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Pan Paweł Lechowski  
 Redaktor Naczelny    

Portalu „PSUS.INFO” 
 

Szanowny Panie Redaktorze, 

We wniosku z dnia 24.01.2011 r. znak 16/inf/uc/2011/pl skierowanym do Izby Skarbowej w 
Katowicach lokalizacja w Częstochowie zwrócił się Pan o udostępnienie informacji publicznej 
dotyczącej czynności jakie podjął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w celu zapewnienia 
wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. sygn. akt C-438/09. 

W odpowiedzi na w/w pytanie informuję, iŜ w związku z wydaniem przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z dnia 22 grudnia 2010 r. sygn. akt C-438/09 w sprawie 
Bogusław Juliusz Dankowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, jak równieŜ w 
przypadku pozostałych orzeczeń tegoŜ Trybunału, z uwagi na wewnętrzne procedury funkcjonujące w 
Izbie Skarbowej w Katowicach, a takŜe powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie było konieczne 
podejmowanie przez Dyrektora tut. jednostki specjalnych działań. 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy o słuŜbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z 
późn. zm.) członkowie korpusu słuŜby cywilnej mają obowiązek rozwijania wiedzy zawodowej, zaś 
jak stanowi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania 
ocen okresowych członków korpusu słuŜby cywilnej (Dz.U. z 2009r. Nr 74, poz. 633) obowiązek 
doskonalenia zawodowego obejmuje między innymi posiadanie aktualnej wiedzy. Dodatkowo zgodnie 
z § 18 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Izby Skarbowej w Katowicach stanowiącego 
załącznik do zarządzenia Nr 41/10 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2010r. 
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Katowicach kierownicy wszystkich 
komórek organizacyjnych są zobowiązani do informowania podległych pracowników o zasadniczych 
rozstrzygnięciach mających związek z działalnością komórki organizacyjnej.  

Warto równieŜ wspomnieć, Ŝe stosownie do przepisu § 3 pkt 1 - 7 Kodeksu etyki słuŜby 
cywilnej (M.P. z 2002 r. Nr 46, poz. 683) członek korpusu słuŜby cywilnej winien między innymi 
dbać o rozwój własnych kompetencji, rozwijać wiedzę zawodową, a takŜe dąŜyć do pełnej znajomości 
aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw. 

W związku z powyŜszym naleŜy uznać, iŜ pracownicy Izby Skarbowej w Katowicach mają 
obowiązek na bieŜąco śledzić orzecznictwo sądów w sprawach podatkowych (m. in. wojewódzkich 
sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Warto przy tym równieŜ wspomnieć, iŜ pracownicy 
tutejszej jednostki w związku w wykonywaniem obowiązków słuŜbowych mają dostęp do jednego z 
komercyjnych systemów informacji prawnej, a takŜe serwisów, w których publikowane jest 



najświeŜsze orzecznictwo sądów - w tym portali orzeczenia.nsa.gov.pl, www.trybunal.gov.pl oraz 
www.curia.europa.eu, a takŜe bazy SIP zawierającej interpretacje indywidualne wydawane przez 
Dyrektorów Izb Skarbowych z upowaŜnienia Ministra Finansów. 
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