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Wstęp
Skrypt obejmuje temat „Instytucji skarg i wniosków w Policji”, który ze
względu na swoją wagę jest istotny dla praktyki administracyjnej realizowanej przez
terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej, do których Policja jest
zaliczana.

Podstawowym

założeniem

skryptu

jest

przedstawienie

prawa

obowiązującego w zakresie postępowania w sprawach skarg i wniosków jako spójnego
zbioru norm znajdujących zastosowanie w działalności organów zajmujących się
ochroną bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymaniem porządku publicznego. Nie
mniej ważnym celem mojej pracy wydaje się przedstawienie szczególnego miejsca
jakie zajmują skargi i wnioski wśród różnorodnych form kontroli społecznej.
Instytucje te pojmowane jako prawo obywatela i organizacji do zwracania się ze
skargami i wnioskami do wszystkich organów państwa są najbardziej uniwersalnym
środkiem kontroli sprawowanej przez obywateli, w tym także nad Policją jako
organem służebnym dla społeczeństwa. Dlatego też uzmysłowienie funkcjonariuszom
tej roli Policji, jak i miejsca instytucji skarg i wniosków w ich codziennej służbie
i pracy wydawało mi się istotnym zamierzeniem, głownie ze względu na konieczność
ciągłego dążenia do jakościowej poprawy realizowanych zadań. Usiłując osiągnąć
postawione przed pracą cele zastosowałem pewną systematykę opracowania
zagadnień.
W pierwszej części przedstawiłem ogólną charakterystykę postępowania
skargowego i wnioskowego, skupiając się przede wszystkim na takich zagadnieniach
jak, pojęcie skargi i wniosku oraz celach, zadaniach i zakresie postępowania w tych
sprawach. Omówiłem także organy uprawnione do rozpatrywania skarg i wniosków,
poruszając przy tym tematykę właściwości do przyjęcia i załatwienia skargi czy
wniosku. Następnie zająłem się uprawnieniami i zakresem obowiązków uczestników
postępowania skargowego i wnioskowego. Końcową część rozdziału stanowią
rozważania na temat udziału prasy i organizacji społecznych w procedurze skargowej
i wnioskowej. Poruszone w tym rozdziale zagadnienia poprzedziłem omówieniem
historycznego rozwoju instytucji skarg i wniosków.
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W II części zająłem się samym postępowaniem w sprawach skarg i wniosków,
starając się omówić jego tryb na tle unormowań obowiązujących w Policji. Poza
regulacją prawną postępowania w sprawach skarg i wniosków, w której przedstawiłem
obowiązujące w tej materii akty prawne, treścią rozdziału jest zakres przedmiotowy
postępowania dotyczący działalności Policji. Głównie jednak skupiłem się na ukazaniu
trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków. Formy
zakończenia postępowania zawiera końcowa część rozdziału. W trzecim fragmencie
skryptu poruszyłem kwestię nadzoru i kontroli nad rozpatrywaniem i załatwianiem
skarg i wniosków w Policji. Temat ten wydał mi się bardzo istotny, dlatego
podzieliłem go na zagadnienia dotyczące zasad ogólnych, organizacji nadzoru
i kontroli w Policji oraz sposobu i trybu opracowywania okresowych analiz
postępowania skargowego i wnioskowego.
W rozdziale czwartym próbowałem pokusić się o ocenę funkcjonowania
postępowania skargowego i wnioskowego w Policji zamieszczając w tym celu kilka
uwag i wątpliwości dotyczących obowiązujących przepisów proceduralnych.
Oceniłem też wpływ postępowania skargowego na jakościową zmianę służby Policji.
Pisząc skrypt zależało mi na tym, aby ukazać sens funkcjonowania instytucji
skarg i wniosków w działalności Policji, poprzez określenie miejsca i roli jaką
odgrywają te instytucje w codziennej służbie.
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Rozdział I
Ogólna charakterystyka postępowania skargowego i wnioskowego

1. Pojęcie skargi i wniosku w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania
Administracyjnego

Proces kształtowania się instytucji skarg i wniosków w Polsce zapoczątkowany
został praktyką administracyjną na obszarze byłego zaboru austriackiego, gdzie
funkcjonowała instytucja doniesienia, będącego powszechnie dostępną prośbą
kierowaną do organów nadzoru o zmianę, uchylenie lub cofnięcie decyzji organów
niższego stopnia. Pozwalało to organom nadzoru podjąć z urzędu odpowiednie
działanie. Mimo, że istotnie było to tylko doniesienie, zawiadomienie, denuncjacja,
które miało pobudzić władzę do działania z urzędu, uznano je za pewien rodzaj środka
prawnego

w

postępowaniu

administracyjnym.

Kodyfikacja

postępowania

administracyjnego w 1928 roku utrzymała status doniesienia, które było nadal
traktowane jako rodzaj środka zaskarżenia, jednakże niedoskonałego, niezupełnego.
Środek ten bowiem mógł wnieść każdy, a organ do którego się zwrócono nie był nim
związany; dawał jednakże możliwość ubiegania się o wzruszenie decyzji wtedy, gdy
inne środki zaskarżenia były już wykorzystane lub niedostępne1. Uzasadnieniem dla
istnienia doniesienia jako swoistego środka zaskarżenia była charakterystyczna
gradacja

interesów

funkcjonująca

w

ówczesnej

doktrynie

postępowania

administracyjnego, gdzie rozróżnić można było: osobę mającą roszczenie materialne
o ochronę publicznych praw podmiotowych, „interesanta prawnego” mającego
wyłącznie roszczenie procesowe pozbawionego jednocześnie możliwości dochodzenia
roszczenia materialnego, oraz „interesanta faktycznego”. Ten ostatni pozbawiony był
możliwości domagania się wydania decyzji, lecz zabiegając o przestrzeganie prawa
w imieniu własnym lub interesie społecznym mógł dążyć do podjęcia działania przez
administrację z urzędu2. Doniesienie będące niedoskonałym środkiem prawnym

1

B. Graczyk. Postępowanie administracyjne, Warszawa 1953, s. 173-174; J. Lang Struktura prawna skargi
w prawie administracyjnym, Wrocław 1972 s. 14.
2
W. Klonowiecki, Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938 s. 33.
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pełniło rolę łagodzącą sztywne unormowania dotyczące środków zaskarżenia
w skodyfikowanej procedurze administracyjnej.
Po II wojnie światowej w Polsce dostrzeżono wagę instytucji skarg i wniosków
powierzając jej rolę ułatwienia społeczeństwu wzięcia bezpośredniego udziału
w zwalczaniu nadużyć i wszelkiego rodzaju nieprawidłowości oraz stawiania
wniosków i dezyderatów dotyczących funkcjonowania administracji i gospodarki
publicznej3. Formą realizacji tego zamiaru miały być tzw. „skrzynki zażaleń”, których
celem było wykorzystanie inicjatywy ludności i przyciągnięcie szerokich kręgów
społeczeństwa do współpracy przy odbudowie zniszczonego wojną kraju. Gwarancją
osiągnięcia założonego celu miały być przepisy narzucające radom narodowym
obowiązek szybkiego i sumiennego rozpatrywania zdobytego na tej drodze materiału,
a także informowania wnoszących wnioski i dezyderaty o sposobie ich załatwienia.
Ogromną rolę w rozwoju instytucji skarg i wniosków odegrała deklaracja
Sejmu Ustawodawczego z dnia 22.02.1947 roku dotycząca realizacji praw i wolności
obywatelskich, zapowiadająca, że w pracach konstytucyjnych i ustawodawczych,
a także przy wykonywaniu kontroli nad działalnością rządu i ukierunkowywaniu
polityki państwa, będzie kontynuowana realizacja praw i wolności obywatelskich,
w tym do wnoszenia skarg, petycji i podań do organów władzy państwowej4.
Deklaracja ta będąca jedną z podstaw polityczno-prawnego ustroju Polski powoływała
się na Konstytucję z 1921 roku wskazując ją jako źródło prawa. Gwarancją
postanowień deklaracji była instytucja odpowiedzialności politycznej, przejęta
z Konstytucji Marcowej przez Ustawę z 1947 roku o ustroju i zakresie najwyższych
organów Rzeczypospolitej Polskiej.
Po raz pierwszy skargi i wnioski, jako formę udziału społeczeństwa w pracy rad
narodowych i wpływu na lepsze wykonywanie zadań przez

