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PRAWNIK ZAGRANICZNY JAKO PEŁNOMOCNIK 
NA ROZPRAWIE W POSTĘPOWANIU 
PODATKOWYM

Streszczenie

Z chwilą wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego I instancji 
rozpoczyna się postępowanie odwoławcze, które powinno trwać nie dłużej niż 
trzy miesiące. Postępowanie podatkowe prowadzone przed organem podatko-
wym II instancji może być przyspieszone dzięki zastosowaniu instytucji roz-
prawy podatkowej. Organ odwoławczy przeprowadzi rozprawę (ex cathedra), 
jeśli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego 
sprawy (przy udziale świadków lub biegłych) lub sprecyzowania argumentacji 
prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania. Celem rozprawy jest 
usprawnienie (przyspieszenie) toczącego się postępowania oraz umożliwienie 
czynności udziału strony na etapie postępowania odwoławczego, w taki sposób 
aby podatnik miał prawo przekonać prowadzącego rozprawę do zarzutów 
kierowanych wobec decyzji podatkowej. Rozprawa administracyjna, która 
była pierwowzorem rozprawy podatkowej, została w sposób wnikliwy zbadana 
przez badaczy prawa administracyjnego oraz doczekała się wielu orzeczeń 
w  orzecznictwie administracyjnym. W  stosunku do rozprawy podatkowej 
można stwierdzić brak norm prawnych odnoszących się szczegółowo do 
kwestii formalnych, co czyni niezrozumiałą tę instytucję dla stron i dla orga-
nu. Pomocne dla podatnika będzie wystąpienie w jego imieniu na rozprawie 
profesjonalnego pełnomocnika biegłego w prawie podatkowym. Nie zostało 
w piśmiennictwie zbadane, czy prawnik z innego kraju członkowskiego może 
wystąpić w  takiej roli. Należy zatem poddać analizie przesłanki, które musi 
spełniać prawnik zagraniczny aby zostać dopuszczonym (jako pełnomocnik 
podatnika) do rozprawy podatkowej.
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W dniu 1 stycznia 2007 roku.1 wprowadzono instytucję rozprawy w postę-
powaniu podatkowym na etapie odwołania złożonego do organu II instancji. Od 

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w brzmieniu określonym w Dz.U. z 2006 r. Nr 
225, poz. 1635. 
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tego czasu w Polsce rozprawy te nie cieszą się nadmiernym zainteresowaniem. 
Można postawić tezę, iż częstotliwość korzystania z tejże instytucji wynika z faktu 
nieznajomości jej charakteru prawnego. Sama nazwa użyta w Ordynacji podat-
kowej (OP), tj. ,,rozprawa’’, rodzi skojarzenia z podobnym posiedzeniem sądu 
regulowanym przez procedurę cywilną bądź karną. Brak dostatecznej wiedzy 
uniemożliwia podatnikowi, organowi pierwszej instancji oraz organowi odwo-
ławczemu korzystanie z tej ,,zapomnianej’’ instytucji postępowania podatkowego. 

W odniesieniu do rozprawy podatkowej nie jest oczywiste, czy organ po-
datkowy po przeprowadzeniu rozprawy wydaje postanowienie, czy decyzję. 
Ponadto zastanawiać może, jaki wpływ na posiedzenie ma nieobecność stron 
oraz czy rozprawa może ulec odroczeniu. Nie określono także charakteru praw-
nego pracownika organu podatkowego I instancji (świadek czy strona) i czy na 
jednej rozprawie można orzec o zasadności kilku spraw o analogicznym stanie 
faktycznym (gdy strony są te same). Także problematyczna wydaje się kwestia 
pełnomocnictwa udzielonego przez podatnika pełnomocnikowi – jaki powinno 
mieć zakres i jakie przepisy powinny mieć odniesieniu w stosunku pełnomoc-
nictwa. Zastanawiające jest, że w postępowaniach podatkowych nie spotyka 
się pełnomocników pochodzących z  innych krajów członkowskich. Gdyby 
posiadali biegłą znajomość języka polskiego, ich wiedza oraz doświadczenie 
mogłyby być przydatne dla podatnika na rozprawie podatkowej. Warto zatem 
przeanalizować charakter udzielanej prawnikowi zagranicznemu plenipotencji 
na przedmiotowym posiedzeniu organu.

