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Warszawa, dnia 20 lutego 2018 r.
Poz. 12
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji
w sprawach sądowoadministracyjnych
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie
prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych
(Dz. U. poz. 7, 82 i 93) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„sposób prowadzenia rejestrów w Ministerstwie Finansów oraz w izbach administracji
skarbowej i Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej „jednostkami podległymi”,
w sprawach dotyczących wniesienia:”;

2)

w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pracownik – również funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej;”;

3)

w § 6 w ust. 3 wyrazy „funkcjonariuszy celnych” zastępuje się wyrazami „funkcjonariuszy
Służby Celno-Skarbowej”;

4)

w § 7 w ust. 1:
a)

uchyla się pkt 1-3,

b)

dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) Departamentu Organizacji i Wdrożeń Ministerstwa Finansów.”;

5)

w § 7 ust. 3, w § 8 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w ust. 2 użyte w różnej liczbie i różnym
przypadku wyrazy „departament AP, KS, SC” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie
i odpowiednim przypadku wyrazami „Departament Organizacji i Wdrożeń Ministerstwa
Finansów”;
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w § 8 w ust. 2:
a)

w pkt 2 wyrazy „departamentu PK” zastępuje się wyrazami „Departamentu Systemu
Podatkowego Ministerstwa Finansów”,

b)

w pkt 3:
–

lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) izb administracji skarbowych”,

–

uchyla się lit. b i c,

–

dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) Krajowej Informacji Skarbowej.”;

7)

załączniki nr 1–17 i 19 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio
w załącznikach 1–5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przepisy zarządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem

mają zastosowanie po raz pierwszy do zbiorczej informacji o skargach sporządzanej za 2017 rok.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Finansów: T. Czerwińska
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Załączniki do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 12 lutego 2018 r. (poz. 12)
Załącznik nr 1
INFORMACJA
o skargach do sądów administracyjnych za rok ……
w sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej
Liczba / Kwota1)
Lp.
Wyszczególnienie
1. Liczba wydanych postanowień ogółem podlegających zaskarżeniu do WSA
2. Liczba skarg, które wpłynęły do organu w okresie sprawozdawczym, w tym dotyczące:
2.1. bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania 2)
2.2. wydanych postanowień
2.3. pozostałych (w tym inne akty bądź czynności z zakresu administracji publicznej)
3. Liczba skarg, które pozostały do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego
Liczba skarg załatwionych przez organ w okresie sprawozdawczym w wyniku uwzględnienia
4.
skargi
5. Liczba skarg, przekazanych przez organ do WSA3), w tym:
5.1. przekazanych z uchybieniem obowiązującego terminu
6. Liczba orzeczeń WSA wydanych w okresie sprawozdawczym4), w tym:
6.1. uchylających postanowienie
6.2. oddalających / odrzucających skargi
6.3. umarzających postępowanie
Liczba orzeczeń wydanych przez WSA w trybie art. 55 § 2 ustawy Ppsa (orzeczenia wydane na
7.
podstawie odpisu skargi)
8. Liczba i kwota wymierzonych organowi grzywien w trybie art. 55 § 1 i art. 154 § 1 ustawy Ppsa
9. Liczba wniesionych skarg kasacyjnych, w tym:
9.1. skargi wniesione przez organ
10. Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w tym:
10.1. rozstrzygnięcia korzystne dla organu
1)
2)
3)
4)

Kwotę podaje się w wierszu 8 w zaokrągleniu do pełnych złotych.
W tym bezczynność / przewlekłe prowadzenie postępowania przez naczelnika Us z obszaru właściwości danej Ias.
W liczbie tej nie uwzględnia się skarg wymienionych w pkt 4.
Jeżeli WSA w okresie sprawozdawczym przekazał orzeczenie nieprawomocne i prawomocne w tej samej sprawie, pierwszego
orzeczenia nieprawomocnego nie uwzględnia się w zestawieniu; orzeczenia WSA nie uwzględnia się, także w sytuacji gdy NSA
orzekał w trybie art. 188 lub 189 ustawy Ppsa.

Informację sporządził:

Akceptował:
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Załącznik nr 2
INFORMACJA
o skargach do sądów administracyjnych dotyczących spraw z zakresu prawa celnego
za rok ……
Liczba / Kwota1)
Lp. Wyszczególnienie
1. Liczba skarg, które wpłynęły do organu w okresie sprawozdawczym, w tym dotyczące:
1.1.
bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania 2)
1.2.
wydanych decyzji:
1.2.1. ustalających wysokość należności celnej na kwotę
1.2.2. innych niż wymienione w pkt 1.2.1.
pozostałych (postanowienia lub inne akty bądź czynności z zakresu administracji
1.3.
publicznej)3)
2. Liczba skarg, które pozostały do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego
Liczba decyzji administracyjnych4) (ogółem – niezależnie od tego czy zostały zaskarżone, czy nie)
3.
wydanych przez organ celny w okresie sprawozdawczym:
3.1.
ustalających wysokość należności celnej na kwotę
3.2.
innych niż wymienione w pkt 3.1.
Liczba skarg załatwionych przez organ celny w okresie sprawozdawczym w wyniku
4.
uwzględnienia skargi, w tym:
4.1.
dotyczących decyzji ustalających wysokość należności celnych / na kwotę
5. Liczba skarg5) przekazanych przez organ celny do WSA, w tym:
5.1.
przekazanych z uchybieniem obowiązującego terminu
Liczba prawomocnych i nieprawomocnych orzeczeń WSA6) wydanych w okresie
6.
sprawozdawczym w tym:
6.1.
uchylających decyzje
6.2.
oddalających /odrzucających/ skargi
6.3.
umarzających postępowanie
Liczba prawomocnych i nieprawomocnych orzeczeń wydanych przez WSA w trybie art. 55 § 2
7.
ustawy Ppsa
Liczba i kwota wymierzonych organowi celnemu grzywien w trybie art. 55 § 1 i art. 154 § 1
8.
ustawy Ppsa
Liczba wniesionych skarg kasacyjnych, w tym:
9.
9.1.
skargi wniesione przez organ celny
Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w tym:
10.
10.1. rozstrzygnięcia korzystne dla organu celnego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwotę podaje się w wierszach 1.2.1., 3.1., 4.1. i 8 w zaokrągleniu do pełnych złotych.
W tym bezczynność / przewlekłe prowadzenie postępowania przez naczelnika Ucs z obszaru właściwości danej Ias.
W tym zaskarżone do WSA akty lub czynności naczelnika Ucs z obszaru właściwości danej Ias.
Tylko decyzje administracyjne (bez postanowień i innych aktów administracyjnych).
W liczbie tej nie uwzględnia się skarg wymienionych w pkt 4.
Jeżeli WSA w okresie sprawozdawczym przekazał orzeczenie nieprawomocne i prawomocne w tej samej sprawie, pierwszego
orzeczenia nieprawomocnego nie uwzględnia się w zestawieniu; orzeczenia WSA nie uwzględnia się, także w sytuacji gdy NSA
orzekał w trybie art. 188 lub 189 ustawy Ppsa.

Informację sporządził:

Akceptował:
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Załącznik nr 3
INFORMACJA
o skargach do sądów administracyjnych dotyczących spraw
ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za rok ……
Liczba / Kwota1)
Lp.
Wyszczególnienie
1. Liczba skarg, które wpłynęły do organu w okresie sprawozdawczym dotyczących:
1.1.
bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania 2)
1.2.
decyzji o zwolnieniu ze służby
1.3.
decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków
1.4.
orzeczeń dyscyplinarnych
1.5.
pozostałych
2. Liczba skarg, które pozostały do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego
Liczba decyzji administracyjnych (ogółem – niezależnie od tego czy zostały zaskarżone, czy nie)
3.
wydanych przez organ w okresie sprawozdawczym
4. Liczba skarg załatwionych w okresie sprawozdawczym w wyniku uwzględnienia skargi
5. Liczba skarg3) przekazanych do WSA, w tym:
5.1.
przekazanych z uchybieniem obowiązującego terminu
Liczba prawomocnych i nieprawomocnych orzeczeń WSA4) wydanych w okresie
6.
sprawozdawczym, w tym:
6.1.
uchylających decyzje, orzeczenia dyscyplinarne
6.2.

oddalających /odrzucających/ skargę

umarzających postępowanie
6.3.
Liczba prawomocnych i nieprawomocnych orzeczeń wydanych przez WSA w trybie art. 55 § 2
7.
ustawy Ppsa
Liczba oraz kwota wymierzonych organowi administracyjnemu grzywien w trybie art. 55 § 1
8.
i art. 154 § 1 ustawy Ppsa
9. Liczba wniesionych skarg kasacyjnych, w tym:
9.1. skargi wniesione przez organ administracji
Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w tym
10.
rozstrzygnięcia korzystne dla:
10.1. organu administracji
10.2. funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
1)
2)
3)
4)

Kwotę podaje się w wierszu 8 w zaokrągleniu do pełnych złotych.
W tym bezczynność / przewlekłe prowadzenie postępowania przez naczelnika Ucs z obszaru właściwości danej Ias.
W liczbie tej nie uwzględnia się skarg wymienionych w pkt 4.
Jeżeli WSA w okresie sprawozdawczym przekazał orzeczenie nieprawomocne i prawomocne w tej samej sprawie, pierwszego
orzeczenia nieprawomocnego nie uwzględnia się w zestawieniu; orzeczenia WSA nie uwzględnia się, także w sytuacji gdy NSA
orzekał w trybie art. 188 lub 189 ustawy Ppsa.