te rady – określono

w Ustawie z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy
państwowej (Dz. U Nr 14, poz. 130). Ustawa

ta w art. 4 nałożyła na rady narodowe

obowiązek rozpatrywania postulatów, życzeń i zażaleń ludności, co określano jako
utrzymywanie więzi z masami pracującymi. Wprawdzie z perspektywy czasu można
3
4

J. Lang, Polskie Prawo administracyjne, Warszawa 1995, s. 296.
Tamże, s. 296.
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tę regulację traktować jako zaledwie postulat, gdyż ustawa nie precyzowała jak te
wnioski, życzenia i zażalenia rozpatrywać czy też załatwiać, ale niezwykle istotnym
było, że po raz pierwszy w akcie tej rangi określono nową funkcję jaką skargi
i wnioski powinny spełniać w państwie.
Wspólna uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z 14 grudnia 1950 r.
w sprawie rozpatrywania i załatwiania odwołań, listów i zażaleń ludności oraz krytyki
prasowej (M. P. z 1951 r. Nr A-1, poz. 1) określiła organizację przyjmowania, tryb
załatwiania wymienionych wystąpień oraz precyzowała sankcje gwarantujące
realizację postanowień. Przedstawiła też instytucję skarg i wniosków jako szczególnie
wartościowy instrument kontroli administracji. Niemniej unormowania tej uchwały
zasadniczo zmieniły stabilny układ pomiędzy środkami zaskarżenia ustanowionymi
w Rozporządzeniu Prezydenta RP z 22.03.1928 r. o postępowaniu administracyjnym
(Dz. U. Nr 36, poz. 341), a niedoskonałymi środkami zaskarżenia. Skargi i zażalenia,
w myśl uchwały stały się stanowczymi środkami kwestionowania każdego
rozstrzygnięcia. Powodowały wielokrotne rozpatrywanie spraw już zakończonych
ostatecznymi decyzjami, podważając trwałość decyzji administracyjnych, a także sens
procesowych uregulowań. Problemem, który należało rozwiązać przy następnej
kodyfikacji postępowania administracyjnego, było zachowanie instytucji skarg
i wniosków w takiej postaci, w której nie będą one konkurencyjnym środkiem
zaskarżenia, zdatnym do wykorzystania bez żadnych ograniczeń5. Możliwe to było
w drodze powiązania tej instytucji służącej kontroli społecznej i ochronie interesów
jednostki,

z

postępowaniem

administracyjnym

ogólnym

i

szczególnymi

postępowaniami przed organami państwowymi. Celem przedstawionych aktów było
usprawnienie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wszelkiego rodzaju
wystąpień noszących charakter skarg i wniosków, poprzez stworzenie warunków,
w których każdy mógłby przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące pracy organów
państwowych6.

5
6

J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sadowoadminstracyjne, Warszawa 1996, s. 379.
Tamże, s. 380.
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Zamknięciem tego etapu rozwoju instytucji skarg i wniosków była Konstytucja
z 1952 roku, która uznała ją za środek współdziałania obywateli z organami
państwowymi, podnosząc współdziałanie do roli prawnej zasady.
Kodeks postępowania administracyjnego z 1960 r. był wyznacznikiem
następnej fazy rozwoju instytucji skarg i wniosków. Zrealizowana idea włączenia do
kodeksu

postępowania

w

sprawie

skarg

i

wniosków

obok

postępowania

administracyjnego, miała na celu położenie kresu praktyce uchylania lub zmieniania
prawomocnych decyzji administracyjnych wyłącznie na podstawie przepisów
dotyczących wystąpień o charakterze skargi lub zażalenia7. Tego typu procedura była
przecież niezgodna z prawem, gdyż przepisy te nie były podstawą do zmiany decyzji
czy też do zastępowania unormowań w postępowaniu administracyjnym ogólnym.
Inną przyczyną, dla której włączono postępowanie skargowe do kodeksu, była chęć
nadania mu wyższej rangi oraz zrównoważenie obu postępowań w zakresie mocy
prawnej. W praktyce zaś posunięcie to wypełniło lukę w prawie ponieważ Konstytucja
z 1952 roku zapowiadała regulację w postaci ustawy dotyczącej rozpatrywania
i uwzględniania wniosków, zażaleń i życzeń obywateli.
Kolejna regulacja prawna, którą była Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r.
o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie Ustawy Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 25) wprowadziła do przepisów regulujących
postępowanie w sprawie skarg i wniosków kilka nowych, istotnych elementów.
Należały do nich: poszerzenie kręgu podmiotów powołanych do prowadzenia
postępowania skargowego i wnioskowego o organizacje społeczne; wprowadzenie
nowej kategorii uczestników – posła i radnego z jednoczesnym przyznaniem im
uprzywilejowanej pozycji procesowej. W kodeksie zamieszczono niektóre przepisy
dotyczące trybu wnoszenia skarg i wniosków. Całkowitym novum wprowadzonym do
kodeksu był rozdział pt. „Nadzór i kontrola”.
Omówiony dotychczas rozwój instytucji skarg i wniosków artykułuje jej
podstawowe cechy, obrazując jednocześnie, że składa się ona z dwóch części tj. skargi
i wniosku. Rola każdej z nich jest inna, odmiennie też następowała ich ewolucja
i rozwój w poszczególnych okresach funkcjonowania. Skarga odgrywa ważną rolę
7

J. Lang, Polskie Prawo Administracyjne, Warszawa 1995, s. 299.
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w czasach szczególnie nasilonej biurokratyzacji, łamania prawa, arogancji wobec
jednostki oraz w trakcie przełomów polityczno-ustrojowych. W trakcie stabilizacji
porządku społeczno-politycznego na znaczeniu zyskuje wniosek, jako odpowiedni
środek do poprawy funkcjonowania organizacji, racjonalności działań, eliminowania
błędnych rozwiązań.
Starając się w sposób możliwie najbardziej ogólny zdefiniować skargę można
ją określić jako zarzut zawierający negatywną ocenę czyjegoś zachowania się,
najczęściej dokonanego w przeszłości. Zgodnie z art. 227 k.p.a. ze skargą mamy do
czynienia wtedy, gdy występuje wyraz niezadowolenia z działalności organów
państwowych i społecznych lub z działań ich pracowników.
Wniosek zdaniem J. Langa, zgodnie z przepisami k.p.a. „to taki twór
o charakterze planu, który pochodzi od osoby (lub jednostki organizacyjnej) mającej
prawo do wniosku; jest złożony w oznaczonym przez przepisy interesie oraz dotyczy
sprawy, która znajduje się w orbicie zainteresowań państwa i jest doręczony prawnie
wskazanemu odbiorcy z zamiarem odpowiedniego urobienia”8. W art. 241 k.p.a.
przykładowo zostały ukazane elementy mogące być przedmiotem wniosku, takie jak
propozycje zmian w organizacji lub działaniu organów lub też pracowników.
Przedmiotem wniosku mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też brak
czynności właściwych organów lub ich pracowników9.
Pomimo znaczących odrębności wynikających z przedstawionych definicji
skargi i wniosku trzeba zauważyć, że mają one wiele wspólnych elementów. Przejawia
się w nich obywatelska inicjatywa o charakterze actio popularis. W obu formach
występowania podstawowym jest żądanie rozpatrzenia i załatwienia ich przez
podmiot, do którego zostały skierowane. Tak skarga jak i wniosek są źródłem
informacji dla odbiorcy