Prawnik zagraniczny

Współcześnie na rynku usług prawniczych główną rolę odgrywają między-
narodowe korporacje posiadające swoje oddziały w kilku (kilkunastu) krajach 
Unii Europejskiej oraz krajach trzecich. Swobodny przepływ towarów i usług 
w ramach UE spowodował wzrost popytu na wysoko wykwalifi kowanych 
prawników, których wykształcenie obejmuje (poza prawem kraju ojczystego) 
znajomość kilku systemów prawnych państw członkowskich. Początkowo 
polskie kancelarie adwokatów i  radców prawnych traktowały prawników 
zagranicznych jako zagrożenie i z dystansem podchodziły do współpracy z ta-
kimi specjalistami (Naumann 2001, s. 12; Pazderska 1999, s. 14-2; Kłaczyńska, 
Kłaczyński 2004, s. 20-24). Jednakże obecnie – na globalnym rynku usług 
– polscy prawnicy także zajmują stanowiska w korporacjach prawniczych lub 
instytucjach unijnych (departamenty prawne), gdzie rywalizują z prawnikami 
ze wszystkich krajów członkowskich. Odnosząc się do polskiego ustawodaw-
stwa2, mianem prawnika zagranicznego z Unii Europejskiej określa się osobę 

2 Art. 2 pkt 3 ustawy z  5 lipca 2002 r. o  świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy 
prawnej w Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2014 r., poz. 134, t.j.). W piśmiennictwie nie występuje jedna 
defi nicja ,,prawnika zagranicznego’’. Zdaniem S. Rymara (2001, s. 8-11), jeśli osoba z innego kraju 
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będącą obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawnioną do 
wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Taka osoba może zostać wpisana 
w Polsce na listę radców prawnych, adwokatów, a także doradców podatko-
wych, a podstawą uznania w innym kraju członkowskim uzyskania przez nią 
(w kraju rodzimym) wykształcenia (np. dyplom ukończenia wyższych studiów 
magisterskich) jest ustawa o zasadach uznawania kwalifi kacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej3. Zgodnie z zasadą 
przedsiębiorczości (uregulowaną w art. 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej4) oraz wzajemnego uznania dyplomów, certyfi katów i  innych 
dowodów kwalifi kacji, obywatele innych państw członkowskich mogą w Polsce 
rejestrować swoje jednoosobowe działalności gospodarcze (lub spółki handlo-
we) i wykonywać regulowany zawód prawniczy (np. adwokata). Warto jednak 
dostrzec, że w innych krajach UE występują zgoła odmienne zawody prawnicze 
(np. w Anglii – barrister i solicitor nie mają swoich odpowiedników w polskim 
ustawodawstwie). Dlatego też jeśli podejmowano próby ujednolicenia zawodu 
prawnika – tak aby posiadał te same uprawnienia w całej Unii Europejskiej – to 
dokonywano to w odniesieniu to profesji adwokata (Bereza 2010, s. 13-22 i n.). 

Zgodnie z art. 29 ustawy o zasadach uznawania kwalifi kacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej5, prawnik zagraniczny 
może zostać pełnomocnikiem polskiego podatnika, bez potrzeby rejestracji 
w  Polsce działalności w  Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 
i dla celów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organów podatkowych, 
uzyskania zgody samorządu zawodowego (np. Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych – dalej KIDP). Jednak pełnomocnik ten winien wtedy wyka-
zać – w razie żądania klienta – potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu; odpowiada także 
przed Sądem Dyscyplinarnym KIDP w razie naruszenia zasad etyki zawodowej 
(w rozumieniu polskiej wersji tego kodeksu etyki).

członkowskiego zostaje wpisana na listę radców prawnych, to nie można określać jej mianem radca 
prawny ,,z zagranicy’’. Należy podzielić prawników zagranicznych na: osoby, które uzyskały wpis na 
listę radców prawnych lub adwokatów i prawników, którzy wykonują profesję na podstawie uprawnień 
quasi-prawniczych (np. doradca podatkowy, który zdobył wykształcenie w innych kraju członkowskim) 
W trakcie pierwszej dekady istnienia samorządu radców prawnych, za prawnika zagranicznego uzna-
wano adwokata z innego kraju. Por. G. Laszczuk (2001, s. 30-34). 

