentowi – Usługi Finansowe 
FP s.c w celu przekazania tych środków na podany w wezwaniu rachunek bankowy Sądu. 
Agent świadczył usługi w imieniu i na rzecz instytucji płatniczej B. SA w K. wpisanej przez 
KNF do rejestru usług płatniczych. Do obciążenia rachunku B SA przekazującej wpłatę 
skarżącego oraz uznania sądowego rachunku bankowego doszło w dniu 26 kwietnia 2019 r.

5) Postanowieniem z dnia 27 maja 2019 r. WSA w W. odrzucił skargę podatnika na decyzję 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z uwagi na nieopłacenie wpisu sądowego od 
skargi w terminie. 

II. STANOWISKO PRAWNE STRONY SKARŻĄCEJ 
Zgodnie z art.220 § 1 i 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od 

którego nie zostanie uiszczona opłata. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony 
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należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Natomiast zgodnie z art.219 § 2 p.p.s.a. opłatę 
sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek 
bankowy właściwego sądu. 

W przedmiotowej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi zarzą-
dzeniem przewodniczącego wydziału, które zostało doręczone w dniu 18 kwietnia 2019r. Za-
tem ostateczny termin uiszczenia wpisu mijał w dniu 25 kwietnie 2019r. Wpis został uiszczo-
ny za pośrednictwem agenta usług finansowych na rachunek Sądu w dniu 25 kwietnia 2019r., 
natomiast na ten rachunek wpłynął w dniu 26 kwietnia 2019r. Sąd uznał, że wpis nie został 
opłacony w terminie. 

Ze stanowiskiem Sądu nie sposób się zgodzić, gdyż dniem uiszczenia wpisu nie jest dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Sądu, ale dzień przekazania tych środków pienięż-
nych agentowi pod warunkiem, iż doszło do uznania rachunku bankowego należną kwotą. 
Zatem w realiach niniejszej sprawy za dzień uiszczenia wpisu należy uznać dzień 25 kwietnia 
2019r. 

Przepisy ustawy o Postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie wymagają, aby 
uiszczenie opłaty na rachunek bankowy właściwego sądu administracyjnego następowało 
tylko za pośrednictwem banku lub polskiej placówki pocztowej. Akceptowalna będzie każda 
forma płatności, dzięki której możliwe stanie się doprowadzenie do uznania odpowiednią 
kwotą pieniężną rachunku bankowego sądu. Zatem należy stwierdzić, iż skarżący uiszczając 
wpis za pośrednictwem agenta świadczącego usługi w imieniu i na rzecz instytucji płatniczej 
B. SA w K. wpisanej przez KNF do rejestru usług płatniczych, zachował termin dokonania 
wpisu wyznaczony przez Sąd. 

Za stronę skarżącą
Doradca podatkowy
Jan Kowalski
Nr wpisu fikcyjny
Podpis

Załączniki: 
1. Odpis zażalenia
2. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa 
3. Opłata od zażalenia

Fragment podręcznika „Kazusy na egzamin na doradcę podatkowego”  

www.podatkowaoficyna.pl 



zaŻaLENiE dział ii

10

K
azus nr 54

[ O P R A C O W A N I E  S K R Ó C O N E ]

Miejscowość, data (fikcyjna, ale z uwzględnieniem treści kazusu)

      
Naczelny Sąd Administracyjny 
w Warszawie
adres

za pośrednictwem
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w …
adres

Strona skarżąca:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
PESEL (w przypadku osób fizycznych), NIP (w przypadku przedsiębiorców

reprezentowana przez 
doradcę podatkowego… imię i nazwisko
nr wpisu, adres

Organ:
nazwa i adres

sygn. akt: …

ZAŻALENIE 
na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  

sygn. akt …, wydane w dniu 27 maja 2019 r., w sprawie 
odrzucenia skargi Adama Zamojskiego na decyzję Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. 
w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.

I. We wstępie należy podać następujące informacje:
— podstawa prawna wniesienia zażalenia: z art. 194 § l pkt 1a p.p.s.a
— wskazać, że działamy w imieniu i na rzecz strony skarżącej się w oparciu o znajdujące się 

w aktach sprawy pełnomocnictwo, 
— należy podać zakres zaskarżenia postanowienia tj. czy w części czy w całości, w wypadku 

tego kazusu zaskarżamy w całości;
— wskazać należy dane postanowienia, a więc kto ja wydał, kiedy wydał, kiedy została stronie 

skarżącej dostarczona i co było jej przedmiotem 

 II. Wskazanemu postanowieniu zarzucam naruszenie:
— art. 219 § 2 w zw. z art. 220 § 3 i art.58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.
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III. Mając na uwadze powyższe wnoszę o:
1) uwzględnienie zażalenia w trybie art.195 § 2 p.p.s.a., 
— a w przypadku nie uwzględnienia tego wniosku wnoszę o:
2) uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości;
3) zasądzenia na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa 

procesowego, według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

I. STAN FAKTYCZNY oraz STANOWISKO PRAWNE ORGANU
(Należy sformułować na podstawie treści kazusu)

II. STANOWISKO PRAWNE STRONY SKARŻĄCEJ 
Zgodnie z przepisami p.p.s.a sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od któ-

rego nie zostanie uiszczona opłata, a skarga nieopłacona podlega odrzuceniu przez sąd. Opła-
tę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek 
bankowy właściwego sądu. 