o jego pracy. Ponadto nie można zapomnieć, że każda

potwierdzona skarga powinna posłużyć do zmiany wadliwego stanu rzeczy, co
narzuca jej cele stawiane przed wnioskiem, chociaż w stopniu pośrednim.
Odwrotną jest sytuacja kiedy to wniosek może posłużyć do „zweryfikowania
nieprawidłowości jaka miała miejsce w przeszłości, a więc z kolei spełnia także cel

8
9

J. Lang, Wnioski obywatelskie w administracji państwowej, Warszawa 1976, s. 43.
Z. Janowicz Kodeks Postępowania Administracyjnego – Komentarz, Warszawa 1996, s. 96.
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skargi”10. Zauważając wzajemne przenikanie się funkcji skarg i wniosków można
stwierdzić, że w podtekście tkwią w nich elementy obu form, tzn. w skardze wniosku,
a we wniosku skargi. Dostrzegalną różnicą pomiędzy skargą a wnioskiem jest to, że
skargę wnosi się przeciw czynnościom dokonanym w przeszłości lub będącym w toku
albo też przeciw istniejącym sytuacjom. We wniosku natomiast dominuje znaczenie
prewencyjne,

profilaktyczne,

zmierza

on

bowiem

do

usunięcia

prawnych

nieprawidłowości, braków czy uchybień w przyszłości. Jak już podkreśliłem wniosek
jest formą inicjatywy obywatelskiej i w przeciwieństwie do skargi wnoszony jest
z reguły w interesie społecznym11. Aby uniknąć nieporozumień w rozróżnieniu obu
instytucji kodeks stanowi, że „o tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje
treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna” (art. 222)12. Oznacza to, że pismo
zawierające znamiona skargi powinno być zakwalifikowane jako skarga chociażby
było określone przez składającego jako „odwołanie, zażalenie czy też wniosek”13.

2. Cele, zadania i zakres postępowania skargowego i wnioskowego
2.1. Cele i zadania postępowania skargowego i wnioskowego

Postępowanie skargowe i wnioskowe – jak już wspomniałem – we wczesnej
fazie swojego rozwoju spełniało funkcję pewnego rodzaju niedoskonałego środka
prawnego w postępowaniu administracyjnym, którego celem było pobudzenie władz
do działania z urzędu, zmierzającego do usunięcia nieprawidłowości. Pomimo, że było
to „tylko doniesienie, denuncjacja...”14, dawało podstawę do kwestionowania każdego
rozstrzygnięcia,

powodując

wielokrotne

rozpatrywanie

spraw

zakończonych

ostatecznymi decyzjami. Wprawdzie forma ta spełniała założony cel, którym była
społeczna kontrola administracji, ale jednocześnie deprecjonowała pojęcie trwałości
decyzji administracyjnej. Regulacje prawne postępowania w sprawach skarg
i wniosków zawarte w dziale VIII k.p.a. zmieniły charakter tej procedury poprzez
wyodrębnienie jej z postępowania ogólnoadministracyjnego i modyfikację stawianych
10
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przed nim celów. Przede wszystkim położono kres praktyce uchylania lub zmieniania
prawomocnych decyzji administracyjnych wyłącznie na podstawie przepisów
dotyczących wystąpień o charakterze skargi i zażalenia15. Zasadniczym celem
instytucji skarg i wniosków było stworzenie takich warunków, w których każdy
człowiek mógłby bez przeszkód złożyć swoje uwagi co do pracy organów
państwowych16. Aktualnymi pozostały cele artykułowane we wcześniejszych
unormowaniach

prawnych

w

tym

przede

wszystkim:

bezpośredni

udział

społeczeństwa w zwalczaniu nadużyć i wszelkiego rodzaju niewłaściwości oraz
stawianie wniosków i dezyderatów odnośnie funkcjonowania administracji. Instytucja
skarg i wniosków stała się środkiem ochrony interesów i praw poszczególnych
obywateli lub grup obywateli zagrożonych nadużyciami administracji, a także formą
zasadniczego udziału społeczeństwa w zarządzaniu państwem17. Zapewniła też
realizację praw i wolności obywatelskich zawartych w Konstytucji.

2.2. Zadania postępowania skargowego i wnioskowego

Aktualne rozumienie skargi i wniosku narzuca im w pierwszym rzędzie rolę
ochrony praw i interesów jednostki, grupy jednostek oraz organizacji społecznych.
Funkcje te wypełnia zarówno skarga jak i wniosek ale poprzez swoje dążenie do
wprowadzenia zmian w stanie prawa lub organizacji, wniosek prezentuje bezpośredni,
ofensywny charakter. Ochrona praw polegać może na ich wzmocnieniu, stworzeniu
warunków do ich materialnej realizacji oraz ułatwieniu ochrony. Natomiast kwestia
interesów pojawi się wtedy, gdy będą one niewystarczająco chronione tzn.
nieefektywnie, kosztownie, niedogodnie.
Innym zadaniem skargi i wniosku jest umożliwienie udziału społeczeństwa
w wykonywaniu zadań państwa, a przede wszystkim zadań administracji państwowej.
Instytucja ta jest sposobem uzupełnienia działań organów państwowych i organizacji
społecznych o dodatkowe wartości sygnalizowane przez tych, dla których one działają.
Ponadto stwarza to możliwości przekazywania krytycznych uwag o funkcjonowaniu
15
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urzędów, organizacji a także ich pracowników, oraz urzeczywistnienia inicjatywy
społecznej na drodze przedstawiania propozycji, planów, racjonalizacji itp.
Kolejnym zadaniem jakie stawiane jest przed instytucją skarg i wniosków jest
uzupełnienie luki pomiędzy prawem materialnym, a stosowaną procedurą w celu
maksymalnie pełnej ochrony praw. Analiza funkcji i miejsca unormowań dotyczących
skarg wskazuje, że przepisy te mają na celu doprowadzenie do realizacji norm
prawnych przez niekiedy wiążące wskazanie przepisów proceduralnych służących
realizacji norm prawa materialnego18.
Zasadniczym zadaniem instytucji skarg i wniosków jest jednak realizacja
konstytucyjnego prawa obywatelskiego do składania skarg i zażaleń (art. 86 ust. 2)
oraz prawa do wniosku (art. 86 ust. 1). Równocześnie skargi i wnioski w Polsce są
formą współdziałania społeczeństwa i organów państwowych19.