3 Ustawa z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifi kacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

4 Traktat z dnia 30 kwietnia 2004 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 
864/2). Problem w stosowania przedmiotowych przepisów prawa unijnego wynikał z utrudniania przez 
samorządy radców prawnych i adwokatów dostępu do wykonywanej działalności prawniczej osobom 
z innych krajów członkowskich. Por. Winnicka (2005, s. 87- 89) i Klatka (2003, s. 935 i n.).

5 W myśl par. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2009 r. 
w sprawie zawodów regulowanych, w przypadku których wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu 
adaptacyjnego albo testu umiejętności (Dz.U. z 2009 r. Nr 164, poz. 1311 ze zm.), staż adaptacyjny 
i test umiejętności nie dotyczy zawodu rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego.



67Prawnik zagraniczny jako pełnomocnik na rozprawie w postępowaniu podatkowym

Pełnomocnik na rozprawie podatkowej

Aby prawnik zagraniczny mógł świadczyć usługi pełnomocnika dla 
podatnika powinien posiadać: specjalistyczne wykształcenie (prawnicze lub 
ekonomiczne), doświadczenie zawodowe oraz wykazywać się nieskazitelnym 
charakterem (niekaralność). Takie cechy są znamienne dla każdego zawodu 
prawniczego, niezależnie od kraju wykonywania profesji przez daną osobę 
(Błaszczak 2004, nr 6, s. 19; Jacyszyn 2004, s. 41 i n.; Kowalewska 1965, s. 65; 
Żuławski 1999, s. 23). Ponadto musi mieć zdolność prawną i zdolność do czyn-
ności prawnej oraz posiadać prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej (nie 
może być wobec cudzoziemca wydana decyzja o odmowie wjazdu na teren 
Polski – art. 21, 23 ust. 1 ustawy Prawo o cudzoziemcach6). Przede wszystkim 
cudzoziemiec (reprezentując podatnika) winien się posługiwać biegle językiem 
polskim (chociaż udział tłumacza nie jest wykluczony). Jeśli urzędnik organu 
podatkowego poweźmie wątpliwość co do możliwości zrozumienia przez peł-
nomocnika znaczenia kierowanych do niego słów, a strona nie posiada pełnej 
zdolności do czynności prawnej, organ podatkowy może wystąpić do sądu 
z wnioskiem o wyznaczenie kuratora (138 § 1 OP).

Przy pierwszej czynności dokonanej przez pełnomocnika organowi musi 
zostać przedstawiony oryginał dokumentu zawierającego zakres pełnomocnic-
twa, dane mocodawcy, datę, miejscowość, dane pełnomocnika oraz ewentualne 
postanowienia dotyczące substytucji. Surogatem pełnomocnictwa w oryginale 
jest także kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez doradcę podat-
kowego, adwokata, radcę prawnego – jeśli jemu udzielono pełnomocnictwa. Nie 
ma przeszkód ku temu, aby pełnomocnictwo dla prawnika zagranicznego zo-
stało udzielone przez polskiego podatnika przed notariuszem mającym siedzibę 
w innym kraju członkowskim. W takim wypadku pełnomocnictwo opatrzone 
klauzulą apostile przez stosowny organ innego kraju powinno być honorowane 
przez polskie organy podatkowe w taki sposób, jakby było udzielone na terenie 
Polski (vide art. 2-4 Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych 
dokumentów urzędowych7). 

Należy zwrócić uwagę, że pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym 
(podatkowe) różni się znacznie od pełnomocnictwa procesowego (np. w postę-
powaniu sądowoadministracyjnym regulowanym przez ustawę Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi – PPSA8). Pełnomocnik w postępo-
waniu określonym przez przepisy Ordynacji podatkowej dokonuje czynności 

6 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, j.t.).
7 Konwencja z dnia 05.10.1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938). Odmowa uznania przez organ podatkowy pełnomocnictwa opa-
trzonego klauzulą apostile należy traktować jako naruszenie postanowień umowy międzynarodowej, 
której stroną jest Rzeczypospolita. Por. Czubik (2006, s. 25-28); Czubik (2009, s. 39-44); Cambell 
(2009, s. 21).

