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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego zarzàdza si´, co nast´puje:

danych do organów paƒstwowych, organów jednostek samorzàdu terytorialnego oraz organów samorzàdowych jednostek organizacyjnych.

Rozdzia∏ 1

2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do skarg
i wniosków sk∏adanych do organów organizacji i instytucji spo∏ecznych, gdy pozostajà one w zwiàzku z wykonywanymi przez te organizacje i instytucje spo∏eczne zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Rozporzàdzenie reguluje organizacj´ przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, sk∏a-
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3. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ równie˝ do:
1) skarg i wniosków przekazanych w∏aÊciwym organom przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne
oraz organizacje i instytucje spo∏eczne,
2) materia∏ów prasowych i innych opublikowanych
wiadomoÊci, je˝eli majà znamiona skargi lub wniosku i zosta∏y przes∏ane w∏aÊciwym organom przez
redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne.
§ 2. Skarg´ lub wniosek adresowane do w∏aÊciwego organu i przes∏ane w odpisie do innego organu rozpatruje i za∏atwia, w ramach swojej w∏aÊciwoÊci, organ, do którego by∏y adresowane.
§ 3. 1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza si´ wyodr´bnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.
2. W siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza si´ informacj´ wskazujàcà komórk´ organizacyjnà lub wyznaczonych pracowników przyjmujàcych oraz rozpatrujàcych skargi
i wnioski.
§ 4. Organy paƒstwowe okreÊlone w art. 229 Kodeksu post´powania administracyjnego, przekazujàc
w trybie art. 232 tego Kodeksu skarg´ do za∏atwienia
w∏aÊciwemu organowi ni˝szego stopnia, mogà ˝àdaç
od tego organu informacji o sposobie jej za∏atwienia.
Rozdzia∏ 2
Przyjmowanie skarg i wniosków
§ 5. Skargi i wnioski mogà byç wnoszone pisemnie,
telegraficznie lub za pomocà dalekopisu, telefaksu,
poczty elektronicznej, a tak˝e ustnie do protoko∏u.
§ 6. 1. W razie zg∏oszenia skargi lub wniosku ustnie,
przyjmujàcy zg∏oszenie sporzàdza protokó∏, który podpisujà wnoszàcy skarg´ lub wniosek i przyjmujàcy
zg∏oszenie.
2. W protokole zamieszcza si´ dat´ przyj´cia skargi
lub wniosku, imi´, nazwisko (nazw´) i adres zg∏aszajàcego oraz zwi´z∏y opis treÊci sprawy.
§ 7. Przyjmujàcy skargi i wnioski potwierdza z∏o˝enie skargi lub wniosku, je˝eli za˝àda tego wnoszàcy.
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2. Je˝eli z treÊci skargi lub wniosku nie mo˝na nale˝ycie ustaliç ich przedmiotu, wzywa si´ wnoszàcego
skarg´ lub wniosek do z∏o˝enia, w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania wezwania, wyjaÊnienia lub uzupe∏nienia, z pouczeniem, ˝e nieusuni´cie tych braków
spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
§ 9. Je˝eli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga
uprzedniego zbadania i wyjaÊnienia sprawy, organ
w∏aÊciwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera
niezb´dne materia∏y. W tym celu mo˝e zwróciç si´ do
innych organów o przekazanie niezb´dnych materia∏ów i wyjaÊnieƒ.
§ 10. Je˝eli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw
podlegajàcych rozpatrzeniu przez ró˝ne organy, organ,
do którego wniesiono skarg´ lub wniosek, rozpatruje
sprawy nale˝àce do jego w∏aÊciwoÊci, a pozosta∏e
przekazuje niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie siedmiu dni, w∏aÊciwym organom, przesy∏ajàc
odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równoczeÊnie wnoszàcego skarg´ lub wniosek.
§ 11. Skarga dotyczàca okreÊlonej osoby nie mo˝e
byç przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie,
wobec której pozostaje ona w stosunku nadrz´dnoÊci
s∏u˝bowej.
§ 12. Organ rozpatrujàcy skarg´ lub wniosek mo˝e,
na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach, wydaç polecenie lub podjàç inne stosowne Êrodki, w celu
usuni´cia stwierdzonych uchybieƒ oraz przyczyn ich
powstawania.
§ 13. W∏aÊciwy organ zawiadamia redakcj´ prasowà, radiowà lub telewizyjnà o wynikach rozpatrzenia
sprawy stanowiàcej treÊç przes∏anego temu organowi
przez redakcj´ materia∏u prasowego lub innej opublikowanej wiadomoÊci, majàcej znamiona skargi lub
wniosku, a tak˝e dokonanych rozstrzygni´ciach, wydanych poleceniach lub podj´tych Êrodkach i dzia∏aniach.

Rozdzia∏ 4
Przepis koƒcowy
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Rozdzia∏ 3
Rozpatrywanie skarg i wniosków
§ 8. 1. Skargi i wnioski niezawierajàce imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszàcego pozostawia
si´ bez rozpoznania.
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