2.3. Zakres stosowania przepisów o postępowaniu skargowym i wnioskowym

Zakres podmiotowy postępowania skargowego i wnioskowego powinien być
rozpatrywany w dwóch aspektach, tzn. od strony podmiotów powołanych do
stosowania przepisów tej procedury oraz skarżących i wnioskodawców. Pierwszy
rodzaj podmiotów określony został w art. 2 i art.3 § 4 k.p.a. przez wyliczenie ich
rodzaju i pośrednio przez wyliczenie dziedzin spraw20. Artykuł 3 §4 jednoznacznie
określa zakres obowiązywania przepisów o rozpatrywaniu skarg i wniosków poddając
ich mocy dziedziny spraw wyłączone spod władztwa k.p.a. Zamieszczone w tym
artykule wyłączenia nie dotyczą działu VIII, który obejmuje w całości podmioty
z art.2.
Zakres podmiotowy postępowania skargowego postrzegany od strony
skarżącego i wnioskującego jest określony niezwykle szeroko. Zgodnie z art. 221
k.p.a. każdy obywatel i każda organizacja społeczna jest upoważniona do składania
skarg i wniosków, a tym samym może spowodować wszczęcie takiego postępowania
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i oczekiwać zawiadomienia o jego wyniku. Ponadto przepisy dopuszczają szereg
podmiotów pośredniczących we wnoszeniu skarg i wniosków, posiadających
określone uprawnienia w tym postępowaniu21.
Zakres przedmiotowy rozpatrywania skarg i wniosków w k.p.a. został
określony w art. 227 i 241 poprzez przykładowe wskazanie na ich przedmiot.
Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne (m.in. ogólne
i indywidualne akty administracyjne, w tym decyzje) i faktyczne lub też brak
czynności (bezczynność, zaniechanie) właściwych organów lub ich pracowników22.
Podobnie unormowany został przedmiot wniosku w art. 241 k.p.a., w którego
zakres wchodzić mogą w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności
społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności23.
Istotnym jest spostrzeżenie, że treść skargi lub wniosku, a nie nazwa podana
przez

wnoszącego

wyznaczają

zakres

stosowania

przepisów

postępowania

skargowego i wnioskowego. Nie będzie więc można wszcząć postępowania
skargowego jeżeli treścią pisma będzie czynność procesowa z innego postępowania,
choćby wnoszący nazwał go skargą. Wyłączność trybu skargowego określają przepisy
art. 233 – 235 i 240 k.p.a. oddzielając od siebie sprawy skargowe od innych spraw
rozpatrywanych poprzez różne organy w innym trybie. Przepisy o postępowaniu
skargowym mają więc zastosowanie tylko wtedy, gdy notorycznie mamy do czynienia
ze skargą lub wnioskiem24.

3. Organy uprawnione do rozpatrywania skarg i wniosków

Zdaniem Z. Janowicza celem postępowania skargowego jest zwrócenie uwagi
organom państwowym, organom samorządowym (w tym samorządu terytorialnego),
organom państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także organom
organizacji społecznych na należyte wykonywanie zadań przez ich organy niższe lub
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pracowników albo w ogóle brak działania (bezczynność, zaniechanie), a zatem
uruchomienie nadzoru. Stąd oczywista jest zasada, że organami właściwymi do
rozpatrzenia i załatwienia skarg są organy wyższego stopnia lub organy sprawujące
bezpośredni nadzór25.
Artykuły 2 i 3 § 4 k.p.a. określają krąg podmiotów powołanych do stosowania
przepisów postępowania skargowego, wyliczając ich rodzaje, a także w sposób
pośredni przez określenie dziedzin spraw. Jako prowadzące postępowanie w sprawach
skarg i wniosków w art. 2 wymienione zostały: organy państwowe, organy
samorządowe, organy państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych oraz
organy organizacji społecznych. Wyliczenie organów właściwych do rozpatrywania
skarg zawiera art. 229 k.p.a., według którego jeżeli przepisy szczególne nie określają
innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda a w zakresie spraw
finansowych – regionalna izba obrachunkowa,
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach
należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda,
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,
4) starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada
powiatu,
5) marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – sejmik
województwa,
6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy
minister, a w innych sprawach Prezes Rady Ministrów,
7) innego organu administracji rządowej, przedsiębiorstwa państwowego lub innej
państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub sprawujący
bezpośredni nadzór,
8) ministra – Prezes Rady Ministrów,
25
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9) organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega.
Z wyliczenia tego wynika, że w pojęciu organów państwowych mieszczą się
przede wszystkim organy administracyjne wszystkich szczebli, podobnie jak zostały
wyliczone organy nadzoru i kontroli w art. 257-258 k.p.a. Rozpatrywanie skarg
i wniosków nie będzie dotyczyć organów prawodawczych oraz sądów w ich
działalności podstawowej

tj. w ramach procesu legislacyjnego albo też działalności

orzeczniczej realizowanej w procesie karnym lub cywilnym. Jednakże organy
administracji sejmowej lub senackiej, tak samo jak organy administracji sądowej będą
powołane do rozpatrywania skarg i wniosków w ramach procedury uregulowanej
w k.p.a.26. Zgodnie z kodeksem do stosowania jego przepisów w zakresie
rozpatrywania skarg i wniosków są zobowiązane organy samorządu terytorialnego
oraz samorządu zawodowego, a także właściwe organy przedsiębiorstw państwowych,
komunalnych oraz takie jednostki organizacyjne jak zakłady. W krąg podmiotów
powołanych do rozpatrywania skarg i wniosków włączyć należy organy organizacji
społecznych w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a. czyli organizacji zawodowych,
samorządowych, spółdzielczych i innych27. Artykuł 242 k.p.a. określa właściwości do
rozpatrzenia wniosku. Według tego przepisu wnioski składa się do organów
właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Wnioski dotyczące zadań organizacji
społecznych składa się do organów tych organizacji.

3.1. Ustalenie właściwości
Organy państwowe i społeczne rozpatrują skargi i wnioski w zakresie swojej
właściwości (zgodnie art. 228 i 242). Podstawą do ustalenia właściwości organów
będą przepisy prawa materialnego, a w stosunku do organów społecznych przepisy
regulujące ich prawny byt, działalność i wykonywanie zleconych funkcji
administracyjnych,

jak

również

przepisy

statutowe28.

Normalnym

trybem

postępowania przy ustalaniu właściwości organu do rozpatrywania skarg i wniosków
jest stosowanie w pierwszej kolejności przepisów o zakresie działania tych organów,
26
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czyli przepisy normujące ich właściwość ustawową. Jeżeli jednak na podstawie tych
przepisów nie udaje się ustalić właściwości, należy stosować przepisy szczególne,
odnoszące się do właściwości do rozpatrywania skarg i wniosków. Przepisy te
wskazują organ właściwy do ich rozpatrzenia i załatwienia określając pewien ich
zbiór. Ostatecznym posunięciem przy ustaleniu właściwości organu będzie
zastosowanie przepisów art. 229 k.p.a., który wymienia z nazwy organy właściwe
do rozpatrywania skarg na działalność organów im podporządkowanych strukturalnie
lub funkcjonalnie. W tym przypadku znajduje zastosowanie zasada stanowiąca, że
właściwy będzie najbliższy organ nadrzędny w strukturze organizacyjnej lub z racji
wykonywanych zadań.

3.2. Właściwość nadzwyczajna
Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego określają także właściwość
w sposób odrębny, ustalając jakby właściwość nadzwyczajną organu do rozpatrywania
niektórych skarg. Przypadki te unormowane zostały w art. 236 k.p.a. i dotyczą
sytuacji, gdy skarga powoduje wszczęcie postępowania w indywidualnej sprawie albo
gdy dotyczy sprawy, w której toczy się już postępowanie administracyjne. Organem
właściwym do rozpatrzenia takiej skargi jest organ uprawniony do wszczęcia
postępowania lub organ przed którym toczy się postępowanie. Kiedy skarga dotyczy
sprawy, w której wydana została ostateczna decyzja administracyjna, a istnieją
podstawy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej
uchylenia lub zmiany z urzędu, organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ
właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej
uchylenia lub zmiany29.