8 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 270, j.t.).
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na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej (lub ustnie 
do protokołu przy pierwszej czynności) przez swojego mandanta. Jednakże 
dokonywane przez niego czynności nie mają skutków procesowych, a jedy-
nie wpływają na rozstrzygnięcie administracyjne (decyzję organu) (Grego-
Hoff man 2012, s. 28-30; Niczyporuk 2003, s. 124; Niczyporuk 2006, s. 310). 
Ponadto, w postępowaniu podatkowym nie występuje przymus adwokacki, 
a strona nie może wnosić o przydzielenie jej pełnomocnika profesjonalnego 
(doradcy podatkowego) na podstawie prawa pomocy (art. 246 § 1 pkt. 2 PPSA). 
Ustawodawca w Ordynacji podatkowej opowiedział się za cywilistycznym 
charakterem pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym (zgodnie z art. 
137 § 4 OP w sprawach nieuregulowanych stosujemy odpowiednio przepisy 
Kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie). Zdaniem niektórych (Borowski 2010, 
s 16; Kulski 2002, s. 61-63)9, w stosunku do pełnomocnictwa podatkowego 
możemy stosować także przepisy procedury cywilnej (art. 92, 94 Kodeksu 
prawa cywilnego10 – przyczyny oraz określenie daty jego wygaśnięcia; art. 93 
Kpc – łączne działanie pełnomocnika i mocodawcy). 

Stosowanie odpowiednio do zdarzeń podatkowych przepisów prawa cywil-
nego wydaje się zrozumiałe, gdyż wszystkie obowiązujące ustawy podatkowe 
zawierają w swoich normach prawnych instytucje cywilistyczne (np. najem, 
dzierżawa). Natomiast odniesienie wprost skutków prawnych pełnomocnictwa 
do procedury cywilnej wydawać się może sprzeczne z art. 3 § 1 pkt. 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego (wedle którego w sprawach nieuregulowanych 
w dziale IV, V, VIII w Ordynacji podatkowej stosujemy odpowiednio przepisy 
procedury administracyjnej). Takie uzasadnienie jest zgodne z genezą polskie-
go prawa podatkowego – wywodzącego się min. z prawa administracyjnego 
(Ordynacja podatkowa zawiera liczne normy blankietowe zaczerpnięte z Kpa 
– np. art. 210, 217 OP).

Charakterystyka podatkowego postępowania odwoławczego

Odwoławcze postępowanie podatkowe, które toczy się przed organem II 
instancji, w założeniu powinno mieć charakter kontradyktoryjny. Jednak sytu-
acja, w której organ podatkowy jest sędzią we własnej sprawie, jest zjawiskiem 
niepożądanym i w sposób znaczący wpływa na ocenę legalności orzekania 
tego organu (nemo iudex in causa sua). Organ odwoławczy winien wysłuchać 
strony (podatnika) i organu I  instancji, przeprowadzić ewentualne dodat-
kowe postępowanie dowodowe i wydać orzeczenie na podstawie przepisów 
prawa podatkowego. Uchylając jednak decyzję organu podatkowego niższej 
instancji, organ stwierdza nieprawidłową wykładnię prawa podatkowego lub 

9 Per analogiam Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2008 r. III UZ 6/08, OSNP 2010, 
Nr 3-4, poz. 53.

10 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 j.t.).
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błędy formalne, których dopuścił się organ I instancji. Dlatego też powyżej 
sformułowany pogląd (Adamiak 2007, s. 38-40; Matuszkiewicz 2010, s. 15-
17)11 o kontradyktoryjnym charakterze postępowania odwoławczego winien 
poddany być głębszej analizie. Zgodnie z art. 222 i 239 OP, środki zaskarżania 
decyzji i postanowień powinny zawierać zarzuty, zakres żądania będącego 
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 
Zarzuty są to twierdzenia podatnika co do wadliwej wykładni operatywnej 
przepisów podatkowego prawa materialnego lub proceduralnego. Skarżący 
nie musi wnosić dodatkowych dowodów na potwierdzenie słuszności swojego 
zaskarżenia (nie jest to warunek sine qua non) – może ograniczyć się do subiek-
tywnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie. Strona nie 
może składać wniosków, które wykraczają poza ramy postępowania odwoław-
czego, np. zwrot kosztów zastępstwa przez pełnomocnika. Tym samym strona 
w każdym postępowaniu może wnieść odwołanie lub zażalenie (w zależności 
od tego, czy wydano decyzję lub postanowienie), spełniając jedynie przesłanki 
formalne (także w odniesieniu do zachowania terminu). Należy zgodzić się 
z tezą, że (jeśli wniesie o to strona) postępowanie odwoławcze jest obligato-
ryjne (dla organu I i II instancji) w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 
Pismo wniesione za pośrednictwem organu I instancji wszczyna procedurę 
odwoławczą, którą organ II instancji może zakończyć m.in. wydaniem decyzji 
o uchyleniu decyzji zaskarżonej w całości (lub części) bądź utrzymaniu w mocy 
decyzji pierwotnej. Przejawem kontradyktoryjności jest np. prawo do czynnego 
udziału strony w trakcie trwania procedury odwoławczej. Organ II instancji 
wystosowuje wezwanie do podatnika, w którym zachęca go do wypowiedzenia 
się do co do zgromadzonego materiału dowodowego lub do powołania nowych 
świadków, przesłania dokumentów prywatnych potwierdzających zarzuty 
skierowane do organu w odwołaniu (zażaleniu). Podatnik może także udać 
się do organu odwoławczego i zapoznać się ze zgromadzonymi w jego sprawie 
dokumentami.  

