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Odpowiedź na petycję   

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na petycję z 3 sierpnia 2022 roku, skierowaną do Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Poznaniu w sprawie realizacji ustawowego obowiązku publikacji  

na stronie internetowej skanu petycji, uprzejmie informuję, że petycja z 1 lipca 2022 roku  

w sprawie zarządzania wizerunkiem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz 

wizerunkiem Krajowej Administracji Skarbowej a także relacjami z klientami tej organizacji, 

została opublikowana na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu [1].  

Zamieszczenie petycji wypełnia obowiązek zapisany w art. 8 ustawy z 11 lipca 2014 roku  

o petycjach (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz. 870) [2]. 

Podstawa prawna 

1. art. 13 ust 1 ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz. 870) 

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz  
z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. art. 8 ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz. 870) 

Art. 8. 1. 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.  
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania,  
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji. 
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Z wyrazami szacunku 

                                                                                Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu         

                                                                     Marek  Pospieski 

 /Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

  

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE) 

 

Korespondencję otrzymują 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
Ogólną klauzulę informacyjną, która dotyczy przetwarzania danych osobowych znajdują Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu, w zakładce  Organizacja - Ochrona Danych Osobowych.  

 

https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-admnisatrcji-skarbowej-w-poznaniu