3.3. Wyjątki od zasady przestrzegania właściwości
Od zasady, że do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków właściwe są
organy wyższego stopnia lub sprawujące nadzór, istnieją pewne wyjątki. Pierwszy
z nich (art. 232§1) polega na tym, że organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją
29
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przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia z zastrzeżeniem, iż skarga nie
może zawierać zarzutów dotyczących działalności tego organu. Jednak zgodnie z § 4
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, „Organy państwowe określone w art.
229 Kodeksu postępowania administracyjnego, przekazując w trybie ar. 232 tego
Kodeksu skargę do załatwienia właściwemu organowi niższego stopnia, mogą żądać
od tego organu informacji o sposobie jej załatwienia”.
Drugi wyjątek (art. 232§2) to przypadek, gdy skarga została złożona na
pracownika. Można wtedy przekazać ją bądź organowi niższego stopnia – z wcześniej
już opisanym zastrzeżeniem – lub przełożonemu służbowemu z obowiązkiem
zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia30.
Przekazanie skargi w obu tych przypadkach skutkuje obowiązkiem zawiadomienia
o tym fakcie skarżącego. Nie można jednak skargi dot. określonej osoby przekazać do
rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku
nadrzędności służbowej (§ 11 Rozporządzenia RM z dnia 08.01.2002 r.)

3.4. Złożenie skargi do organu niewłaściwego
Złożenie skargi lub wniosku do organu niewłaściwego nie powoduje ich
odrzucenia31. 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 o tym równocześnie skarżącego.
Innym sposobem postępowania może być wskazanie skarżącemu właściwego organu.
W przypadku złożenia wniosku organ niewłaściwy do jego rozpatrzenia obowiązany
jest przekazać go organowi właściwemu w terminie siedmiu dni i zawiadomić
równocześnie wnioskodawcę (art. 243)32.
Zaznaczyć przy tym należy, że skarga skierowana niewłaściwie nie może być
przekazana do rozpatrzenia organowi, którego bezpośrednio dotyczy lecz tylko
organowi nadrzędnemu lub sprawującemu bezpośredni nadzór. Jeżeli zdarzy się, że
30
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skarga lub wniosek dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne
organy, wówczas organ, do którego złożono skargę rozpatruje tylko sprawy należące
do jego właściwości. Pozostałe zagadnienia wraz z odpisem skargi lub wniosku
przekazuje właściwym organom w terminie do siedmiu dni. Ponadto, jeżeli skarga lub
wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ
do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego
właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia
o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek (§10 Rozporządzenia RM
z 08.01.2002r.).
Przepis art. 231 ustanawia kategoryczny obowiązek przekazania skargi według
właściwości. Może jednak w tym zakresie wyniknąć problem sporu o właściwość.
Rozstrzyganie tego sporu winno się odbywać przy odpowiednim stosowaniu
przepisów k.p.a. dotyczących tego zagadnienia.

4. Uczestnicy postępowania skargowego
Artykuł 221 §1 wymienia obywateli i organizacje społeczne jako podmioty
uprawnione

do

składania

skarg

i

wniosków

do

organów

państwowych

i samorządowych, w ramach ich konstytucyjnych uprawnień. Artykuł ten nie
formułuje innych warunków do korzystania z tego prawa, nie można więc uzależnić
legitymacji do wniesienia skargi lub wniosku od posiadania zdolności prawnej oraz od
zdolności do czynności prawnych. Jedynym ograniczeniem jakie może wchodzić tu
w grę jest brak faktycznej możliwości złożenia skargi. w przepisowej formie33. Mogą
to być przypadki, kiedy z powodu fizycznej lub psychicznej ułomności obywatel nie
będzie w stanie osobiście złożyć skargi.
Pojęcie „obywatel” nie może też być ograniczone do obywateli polskich, gdyż
„uprawnienie do wszczęcia postępowania skargowego lub wnioskowego powinno być
zbudowane na podstawie założenia najszerszej dostępności...”34. Tym bardziej, że
33
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według J. Langa skarga jest ulepszonym dawniejszym doniesieniem, które powoduje
uruchomienie działań i tak dostępnych organowi z urzędu w wykonywaniu funkcji
nadzoru. Podkreślić więc należy, że uprawniony do wniesienia skargi lub wniosku jest
każdy człowiek mający faktyczną możliwość ich wyrażenia oraz każda organizacja
społeczna w ujęciu art. 5 §2 pkt 5 k.p.a., czyli organizacja zawodowa, samorządowa,
spółdzielcza, stowarzyszenie lub organizacja działająca na mocy przepisów
szczególnych. Odrębną kategorią uczestników wprowadzoną do kodeksu w 1980
i 1990 roku są posłowie na Sejm, senatorowie i radni. Posiadają oni uprzywilejowaną
pozycję, gdyż według art. 237 § 2 k.p.a. jeżeli wnieśli skargę we własnym imieniu
albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni
o sposobie załatwienia skargi lub stanie jej rozpatrzenia, najpóźniej w terminie 14 dni
od dnia jej wniesienia albo przekazania.
Wymienione podmioty, obok organów masowej informacji35 czyli redakcji
prasowych, radiowych, telewizyjnych, kronik filmowych i organizacji podejmujących
rolę interwencyjną należą do tzw. podmiotów pośredniczących we wniesieniu skargi
i wniosku.
Każdy z przytoczonych podmiotów może wnosić skargi w interesie własnym,
cudzym i w interesie społecznym, działając w ochronie wszelkich interesów prawnych
lub faktycznych, interesów jednostkowych lub interesu społecznego, co znamionuje
skargę powszechną (actio popularis)36.
Wniosek wnoszony jest w interesie społecznym, na co wskazuje jego charakter.
Uczestnicy postępowania skargowego mają zapewnioną przez kodeks
odpowiednią ochronę prawną. Art. 225 k.p.a. stanowi, iż „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.” Oznacza to, że nie może korzystać
z ochrony prawnej np. skarżący, który świadomie dopuszcza się oszczerstwa. W skład
zagadnienia ochrony prawnej wchodzi także problem utrzymania w tajemnicy danych
personalnych wnoszącego skargę lub wniosek. Ujawnienie danych personalnych
35
36
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osoby

zastrzegającej

sobie

anonimowość

obwarowują

rygory

proceduralne.

Ujawnienie imienia, nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej skargę lub wniosek może
nastąpić tylko wtedy, gdy jest to w interesie osoby zniesławionej skargą, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu o terminie ujawnienia danych. Zgoda na ujawnienie danych
personalnych może być wydana tylko na piśmie.
Reasumując

problematykę

uczestników

postępowania

skargowego

i wnioskowego należy zaznaczyć, że głównym zagadnieniem jest określenie odrębnej
zdolności dla całego bloku przepisów o skargach, którą można by nazwać zdolnością
skargową obejmującą dzięki swym własnościom wszystkie rodzaje podmiotów37,
a tym samym nadającą instytucji skarg i wniosków charakter prawa powszechnego.