Zgodnie z art. 234 Ordynacji podatkowej, organ nie może wydać decyzji 
na niekorzyść strony skarżącej, chyba że decyzja pierwotna w sposób rażący 
narusza przepisy prawa. Taka konstrukcja prawna ma odwołującemu dać 
gwarancję niezmienności stanowiska zawartego w decyzji organu I instancji. 
Gdyby podatnik za każdym razem, gdy wnosi odwołanie (zażalenie) miał na 
uwadze, że organ II instancji może wydać decyzję bardziej niekorzystną niż ta 
skarżona, naruszeniu uległby art. 127 w zw. z art. 123 OP. Tym samym instytu-
cja reformationis in peius defi niuje postępowanie odwoławcze jako niezależne 
od postępowania podatkowego toczącego się przed organem I instancji. Organ 

11 Teza o judycjalizacji (wprowadzeniu wzorców zaczerpniętych z postępowania cywilnego) postępo-
wania podatkowego nie wydaje się trafna (Suwaj 2009, s. 3 i n.). Postępowaniu podatkowe chociaż 
zbudowane w oparciu o zasadę dwuinstancyjności, pisemności, prawdy obiektywnej, szybkości 
postępowania, praworządności nie zawiera podstawowych elementów procesu (orzeczenia wydaje 
Sąd, udział pełnomocników profesjonalnych, koszty sądowe itp.).
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II instancji bada zasadność decyzji wydanej przez organ I instancji oceniając 
przy tym zgromadzony materiał dowodowy w całym postępowaniu.

Rozprawa administracyjna a rozprawa podatkowa

Jak wcześniej wspomniano, Ordynacja podatkowa jest ustawą skon-
struowaną na podstawie instytucji zaczerpniętych z Kodeksu postępowania 
administracyjnego (pierwowzorem art. 200a OP był art. 89 Kpa). Dlatego też 
aby zrozumieć istotę rozprawy podatkowej, warto przeanalizować instytucję 
rozprawy na gruncie procedury administracyjnej. Postępowanie wyjaśniające – 
jak nazywa się czasami12 postępowanie odwoławcze prowadzone przez organ II 
instancji – ma na celu m.in. realizację zasady prawdy obiektywnej (art. 7 Kpa). 
W myśl art. 89 Kpa organ przeprowadzi rozprawę, jeśli zapewni to przyspie-
szenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa (np. art. 118 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami13). Ciekawym rozwiązaniem jest § 2 art. 89 
Kpa, który brzmi : organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi po-
trzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia 
sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. Potrzeba 
uzgodnienia interesów stron postępowania administracyjnego wymaga zdefi -
niowania interesu organu oraz wnioskodawcy (strony). Interes publiczny winien 
się realizować przez działanie zgodne z prawem, w taki sposób, aby organ 
II instancji (lub ewentualnie sąd w postępowaniu sądowoadministracyjnym) 
nie wykazał wadliwości wydanej administracji. Ponadto, organ powinien być 
zainteresowany realizacją pryncypialnych zasad procedury administracyjnej, tj. 
działania w sposób budzący zaufanie uczestników do władzy publicznej (art. 8 
Kpa), szybkiego prowadzenia postępowania przy czynnym udziale strony (art. 
10-12 Kpa). Stronie zaś nie powinno zależeć na jak pełniejszej realizacji interesu 
prywatnego (nawet kosztem dobra wspólnego, publicznego). Dokonując grama-
tycznej wykładni art. 89 Kpa, należy postawić tezę, że do czynności wezwania 
przez organ stron na rozprawę odniesienie mieć będą art. 50-56 Kpa. Organ 
odwoławczy, kierując wezwanie do strony, winien ją pouczyć o możliwości 
wystąpienia w jej imieniu pełnomocnika, a także o skutkach prawnych braku 