W przedmiotowej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi zarzą-
dzeniem przewodniczącego wydziału, które zostało doręczone w dniu 18 kwietnia 2019r. Za-
tem ostateczny termin uiszczenia wpisu mijał w dniu 25 kwietnie 2019r. Wpis został uiszczo-
ny za pośrednictwem agenta usług finansowych na rachunek Sądu w dniu 25 kwietnia 2019r., 
natomiast na ten rachunek wpłynął w dniu 26 kwietnia 2019r. Sąd uznał, że wpis nie został 
opłacony w terminie. 

Ze stanowiskiem Sądu nie sposób się zgodzić, gdyż dniem uiszczenia wpisu nie jest dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Sądu, ale dzień przekazania tych środków pienięż-
nych agentowi pod warunkiem, iż doszło do uznania rachunku bankowego należną kwotą. 
Zatem w realiach niniejszej sprawy za dzień uiszczenia wpisu należy uznać dzień 25 kwietnia 
2019 r. 

W świetle przepisów akceptowalna będzie każda forma płatności, dzięki której możliwe 
stanie się doprowadzenie do uznania odpowiednią kwotą pieniężną rachunku bankowego 
sądu. Także za pośrednictwem agenta świadczącego usługi w imieniu i na rzecz instytucji 
płatniczej wpisanej przez KNF do rejestru usług płatniczych.

Za stronę skarżącą
Doradca podatkowy
Jan Kowalski
Nr wpisu fikcyjny
Podpis

Załączniki: 
1) Odpis zażalenia
2) Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa 
3) Opłata od zażalenia
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KOMENTARZ DO PRZEPISÓW PRZYWOŁANYCH 
W ZAŻALENIU

Zgodnie z art.220 § 1 i 3 p.p.s.a. przyjęto zasadę, że sąd nie podejmuje żadnej czynności na 
skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Przewodniczący wzywa wnoszącego 
pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący 
wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania, natomiast w przypadku skargi 
składanej do wojewódzkiego sądu administracyjnego (jak również w przypadku takich środ-
ków zaskarżenia jak: skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania) 
od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, sąd taką skargę odrzuci. 
Ponadto art.58 § 1 pkt trzeci stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie zostały uzupełnione 
w wyznaczonym terminie jej braki. 

Natomiast art.219 § 2 p.p.s.a. określa sposób uiszczania opłat sądowych, w tym wpisu, 
stanowiąc iż uiszcza się je gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachu-
nek bankowy właściwego sądu. Przepis natomiast nie określa form dopuszczalnych 
transakcji bezgotówkowych, ani nie zakreśla katalogu instytucji za pośredni-
ctwem których mogą być dokonane opłaty.

Dość powszechnie przyjęło się, że najpewniejszą formą dokonywania płatności („z pro-
cesowego punktu widzenia”) wszelkiego rodzaju opłat jest przelew bankowy lub pocztowy, 
gdyż za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę dokonania przelewu. Sądy administracyjne 
przez wiele lat nie mogły się zdecydować, czy również opłaty dokonywane przez podmioty nie 
będące bankami, a świadczące usługi finansowe, np. przez agentów finansowych, mają taki 
sam skutek. Przykładowo w postanowieniu z dnia 30.11.2005 r., I FZ 617/05, NSA stwierdził, 
że przyjęcie wpłaty przez podmiot będący pośrednikiem między skarżącym a bankiem prowa-
dzącym rachunek bankowy wojewódzkiego sądu administracyjnego nie powoduje skutków, 
jakie ustawa wiąże z obowiązkiem uiszczenia wpisu. Skutek ten nastąpi dopiero wtedy, gdy 
pośrednik przekaże środki na rachunek wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Sytuację wyjaśniła w końcu cytowana we wzorze zażalenia uchwał NSA zapadła w składzie 
7 sędziów z dnia 22 stycznia 2018r., sygn. akt: I FPS 3/17 „W przypadku uiszczania opłaty 
sądowej na rachunek bankowy właściwego sądu administracyjnego, stosownie do art. 219 
§ 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sąda-
mi administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), za pośrednictwem krajowej 
instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1572, z późn. zm.), dzień przekazania środków pieniężnych tej insty-
tucji lub jej agentowi jest równoznaczny z dniem uiszczenia opłaty, o ile doszło do uznania 
rachunku bankowego sądu należną kwotą.”

PODSUMOWANIE

1) Opłata sądowa dokonana za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, uznaje się za uiszczoną w dniu 
przekazania środków pieniężnych tej instytucji lub jej agentowi, o ile doszło do uzna-
nia rachunku bankowego sądu należną kwotą, a nie dzień wpływu tych środków 
na rachunek sądu;

2) Przepisy p.p.s.a. nie wymagają, aby uiszczenie opłaty na rachunek bankowy właściwego 
sądu administracyjnego następowało tylko za pośrednictwem banku lub polskiej placówki 
pocztowej;

 3) Przepisy p.p.s.a. określające zasady uiszczania opłat sądowych nie wskazują lub raczej nie 
ograniczają dopuszczalnych form transakcji bezgotówkowych.

Fragment podręcznika „Kazusy na egzamin na doradcę podatkowego”  

www.podatkowaoficyna.pl 