5. Udział prasy i organizacji społecznych w postępowaniu skargowym
i wnioskowym
Prasa i organizacje społeczne mają do spełnienia w postępowaniu skargowym
i wnioskowym szczególną rolę, co podkreślił ustawodawca normując tę procedurę
w odrębnym 4 rozdziale zawierającym artykuły od 248 do 252 k.p.a. Jak już opisałem
to w ramach ust. 4, podmioty te mają charakter pośredniczący w składaniu skarg
i wniosków kładąc główny akcent na zabezpieczenie interesu cudzego i społecznego,
działając w celu ochrony wszelkich interesów prawnych i faktycznych. Skargi
i wnioski przekazane właściwemu organowi przez redakcję prasową, a także radia
i telewizji, kroniki filmowej albo przez organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu
i załatwieniu na zasadach ogólnych, w trybie określonym w przepisach rozdziałów
2 i 3 działu VII k.p.a. Organ jest obowiązany zawiadomić redakcję - jeśli tego
zażądały - o sposobie załatwienia skargi (wniosku) albo o ich przekazaniu innemu
organowi. Zawsze też organ załatwiający może zawiadomić redakcję z własnej
inicjatywy. Artykuły i notatki i inne wiadomości opublikowane w prasie o znamionach
skargi przesłane do właściwego organu podlegają rozpatrzeniu na zasadach ogólnych.
Wymogiem jest, że organ musi w przepisanym terminie powiadomić redakcję i osoby
których sprawa dotyczy. Redakcjom służą takie same uprawnienia jak skarżącemu
i wnioskodawcy. Obowiązek ten precyzyjnie określa §13 Rozporządzenia Rady
37
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Ministrów z dn. 08.01.2002 r. cyt. „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.”
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Rozdział II
Postępowanie skargowe i wnioskowe w Policji
1. Przepisy prawne obowiązujące w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków
w Policji

Prawo obywateli oraz organizacji społecznych do powszechnego składania
skarg i wniosków zostało określone w art. 86 utrzymanego w mocy przepisów
Konstytucji z 1952 r. który stanowił:
„1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczą w sprawowaniu kontroli
społecznej, w konsultacjach i dyskusjach nad węzłowymi problemami rozwoju
kraju oraz zgłaszają wnioski.
2. Obywatele maja prawo zwracania się do wszystkich organów państwa ze skargami
i zażaleniami.
3. Odwołania, skargi i zażalenia obywateli powinny być rozpatrywane i załatwiane
szybko i sprawiedliwie. Winni przewlekania albo przejawiający bezduszny
i biurokratyczny stosunek do odwołań, skarg

i zażaleń obywateli pociągani będą

do odpowiedzialności”.

Również w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 22 marca
1997r. zachowana została instytucja skarg i wniosków. Art. 63 brzmi bowiem:
„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym,
własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do
organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami
z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg
określa ustawa”.
Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków zostało szerzej rozwinięte
w kodeksie postępowania administracyjnego. Przepisy działu VII k.p.a. w art. 221 –
259 regulują tryb postępowania w sprawach skargi powszechnej, a postępowanie
w sprawach wniosków jest regulowane częściowo z odesłaniem do przepisów
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postępowania skargowego38. Kodeks postępowania administracyjnego włączając
instytucję skarg i wniosków nie ograniczył się bynajmniej do ułożenia wzajemnych
stosunków

między

postępowaniem

skargowym,

a

ogólnym

postępowaniem

administracyjnym i innymi postępowaniami. Kodeks w nowy sposób uregulował całe
postępowanie w sprawach skarg, przez co jego przepisy nie tylko normują składanie,
rozpatrywanie i załatwianie skarg dotyczących indywidualnych spraw z zakresu
administracji państwowej, które winny przybrać formę decyzji administracyjnej, lecz
także postępowanie w sprawach skarg dotyczących spraw tak ogólnych jak
i indywidualnych39. Oprócz przepisów zawartych w Konstytucji i k.p.a. instytucję
skargi konkretyzowała Uchwała Nr 132 Rady Ministrów z 28 listopada 1980 r.
w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
Uchwała ta w znaczącym stopniu uzupełniała uregulowania ustawowe szczegółowo
normując sposób wnoszenia skarg i wniosków, formę skarg, tryb postępowania,
zachowanie się organów w przypadku załatwienia skargi. Zawierała też wiele
przepisów poświęconych wyłącznie sprawom proceduralnym. Uchwała zatem sięgała
dalej w zakresie ochrony prawnej skarżącego niż czyni to kodeks postępowania
administracyjnego, gdyż kodeks mówi tylko o obowiązku znoszenia skargi, w sensie
zagwarantowania swobody składania skarg, względnie dostarczenia materiałów
o znamionach skargi do publikacji. Uchwała natomiast konstruowała obowiązek
działania, ukazując czynną postawę organu państwowego wobec tego co może
wpłynąć ujemnie na postawę osób składających skargę. Przytoczoną uchwałę zastąpiło
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Jest to akt wydany w celu
wykonania zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego upoważnień do
szczegółowego uregulowania przyjmowania i rozpatrywania skarg. Reguluje on
przyjmowanie

i rozpatrywanie

skarg

w

organach

i

innych

jednostkach

organizacyjnych administracji, w tym podporządkowanych poszczególnym ministrom
oraz kierownikom urzędów centralnych.
Na podstawie § 9 ust. 4 Uchwały Nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada
38
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1980 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
13 lutego 1987 r. (nieobowiązujące od 2001 roku) w sprawie organizacji
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w resorcie spraw
wewnętrznych40”. Był to akt prawny o istotnym znaczeniu dla realizacji w praktyce
instytucji skarg i wniosków, w jednostkach organizacyjnych resortu spraw
wewnętrznych. W § 1 Zarządzenia Nr 8/87 wymienione zostały organy obowiązane
do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Są to (...) urzędy terenowe
podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych, komisariaty i posterunki Milicji
Obywatelskiej. Obecnie ich odpowiednikami są Komendy Wojewódzkie Policji,
Komendy Powiatowe (Miejskie) oraz komisariaty. Jednocześnie ust. 3 § 1
Zarządzenia zawierał uprawnienie dla szefów wojewódzkich Policji, umożliwiające
dostosowanie dni przyjęć w sprawach skarg i wniosków w podległych sobie
jednostkach do przyjęć ustalonych dla innych organów. Było to w pewnym stopniu
złagodzenie nakazu zawartego w ust. 1 określającego, że (..) obywatele są
przyjmowani w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania,
a w poniedziałki jeszcze przez dwie godziny po jego zakończeniu. Kierownicy
jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 Zarządzenia zobowiązani byli
przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach
przez siebie ustalonych lub w inne dni, stosownie do ust. 3 wymienionego paragrafu.
Prezentowany akt prawny określał ponadto zakres obowiązków Wydziału Skarg
i Wniosków Gabinetu Ministra dotyczących tych instytucji41. Zarządzenie określało
także podstawowe zasady proceduralne w zakresie przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków, niejako uściślające unormowania kodeksu postępowania
administracyjnego.

Zapewnienie

należytej

organizacji

przyjmowania

skarg

i wniosków, wnikliwego ich badania oraz terminowego załatwiania to podstawowy
obowiązek kierowników jednostek organizacyjnych Policji określony w § 8.
Konsekwencją tych postanowień był nakaz usuwania stwierdzonych uchybień
i stosownie do możliwości - przyczyn ich powstawania, sprecyzowany w tym samym
paragrafie.
40
41

Dziennik Ustaw Nr 1/87 z dnia 16.03.1987r. poz. 3.
Zarządzenie Nr 8/87 MSW z dnia 13.02.1987, § 6.
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Jako naczelne zasady, którymi należy kierować się podczas prowadzenia
postępowania skargowego omówione zostały celowość i ekonomika postępowania.
Oznacza to, że należy podejmować działania niezbędne w danym przypadku,
a zarazem umożliwiające dokładne wyjaśnienie sprawy. Wyraźny nacisk położono
w zarządzeniu na niezwłoczne ewidencjonowanie przez funkcjonariuszy skarg
i wniosków w rejestrach o określonym wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 do
zarządzenia. Procedurze rejestracji, a także właściwej dokumentacji skarg i wniosków
poświęcone zostały paragrafy od 9 do 14. Innym zagadnieniem specjalnie
wyodrębnionym w paragrafie od 15 do 18 jest tematyka kontroli prawidłowego
i terminowego rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostki
organizacyjne oraz przeprowadzania analiz i dokonywania ocen tego problemu.
Na podstawie delegacji zawartej w Zarządzeniu Nr 8/87 komendanci
wojewódzcy Policji wydali akty pomocnicze, którymi były „Wytyczne w sprawie
prawidłowej organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg
i wniosków obywateli w jednostkach Policji”, lub też decyzje regulujące sprawę
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, podział kompetencji do
rozpatrywania skarg i wniosków, ustalenia właściwości miejscowej, terminów
przyjmowania obywateli, nadzoru i kontroli, podstawowych zasad obowiązujących
w postępowaniu skargowym oraz tryb i sposób ich rozpatrywania. Ponadto określono
zasady ewidencji skarg i wniosków, a także usankcjonowano obowiązek prowadzenia
przez komendy szczebla powiatowego (miejskiego) ewidencji listów i książek przyjęć
interesantów.
Postanowienia zamieszczone w aktach niższego rzędu wyraźnie zmierzały do
ukazania przede wszystkim praktycznego podejścia do zagadnień dotyczących
instytucji skarg i wniosków oraz stanowiły wydatną pomoc dla podmiotów
zobowiązanych do realizacji indywidualnych, konkretnych postępowań skargowych
i wnioskowych.

2. Zakres przedmiotowy skarg i wniosków dotyczących działalności Policji
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte
wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez pracowników, naruszenie
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praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw (art. 227 k.p.a.). Przepis ten, dotyczący wszystkich podmiotów
objętych postępowaniem skargowym, znajduje w pełni zastosowanie do działalności
Policji oraz jej funkcjonariuszy. Charakterystyka służby i pracy w Policji oraz
specyficzne - nie występujące gdzie indziej - działania jej pracowników (policjantów)
wymusiły

niejako

opracowanie

wykazu

przedmiotowego

kwalifikacji

skarg

i wniosków. Jego celem było nie tylko uporządkowanie statystycznego obrazu
wnoszonych skarg i wniosków, ale także sprecyzowanie katalogu negatywnych
zachowań lub zaniedbania zarówno organów jak też ich pracowników. Wykaz ten
zawiera 18 kategorii tj. typów zdarzeń, które mogą być powodem sprecyzowania
skargi i skierowania jej do jednostki Policji, natomiast pozycja nr 19 służy do ich
podsumowania.
Kategoria nr 20 dotyczy listów i wniosków dotyczących ładu, porządku
i bezpieczeństwa publicznego, a nr 21 to skargi nie dotyczące resortu spraw
wewnętrznych.

Przedmiot skarg i wniosków
1. Zatrzymanie.
2. Zakwestionowanie mienia lub dokumentów.
3. Sposób lub terminowość wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych.
4. Bezczynność, opieszałe załatwianie spraw (skarg).
5. Zasadność lub sposób przeprowadzenia interwencji.
6. Użycie pałki służbowej lub ręcznego miotacza gazu.
7. Stosowanie niedozwolonych metod fizycznych.
8. Ukaranie mandatem karnym lub sporządzenie wniosku o ukaranie.
9. Informacje udzielane sądom lub innym organom.
10. Niewłaściwy (niekulturalny) stosunek do obywateli w czasie służby (pracy).
11. Czerpanie korzyści majątkowej lub osobistej.
12. Postępowanie poza służbą.
13. Inne skargi na funkcjonariuszy (żołnierzy, pracowników).
14. Decyzje w sprawach paszportowych.
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15. Inne decyzje (postanowienia) administracyjne wydane w resorcie spraw
wewnętrznych.
16. Skargi związane ze stosunkiem służby (pracy).
17. Sposób załatwienia poprzedniej skargi.
18. Inne na działalność organu (jednostki organizacyjnej resortu spraw wewnętrznych).
19.
20. Wnioski dotyczące ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
21. Skargi nie dotyczące funkcjonariuszy (żołnierzy, pracowników) oraz organów
(jednostek organizacyjnych resortu).

Przytoczone zestawienie obowiązujących w Policji kwalifikacji skarg
i wniosków wyczerpuje w zasadzie zakres przedmiotowy działań tego organu
przewidzianych ustawowymi zadaniami, do których wypełniania został powołany.
Autorzy katalogu kwalifikacji zastosowali wyraźny podział rodzajowy możliwych do
wniesienia skarg na te, dotyczące sensu stricte działań policyjnych oraz innych, w tym
postępowania poza służbą. Pierwsze z nich mieszczą się w przedziale punktów od 1 do
l1, 16 i 17, inne zaś to 12 do 15, 18 i 21. Takie rozgraniczenie przedmiotowego
zakresu skarg jest istotne ze względu na specyfikę unormowań zawartych w Ustawie
z dnia 06.04.1990 o Policji (z późniejszymi. zmianami). Dlatego też skargi mogą
wkraczać w sferę działań funkcjonariuszy i pracowników Policji, także poza służbą
lub pracą. Przedmiot wniosku został ograniczony w zasadzie tylko do spraw
dotyczących ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest to bowiem zasadniczy
kierunek działalności, a zarazem jedno z głównych zadań Policji określone w Ustawie
o Policji.

3. Przyjmowanie skarg i wniosków
Wszczęcie postępowania skargowego i wnioskowego rozpoczyna się z chwilą
złożenia i przyjęcia skargi lub wniosku. Następuje więc w tym początkowym stadium
postępowania kontakt podmiotów uprawnionych

do złożenia skargi (wniosku) tj.