12 Martysz (2007, s. 126). W trakcie rozprawy organ może wyjaśniać nie tylko te aspekty, które zako-
munikował stronom na w wezwaniu na rozprawę (wyrok NSA z dnia 23 lutego 2011 r., II GSK 281/10, 
Lex 1071128). Brak przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez organ II instancji musi być 
oceniane jako rażące naruszenie przepisów prawa (wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 1989 r. II SA 1198/88, 
ONSA 1989, Nr 1, s. 36); por. Matuszkiewicz 2009, s. 16.

13 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, 
j.t.). Obligatoryjność przeprowadzenia rozprawy wynika także z art. 244 ust. 13 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 j.t.), § 10 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku 
z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 17, poz. 161), art. 
228 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157, t.j.) 
oraz innych.
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stawiennictwa strony bądź jej pełnomocnika. W stosunku do świadków lub 
biegłych wezwanych na rozprawę organ może zastosować karę grzywny (art. 88 
Kpa). W świetle art. 266 Kpa pracownik organu, który odpowiada za prawidło-
we wezwanie strony, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodo-
wawczej w sytuacji nieprawidłowego (zawinionego bądź nie) wezwania strony 
na rozprawę. Dlatego też dokonanie przez niego wezwania (za pośrednictwem 
telefonu lub środków komunikacji elektronicznej) w trybie art. 55 § 1, art. 91 § 
1 Kpa jest niemożliwe. Wezwanie wywołuje skutki prawne, jeśli adresat (strona, 
biegły, świadek) został w sposób prawidłowy powiadomiony. W wypadku, 
gdy na rozprawie pożądany jest udział organizacji samorządowych, pożytku 
publicznego etc., wezwanie może być dokonane przez obwieszczenie (prasa, 
audycja radiowa). Termin rozprawy powinien być przez organ ustalony w taki 
sposób, aby podatnik był w stanie zapoznać się ze zgromadzonym materiałem 
dowodowym (por. 92 Kpa). Jeśli organ ma wiedzę na temat pełnomocnika 
podatnika, którym jest prawnik zagraniczny, uzasadnionym wydaje się wy-
znaczenie terminu nie wcześniej niż miesiąc od daty doręczenia wezwania 
stronom. Zgodnie z art. 94 Kpa, nieobecność na rozprawie stron nie stanowi 
przeszkody do jej przeprowadzenia. Kierujący rozprawą może ją odroczyć, 
jeśli stwierdzi nieprawidłowość wezwania lub gdy nieobecność strony może 
w sposób wyraźny wpłynąć na przebieg posiedzenia. Na rozprawie organ 
odwoławczy winien stosować jedynie przepisy procedury administracyjnej 
(stosowanie przepisów Kpc w zakresie rozprawy jest niczym nieuzasadnione). 
Rozprawa może mieć miejsce w siedzibie organu odwoławczego jak i innym 
miejscu, którego wybór jest uzasadniony dobrem postępowania (np. teren 
oględzin). Posiedzenie prowadzi wyznaczony przez organ urzędnik – w przy-
padku organów kolegialnych – przewodniczący takiego organu. W trakcie 
rozprawy strony (działające przez pełnomocników) mogą zadawać pytania, 
składać wnioski oraz przedstawiać dowody. Stosując wykładnię systemową art. 
195–197 OP świadkiem nie mogą być urzędnicy organów podatkowych I i II 
instancji, biorący udział w wydawaniu decyzji (pierwotnej lub odwoławczej). 
W piśmiennictwie podnosi się obligatoryjny charakter postępowania dowodo-
wego przeprowadzanego przez organ II instancji    (Adamiak 1998, s. 52-58;Tarno 
2008, s. 6-20). Dlatego też należy uznać, że dyspozycja art. 95 § 1 Kpa odnosi 
się do materiału dowodowego już zgromadzonego w toku postępowania, nie 
zaś do środków dowodowych, które zostaną przeprowadzone na posiedzeniu 
(oględziny, przesłuchanie świadków). Jeśli kierowane pytania nie są związane 
ze sprawą, prowadzący może je uchylić (jednakże na żądanie strony należy 
zamieścić w protokole osnowę treści uchylonego pytania). Zgodnie z art. 96 
Kpa za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, 
biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrze-
żeniu, wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane 
grzywną do 100 zł. Niewłaściwe zachowanie należy rozumieć jako brak reakcji 
na wytyczne prowadzącego rozprawę lub odnoszenie się w sposób obraźliwy do 
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prowadzącego, strony lub innych uczestników posiedzenia. Na postanowienie 
o ukaraniu grzywną służy zażalenie, dlatego też powinno być wydane w formie 
pisemnej (postanowienie o wydaleniu z miejsca posiedzenia może mieć formę 
pisemną). Z przeprowadzonej rozprawy prowadzący posiedzenie sporządza 
protokół (art. 67 § 2 pkt. 4 Kpa), w którym opisuje opis przebiegu rozprawy, 
obecne osoby. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym 
udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać (art. 
68 § 2 Kpa). Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić 
w protokole (należy wpisać uzasadnienie podane przez osobę, która odmówiła 
podpisania protokołu).

Zasadniczo rozprawa administracyjna nie powinna wiązać się z obowiąz-
kiem poniesienia kosztów jej organizacji przez strony. Zgodnie z art. 56 § 1 Kpa, 
to organ odwoławczy musi zwrócić koszty podróży stronie, którą wezwał ex 
cathedra na rozprawę administracyjną. Jednak nie ma przeszkód ku temu, aby 
organ w razie wniosku strony o przeprowadzenie takiej rozprawy zastosował 
art. 262 § 1 pkt. 2 Kpa. Jednak zakres kosztów, którymi obciążona zostanie 
strona wnioskująca, powinien być proporcjonalny to wydatku organizacyjnego, 
jaki poniósł organ odwoławczy. Dlatego też wnoszenie przez drugą ze stron żą-
dania zwrotu kosztów zastępstwa (np. przez prawnika zagranicznego) od strony 
wnioskującej o rozprawę jest nieuprawnione. Wzmiankowana norma prawna 
jest podstawą dochodzenia zwrotu wydatków poniesionych jedynie przez organ 
administracji publicznej oraz uczestników postępowania niebędących stroną 
(świadków, biegłych – art. 263 Kpa). 

Dokonując porównania rozprawy administracyjnej oraz podatkowej, należy 
stwierdzić, że instytucja określona w Ordynacji podatkowej charakteryzuje 
się mniejszym formalizmem. W procedurze podatkowej przeprowadzenie 
rozprawy nigdy nie jest obligatoryjne (a contrario 89 § 1 Kpa), jednak odmowa 
jej wyznaczenia, w odróżnieniu do Kodeksu postępowania administracyjnego, 
powinna mieć formę postanowienia. Strona może zaskarżyć to postanowienie 
jedynie w odwołaniu do decyzji wydanej w sprawie. Przesłanki wszczęcia roz-
prawy podatkowej dzielą się na pozytywne (potrzeba wyjaśnienia istotnych 
okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo 
w drodze oględzin, wstąpienie prokuratora do postępowania odwoławczego) 
oraz negatywne (brak istotnych okoliczności, które można jedynie wyjaśnić 
w drodze rozprawy). W Ordynacji podatkowej określono expressis verbis termin 
rozprawy na (nie wcześniej niż) siódmy dzień po doręczeniu wezwania. Brak 
dochowania tego wymogu skutkować może wadliwością posiedzenia i moż-
liwością kwestowania przez stronę ustaleń podjętych na rozprawie (w Kpa 
określono jeszcze wymóg ogłoszenia o posiedzeniu). W procedurze podatko-
wej nie ujęto możliwości nałożenia kary grzywny na uczestnika posiedzenia 
(inaczej w art. 96 Kpa) oraz nie określono zachowania kierującego rozprawą 
w wypadku absencji strony. Zarówno w wypadku rozprawy podatkowej, jak 
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i administracyjnej strony mogą złożyć oświadczenie o zamiarze zawarcia ugo-
dy (Dawidowicz 1980, s. 21; Łaszczyca 2008, s. 130 ). Wtedy organ powinien 
wstrzymać się z wydaniem decyzji w postępowaniu odwoławczym i wyznaczy 
stronom siedmiodniowy termin do zawarcia ugody (art. 116 par. Kpa).  Organ 
administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem 
prawa albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron. Wtedy 
organ może ponownie wezwać strony do udziału w rozprawie (nie jest określone 
w OP i Kpa, ile posiedzeń może się odbyć w ramach jednego postępowania).