Informację sporządził:

Akceptował:
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Załącznik nr 4
INFORMACJA
o skargach do sądów administracyjnych za rok ……
w sprawach innych niż określone w załącznikach nr 1-16, 18 i 19 do zarządzenia
Lp.
Wyszczególnienie
1. Liczba wydanych decyzji2) ogółem podlegających zaskarżeniu do WSA
Liczba skarg, które wpłynęły do organu w okresie sprawozdawczym, w tym:
2.
2.1. na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania3)
2.2. na wydane decyzje
pozostałe (postanowienia lub inne akty bądź czynności z zakresu administracji
2.3.
publicznej) 4)
3. Liczba skarg, które pozostały do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego
Liczba skarg załatwionych przez organ w okresie sprawozdawczym w wyniku uwzględnienia
4.
skargi
5)
5. Liczba skarg przekazanych przez organ do WSA, w tym:
5.1. przekazanych z uchybieniem obowiązującego terminu
Liczba prawomocnych i nieprawomocnych orzeczeń WSA6) wydanych w okresie
6. sprawozdawczym, w tym:
6.1. uchylających decyzję lub postanowienie
6.2. oddalających/odrzucających skargi
6.3. umarzających postępowanie
Liczba prawomocnych lub nieprawomocnych orzeczeń wydanych przez WSA w trybie art. 55
7.
§ 2 ustawy Ppsa (orzeczenia wydane na podstawie odpisu skargi)
Liczba i kwota wymierzonych organowi grzywien w trybie art. 55 § 1 i art. 154 § 1 ustawy
8.
Ppsa
9. Liczba wniesionych skarg kasacyjnych, w tym:
9.1. wniesionych przez organ administracyjny
10. Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w tym:
10.1. rozstrzygnięcia korzystne dla organu administracyjnego
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Liczba/Kwota1)

Kwotę podaje się w wierszu 8 w zaokrągleniu do pełnych złotych.
Ogółem liczba decyzji niezależnie od tego, czy zostały zaskarżone, czy nie.
W tym bezczynność/przewlekłe prowadzenie postępowania przez naczelnika Us/Ucs z obszaru właściwości danej Ias.
W tym zaskarżone do WSA akty lub czynności naczelnika Us/Ucs z obszaru właściwości danej Ias.
W liczbie tej nie uwzględnia się skarg wymienionych w pkt 4.
Jeżeli WSA w okresie sprawozdawczym przekazał orzeczenie nieprawomocne i prawomocne w tej samej sprawie, pierwszego
orzeczenia nieprawomocnego nie uwzględnia się w zestawieniu; orzeczenia WSA nie uwzględnia się, także w sytuacji gdy NSA
orzekał w trybie art. 188 lub 189 ustawy Ppsa.

Informację sporządził:

Akceptował:
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Załącznik nr 5
IN FO RM ACJ A
o skargach do sądów administracyjnych za rok ……
w sprawach z zakresu gier hazardowych oraz podatku od gier

Lp
.

Wyszczególnienie

Liczba/Kwota1)

Liczba skarg, które wpłynęły do organu administracji w okresie sprawozdawczym, w tym
dotyczące:
1.1.
bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania 2)
1.2.
wydanych decyzji
pozostałych (postanowienia lub inne akty bądź czynności z zakresu administracji
1.3.
publicznej)3)
2. Liczba skarg, które pozostały do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez organ administracji w okresie
3.
sprawozdawczym4)
Liczba skarg załatwionych przez organ administracji w okresie sprawozdawczym w wyniku
4.
uwzględnienia skargi
5. Liczba skarg5), przekazanych przez organ administracji do WSA, w tym:
5.1.
przekazanych z uchybieniem obowiązującego terminu
Liczba prawomocnych i nieprawomocnych orzeczeń WSA6) wydanych w okresie
6.
sprawozdawczym, w tym:
6.1.
uchylających decyzje
6.2.
oddalających (odrzucających) skargi
6.3.
umarzających postępowanie
Liczba prawomocnych i nieprawomocnych orzeczeń wydanych przez WSA w trybie art. 55 § 2
7.
ustawy Ppsa
Liczba i kwota wymierzonych organowi administracji grzywien w trybie art. 55 § 1 i art. 154 § 1
8.
ustawy Ppsa
9. Liczba wniesionych skarg kasacyjnych, w tym:
9.1.
skargi wniesione przez organ administracji
10. Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w tym:
10.1. rozstrzygnięcia korzystne dla organu administracji
1.

Kwotę podaje się w wierszu 8 w zaokrągleniu do pełnych złotych.
W tym bezczynność/ przewlekłe prowadzenie postępowania przez naczelnika Ucs z obszaru właściwości danej Ias.
W tym zaskarżone do WSA akty lub czynności naczelnika Ucs z obszaru właściwości danej Ias.
Ogółem liczba decyzji administracyjnych (bez postanowień i innych aktów administracyjnych) - niezależnie od tego, czy zostały
zaskarżone, czy nie.
5) W liczbie tej nie uwzględnia się skarg wymienionych w pkt 4.
6) Jeżeli WSA w okresie sprawozdawczym przekazał orzeczenie nieprawomocne i prawomocne w tej samej sprawie, pierwszego
orzeczenia nieprawomocnego nie uwzględnia się w zestawieniu; orzeczenia WSA nie uwzględnia się, także w sytuacji gdy NSA
orzekał w trybie art. 188 lub 189 ustawy Ppsa.
1)
2)
3)
4)

Informację sporządził:

Akceptował:

