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SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW 

 

Dotyczy Prawo do złożenia skargi lub wniosku ma każdy klient urzędu w interesie 
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. 
 

Składanie 
dokumentów 

Skargi i wnioski dotyczące w szczególności: 
- zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez urząd albo przez jego 

pracowników, 
- naruszenia praworządności lub interesów skarżących, 
- przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, 
można zgłaszać do: 
 
1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 

ul. Felińskiego 2b 
01-513 Warszawa 

2. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu 
ul. Zbrowskiego 106 
26-615 Radom 
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu. 
 
Naczelnik Urzędu lub Zastępcy Naczelnika przyjmują interesantów w sprawach 
skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 16.30. 
W sprawach niecierpiących zwłoki Naczelnik Urzędu i Zastępcy Naczelnika 
przyjmują interesantów po uprzednim telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu 
terminu spotkania pokój 323, nr tel. 48 368 14 03. 
Skargi i wnioski w formie pisemnej można: 
1) złożyć w urzędzie na Sali Obsługi Podatników pokój 130 stanowisko 1, 2; 
2) przesłać na adres urzędu; 
3) przesłać faksem na nr 48 368 14 98; 
4) przesłać pocztą elektroniczną na adres: 1us.radom@mf.gov.pl; 
5) przesłać elektroniczną skrzynką podawczą 

ePUAP: x6kej33r6p/SkrytkaESP. 
 

Realizacja 1. Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 
1 miesiąca od daty ich wniesienia.  

2. Jeżeli organ do którego złożono skargę (wniosek), nie jest właściwy do jej 
rozpatrzenia, przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
7 dni właściwemu organowi zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, 
albo wskazuje skarżącemu właściwy organ. 

3. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu rozpatruje skargi 
w przypadku przekazania ich do rozpatrzenia przez Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w Warszawie. 

4. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie 
sporządza protokół, zawierający datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, 
nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. 
Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. 

5. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu 
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wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 
6. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, 

wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że 
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez 
rozpoznania. 

7. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie/Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Radomiu właściwy do załatwienia skargi (wniosku) 
załatwia ją bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, 
zawiadamiając o sposobie załatwienia skargi/wniosku skarżącego 
(wnioskodawcę). 

8. W sytuacji niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie: 
- w każdym przypadku niezałatwienia skargi w terminie określonym 

w punkcie 7, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie/ Naczelnik 
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu zawiadamia skarżącego, 
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, 

- w razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w punkcie 7, 
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie/Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Radomiu zawiadamia w tym termie wnioskodawcę 
o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz przewidywanym 
terminie załatwienia wniosku. 

9. W sprawie, w której toczy się postępowanie podatkowe, skarga złożona przez 
stronę podlega rozpatrzeniu w toku tego postępowania. 

 

Środki odwoławcze Na niezałatwienie skargi w terminie przysługuje skarżącemu ponaglenie. 
 

Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia 
wniosku w terminie. 
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo 
wniesienia skargi. 
 

Podstawa prawna  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 
poz. 483 ze zm.) – art. 63. 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – dział VIII. 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, 
poz. 46). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 