Podsumowanie

Należy uznać za pożądane przeprowadzenie rozprawy w sytuacji, gdy stan 
faktyczny jest skomplikowany, a zgromadzony materiał dowodowy nie daje 
jednoznacznej odpowiedzi co do wyniku sprawy (decyzji organu II instan-
cji). Zarówno art. 89 Kpa, jak i art. 200a OP zostały skonstruowane w sposób 
zbyt ogólny, co daje podstawę do odmowy organu podatkowego na wniosek 
strony o przeprowadzenie rozprawy (Strzelec 2007, s. 14; Dańczak 2007, s. 38). 
Należy przyznać, że organ rozstrzygając o niedopuszczalności zastosowania 
tejże instytucji, wydaje postanowienie (decyzja w sprawie będzie wydana wraz 
z zakończeniem postępowania odwoławczego). Rozprawę podatkową należy 
uznać za realizację zasad postępowania podatkowego – czynnego udziału stron 
w postępowaniu, dwuinstancyjności, przekonywania oraz szybkości postę-
powania. Strony występujące w postępowaniu mogą w sposób szczegółowy 
odnieść się do zgromadzonego materiału w aktach sprawy oraz mają szansę na 
przekonanie prowadzącego rozprawę o słuszności swoich twierdzeń. Nie ma 
przeszkód ku temu, aby organ odwoławczy połączył kilka spraw o podobnym 
stanie faktycznym i przeprowadził jedną rozprawę (vide art. 166 OP). Nie ozna-
cza to jednak, że należy wtedy wydać jedną decyzję podatkową – strony danych 
postępowań mogą bowiem po zakończeniu rozprawy wystąpić z odrębnymi 
wnioskami, zarzutami (art. 167 OP). 

Reprezentacja podatnika przez prawnika zagranicznego w postępowaniu 
podatkowym nie różni się znacznie od występowania polskiego pełnomocnika. 
Przyczyną tego jest brak przymusu adwokackiego w odniesieniu do procedury 
regulowanej w Ordynacji podatkowej, w świetle której każda osoba fi zyczna 
narodowości innej niż polska może być pełnomocnikiem, jeśli posiada zdol-
ność prawną, pełną zdolność do czynności prawnej oraz posługuje się biegle 
(w sposób zrozumiały dla organu) językiem urzędowym – polskim. W odnie-
sieniu do prawników zagranicznych, którzy mają znajomość polskiego prawa 
podatkowego, należy pamiętać, aby pełnomocnictwo udzielone przez podatnika 
miało formę szczegółowego (do określonego postępowania). 
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A Foreign Lawyer as an Attorney at the Trial in Tax 
Procedure

Summary

As soon as appeal against the decisions of the tax authority of the fi rst 
instance is lodged, the appeal proceedings are launched which should last 
no longer than three months. Th e tax procedure before the tax authority of 
the second instance may be accelerated owing to the application of the tax 
trial institution. Th e appeal body will conduct the trial (ex cathedra), if there 
is the need to explain important circumstances of the facts of the case (with 
participation of witnesses or experts) or to precise the legal argumentation 
presented by the party in the course of proceedings. Th e aim of the trial is to 
improve (accelerate) the ongoing procedure and to make it possible to carry 
out actions by the party at the stage of appeal proceedings in such a way that 
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the taxpayer is eligible to convince the trial judge to allegations against the 
tax-offi  ce decision. Th e administrative trial, which was the archetype of the 
tax trial, has been thoroughly examined by administrative law researchers 
and has yielded many verdicts in administrative jurisdiction. As regards the 
tax trial, one can state the lack of legal norms related in details to formal issues, 
what makes this institution obscure for the parties and the body. Helpful for 
the taxpayer will be appearance for the taxpayer at the trial of a professional 
attorney being an expert in the taxation law. It has yet not examined in the 
literature whether a lawyer from another member state can appear in such 
a role. Th erefore, there is the need to analyse the premises to be met by the 
foreign lawyer to be admitted (as the taxpayer’s attorney) to the tax trial.
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