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Kto i na kogo rozpatruje skargi
Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda, a w zakresie spraw
finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach naleŜących do zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda,
3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
jest rada gminy,
4. zarządu powiatu oraz starosty, a takŜe kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji, straŜy i innych
jednostek organizacyjnych jest rada powiatu,
5. zarządu i marszałka województwa jest sejmik województwa,
6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu jest właściwy minister, a w
innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,
7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej
państwowej jednostki organizacyjnej jest organ wyŜszego stopnia lub sprawujący bezpośredni
nadzór,
8. ministra jest Prezes Rady Ministrów,
9. organu centralnego i jego kierownika jest organ, któremu podlega.
JeŜeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi,
zawiadamiając równocześnie o tym skarŜącego, albo wskazać mu właściwy organ.

W jaki sposób moŜna złoŜyć skargę lub wniosek
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu,
poczty elektronicznej, a takŜe ustnie do protokołu.
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który
podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę
przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści
sprawy.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się
bez rozpoznania. JeŜeli z treści skargi lub wniosku nie moŜna naleŜycie ustalić ich przedmiotu,
wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złoŜenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania
wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, Ŝe nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Co moŜe stanowić przedmiot skargi lub wnioski
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
Przedmiotem skargi moŜe być w szczególności zaniedbanie lub nienaleŜyte wykonywanie zadań
przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów
skarŜących, a takŜe przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga jest
odformalizowanym środkiem obrony i ochrony róŜnych interesów jednostki, które nie dają podstaw
do Ŝądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo teŜ nie mogą stanowić podstawy
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powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego. Skargi tego rodzaju
są załatwione w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się
czynnością materialnotechniczną zawiadomienia skarŜącego o sposobie załatwienia sprawy [wyrok
NSA z dnia 1 grudnia 1998 roku, sygn. akt. SA 1636/97].
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania naduŜyciom, ochrony własności, lepszego
zaspokajania potrzeb ludności.
KaŜdy ma prawo składać skargi i wnioski w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej
zgoda do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z
wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Nikt nie moŜe być naraŜony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złoŜenia skargi lub
wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeŜeli
działał w granicach prawem dozwolonych.
Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz
organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom
ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o
znamionach skargi lub wniosku.

Co reguluje zasady załatwiania skarg i wniosków
Kwestie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
2. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).

Na czym polega załatwienie skargi lub wniosku:
Załatwienie skargi lub wniosku polega na:
1. rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy,
2. ustaleniu sposobu rozstrzygnięcia sprawy,
3. wydaniu poleceń lub podjęciu innych stosownych środków w celu usunięcia stwierdzonych
uchybień i w miarę moŜliwości przyczyn ich powstawania.
4. zawiadomieniu, w sposób wyczerpujący, skarŜącego (zgłaszającego wniosek) oraz inne
zainteresowane osoby i instytucje o dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub
innych podjętych działaniach.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego
pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska słuŜbowego osoby upowaŜnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o
odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
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W jakim terminie powinno nastąpić załatwienie skargi lub
wniosku
1. skargi (wnioski) powinne być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niŜ w ciągu
miesiąca.
2. sposobie załatwienia (skargi, wniosku) zawiadamia się skarŜącego, wnioskodawcę. O kaŜdym
przypadku nie załatwienia w terminie zawiadamia się strony, podając przyczyny zwłoki,
wskazując nowy termin załatwienia.
3. posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali
do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a
gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - takŜe o stanie
rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo
przekazania.
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