
Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora  

1. Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 

Nr 5, poz. 46) 

Każdy ma prawo składania skarg 

Art. 221. § 1. 

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo 

składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów 

jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek 

organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na 

zasadach określonych przepisami niniejszego działu. 

Art. 225. § 1. 

 Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu 

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji 

o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem 

dozwolonych. 

§ 2. 

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. 

Składanie i przyjmowanie skarg 

Art. 221. § 3. 

Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub 

innej osoby za jej zgodą. 

Art. 222. 

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego 

forma zewnętrzna. 

Art. 228. 

 Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. 

 

§ 5. 

 Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za 

pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do 

protokołu. 



§ 6. 1. 

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie 

sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek  

i przyjmujący zgłoszenie. 

§ 6. 2. 

W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko 

(nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. 

 

§ 7. 

Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli 

zażąda tego wnoszący. 

 

§ 8. 1. 

 Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu 

wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

 

§ 8. 2. 

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, 

wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni 

od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że 

nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez 

rozpoznania. 

Art. 223. § 1. 

Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy 

samorządowe oraz organy organizacji społecznych – rozpatrują oraz załatwiają 

skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. 

Przekazywanie skarg 

Art. 231. 

 Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, 

obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, 

przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym 

skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. 

Art. 232. § 3. 

 O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego. 

 

 

§ 9. 

Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania  

i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera 

niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów  

o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień. 

 



§ 11. 

Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej 

osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności 

służbowej. 

 

Terminy 
 

Art. 237. § 1. 

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej 

zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

 

§ 2. 

 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 – także o stanie rozpatrzenia 

skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo 

przekazania. 

 

Art. 36. § 1. 

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 

lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany 

zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin 

załatwienia sprawy. 

 

§ 2. 

Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również  

w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. 

 

Art. 37. § 1. 

Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach 

szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie 

postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie 

ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

 

 

§ 2. 

 Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza 

dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn  

i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby 

także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania 

spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy 

w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 



 

Rozpatrywanie skarg 

Postępowanie skargowe: 

1.  uproszczone, wewnętrzne postępowanie administracyjne, w którym nie 

ma stron 

2. wewnętrzna kontrola następcza 

3. wewnętrzna kontrola doraźna 

4. nie jest istotne, kto się skarży – ważne jest to, czy podnoszone zarzuty 

znajdują potwierdzenie w faktach 

5. błędy występujące przy rozpatrywaniu skarg: 

a) szybkie, nieprzemyślane działanie 

b) konfrontacja osób skarżących się i tych, których skarga dotyczy 

ujawnianie nazwisk skarżących się 

c)  przekazywanie skargi do ustosunkowania się osobie, na którą ktoś 

się skarży 

d) rozpatrywanie skargi przez radę pedagogiczną 

e) zawiadamianie o sposobie załatwienia skargi w formie ustnej 

Załatwianie skarg: 

1. wykaz podnoszonych zarzutów 

2.  koncepcja badania zarzutów – zaplanowanie czynności do wykonania  

w celu uzyskania dowodów 

3.  zbadanie zarzutów – uzyskanie ustaleń faktycznych 

4. ocena ustaleń faktycznych, sformułowanie wniosków 

5. wyeliminowanie nieprawidłowości lub podjęcie działań pozwalających 

wyeliminować nieprawidłowości w przyszłości 

§ 12. 

 Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki,  

w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania. 

 

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia i załatwienia 

skargi 

Art. 237. § 3. 

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. 

 

Art. 238. § 1. 

 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: 



1. oznaczenie organu, od którego pochodzi, 

2.  wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, 

3.  podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie 

sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być 

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239. 

 

Art. 239. 

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 

bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 

ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej 

rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 

adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 

 

§ 13. 

Właściwy organ zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną  

o wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego temu organowi 

przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, 

mającej znamiona skargi lub wniosku, a także dokonanych rozstrzygnięciach, 

wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach. 

 

Odpowiedzialność 

Art. 223. § 2. 

Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu 

organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania 

skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej 

albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. 

 

Art. 38. 

 Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn 

nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 

36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art.3§ 2, 

podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej 

odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. 

 


