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REFERAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
 

 

Poznań, 4 sierpnia 2022 roku 

 
UNP: 3001-22-107404 

Sprawa: Petycja  

Znak sprawy: 3001-IWW2.052.2.2022 

Kontakt:   Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu  
                             tel. +48 61 858 61 00 
                             e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl    

 

 

 

Informacja w sprawie otrzymania petycji   
 

3 sierpnia 2022 roku do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wpłynęła  

w formie elektronicznej petycja z 3 sierpnia 2022 roku w sprawie realizacji ustawowego 

obowiązku publikacji na stronie internetowej skanu petycji. 

Przewidywany termin rozpatrzenia powyższej petycji to 12 sierpnia 2022 roku. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870) 

cyfrowe odwzorowanie (skan) otrzymanej petycji zamieszcza się poniżej. 
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 dnia 3 sierpnia 2022 r.    

 
 
 
e-mail:                                    
 
 
                                                                                                                                                            
                                                                     Pan Marek Pospieski 
                                                                     Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  
                                                                     w Poznaniu 
 
 
 

 PETYCJA   

w sprawie realizacji ustawowego obowiązku publikacji na stronie internetowej 

skanu petycji   

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 870)                                                      wnosi w interesie publicznym 

petycję o podjęcie działań w celu przestrzegania prawa petycji uregulowanego w w/w 

ustawie o petycjach.  

UZASADNIENIE 
  

   W dniu 1 lipca 2022 r.  do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu 

wpłynęła petycja o podjęcie działań w celu poprawy wizerunku Izby Administracji 

Skarbowej w Poznaniu oraz wizerunku Krajowej Administracji Skarbowej a także 

relacji z klientami tej organizacji. 

   Do dnia dzisiejszego skan tej petycji nie został opublikowany na stronie internetowej 

Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.  

   Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach  na stronie internetowej podmiotu 

rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza 

się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia 

oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i 

nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie 

którego petycja jest składana. 
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  Obowiązek publikacji skanu powinien być zrealizowany „niezwłocznie” czyli bez 

zbędnej zwłoki. Upływ ponad miesiąca od dnia wpływu petycji i brak w tym czasie 

realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o petycjach, uzasadnia konieczność 

zasygnalizowania zasadności publikacji skanu petycji.  

   Należy przy tym odnotować, iż działanie adresata petycji powinno obejmować w 

pierwszej kolejności realizację wymogów formalnych czyli publikację skanu petycji na 

stronie internetowej, a dopiero w następnej kolejności analizę merytoryczną petycji 

oraz udzielenie odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję.  

   Tymczasem Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przystąpił do 

wykonania żądania zawartego w petycji, o czym mogą świadczyć zmiany 

wprowadzone pod koniec lipca 2022 r. (czyli po upływie ponad 3 tygodni od dnia 

wpływu petycji) na stronie internetowej tej instytucji. Zakres tych zmian pokrywa się z 

zakresem ujętym w petycji z dnia 1 lipca 2022 r.  

   Zatem merytoryczna część procesu załatwiania petycji poprzedziła część formalną 

czyli publikację skanu petycji na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w 

Poznaniu.  

    Proszę o poinformowanie                                                           o podjętych 

czynnościach wyłącznie w drodze mailowej.  

 

                             
                                                                                             Z wyrazami szacunku 
                                                                                              
 
 
 