obywatela lub organizacji społecznej - z podmiotami zobowiązanymi do podjęcia
działań, czyli organami państwowymi, jego pracownikami, organami organizacji
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społecznych itp. O ile jednak prawo do złożenia skargi lub wniosku wynika wprost
z przepisów, to obowiązek przyjęcia skargi nie został bezpośrednio sformułowany.
Należy bowiem rozróżnić obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg
i wniosków od obowiązku przyjęcia skargi, gdyż nie są to pojęcia równoznaczne.
Obowiązek przyjęcia skargi wyprowadzać należy z przepisów ustanawiających prawo
do złożenia skargi (wniosku), a także przepisów przewidujących obowiązek ich
rozpatrzenia i załatwienia oraz tych, które określają sankcje w razie niewłaściwego lub
nieterminowego załatwienia skargi, lub przejawiania „bezdusznego i biurokratycznego
stosunku do skarg i wniosków”42. Spośród wymienionych grup przepisów decydujące
znaczenie posiadają normy ustanawiające prawo do złożenia skargi i wniosku, gdyż
przepisy przewidujące obowiązek rozpatrzenia, załatwienia i sankcji dotyczą skarg
i wniosków już przyjętych43. Kodeks nie normuje formy oraz trybu wnoszenia skarg
i wniosków, ale czyni to Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 08.01.2002r., wydane
na podstawie upoważnienia zawartego w art. 226 k.p.a.
Obowiązek przyjęcia skargi i wniosku wynika przede wszystkim z Konstytucji,
gdzie zawierając przepis o prawie do składania petycji, wniosków i skarg (art. 63),
ustawodawca przewidywał dwustronny charakter tej normy tj. nadającej określone
uprawnienia, a zarazem zakładającej istnienie pewnego obowiązku, w tym przypadku
obowiązku przyjęcia skargi. Obowiązek przyjęcia skargi lub wniosku zawiera w sobie
trzy rodzaje działań: przyjmowanie, rejestrowanie, wstępne kwalifikowanie (nadanie
biegu).
Podstawową kwestią łączącą się z zagadnieniem przyjęcia skargi jest tryb
wnoszenia skarg oraz ich forma. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie,
telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej a także
ustnie do protokołu44. W praktyce najczęściej jest stosowany tryb wnoszenia poprzez
korespondencję pocztową lub ustnie do protokołu. Składając wniosek lub skargę tym
ostatnim sposobem należy spełnić wymogi przepisów kodeksu dotyczące protokołów,
co oznacza, że trzeba podać imię i nazwisko, adres, treść skargi lub wniosku oraz
dokumenty mogące mieć znaczenie dla rozpatrzenia sprawy. Istotnym jest, aby
42
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protokół był podpisany przez osobę wnoszącą skargę lub wniosek i przyjmującą
zgłoszenie45. Sporządzenie protokołu dotyczącego skargi lub wniosku poprzedzone
jest w praktyce rozmową składającego z osobą wytypowaną do przyjmowania
w sprawach skarg i wniosków przez odpowiedni organ. Rozmowa ta jest niezwykle
istotną czynnością ze względu na fakt, iż z przyjęciem skargi wiąże się problem
ustalenia czy dane wystąpienie, zgłoszenie, jest w ogóle skargą lub wnioskiem.
Badaniu podlegać winny przesłanki postępowania skargowego i wnioskowego, w tym
to, czy osoba, od której skarga lub wniosek pochodzą ma zdolność do ich złożenia, czy
wystąpienie leży w sferze zainteresowania organu

ze względu na wyznaczony mu

cel i zakres działania, a także czy został naruszony interes własny skarżącego, innej
osoby lub interes społeczny. Jest to tzw. kwalifikacja wstępna.
Sposób przyjmowania, osoby zobowiązane do przyjmowania, dzień i godziny
oraz miejsce przyjęć, winny być określone dla obywateli w każdej jednostce poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu informacji, wskazującej komórkę organizacyjną
lub

wyznaczonych

pracowników

przyjmujących

oraz

rozpatrujących

skargi

i wnioski46. W praktyce oznacza to, że informacja na ten temat jest umieszczona przy
wejściu do komendy (komisariatu), a ponadto dyżurny jednostki obowiązany jest do
udzielania stosownych informacji.
Najczęściej kierownicy jednostek organizacyjnych (...) przyjmują obywateli
w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach przez siebie ustalonych
lub w inne dni (określał to §3 Zarządzenia 8/87). Ograniczenie przyjęć obywateli do
jednego dnia w tygodniu (poniedziałki) dotyczy tylko kierowników jednostek.
W związku z tym, że nowe przepisy nie precyzują częstotliwości przyjęć należy
przyjąć dotychczas funkcjonujące rozwiązanie, że „obywatele są przyjmowani
w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w poniedziałki
jeszcze dwie godziny po jego zakończeniu”. Rozumieć przez to należy, iż przyjęcia
realizowane będą przez osoby do tego upoważnione przez kierowników jednostek.
Potwierdzeniem przyjęcia skargi lub wniosku jest jego zarejestrowanie, które
polega na wpisaniu do rejestru prowadzonego według określonego wzoru. Na mocy
45
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ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz
zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego47 zagadnienie rejestracji
skarg i wniosków stało się materią ustawową. W ten sposób została podniesiona ranga
prawna, jako, że do tej pory sprawę tę regulowały przepisy wykonawcze48.
Ewidencjonowania dokonują niezwłocznie funkcjonariusze (pracownicy) wyznaczeni
imiennie przez kierowników jednostek organizacyjnych. W rejestrach przyjęć
obywateli w sprawach skarg i wniosków należy wykazywać stanowiska służbowe
przyjmujących. Obowiązek rejestrowania skarg i wniosków przewidują wszystkie akty
wykonawcze normujące organizację przyjmowania skarg i wniosków, wydane
z upoważnienia Rozporządzenia Rady Ministrów z 08.01.2002r., w tym także
w Policji.
Przyjęcie skargi lub wniosku nakłada obowiązek nadania sprawie dalszego
biegu, w tym przede wszystkim określenie się organu co do właściwości jej
rozpatrzenia lub w przypadku uznania swojej niewłaściwości skierowania jej do
organu właściwego. Artykuł 231 k.p.a. przewiduje, że w sytuacji wniesienia skargi do
organu niewłaściwego do jej rozpatrzenia, organ ten jest obowiązany niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 7 dni przekazać ją organowi właściwemu, o czym organ
przekazujący ma obowiązek powiadomić skarżącego. Może też wskazać skarżącemu
lub wnioskodawcy organ właściwy do rozpatrzenia sprawy. Obywatel nie zawsze
będąc zorientowany w treści przepisów, może skierować skargę w sposób mylny do
niewłaściwego organu, nie powoduje to jednak pozbawienia skargi biegu. Każdy
bowiem organ państwowy, w tym Policja, oraz organizacja społeczna ma obowiązek
przyjąć skargę lub wniosek, a następnie dopiero ustalić swoją właściwość do jej
rozpatrzenia i ewentualnie w przypadku stwierdzenia swojej niewłaściwości przekazać
innemu organowi lub wskazać właściwy organ49.
Możliwość wskazania przez organ właściwego organu skarżącemu lub
wnioskodawcy stawia tego ostatniego w gorszej sytuacji, niż osoby wnoszące wszelkie
inne podania, które organ jest zobowiązany sam właściwie skierować. Jednym jednak
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ujemnym skutkiem może być opóźnienie w załatwieniu skargi wynikające
z konieczności skierowania jej do organu właściwego, gdyż termin do jej załatwienia
biegnie od wpłynięcia do organu właściwego. To alternatywne rozwiązanie jest
stosowane, gdyż według J. Langa organ może uznać, że bardziej będzie ono
odpowiadać

zasadzie

szybkości

postępowania,

względnie

ochrony

interesu

indywidualnego obywatela i zasadzie pogłębiania zaufania obywatela do państwa,
kiedy ze względu na charakter sprawy lepiej będzie dla wnoszącego gdy złoży ją
osobiście i ustnie50.

4. Rozpatrywanie skarg i wniosków
Rozpatrywanie skarg i wniosków to zespół czynności podejmowanych przez
organy w celu ich rozpatrzenia. Są to tylko te czynności, które według przepisów
wywierają skutki prawne dla postępowania skargowego i wnioskowego.
Faza rozpatrywania, w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków, przesądza
w dużej mierze o rzeczywistym załatwieniu poruszanych spraw. W tym stadium
bowiem organ sprawdza zasadność skargi lub wniosku oraz ustala sposób załatwienia
sprawy będącej ich przedmiotem51.
Czynności składające się na proces rozpatrywania można podzielić na
przygotowawcze

i

decydujące.

Czynności

przygotowawcze

mają

na

celu

przygotowanie materiałów potrzebnych do wydania postanowienia kończącego fazę
rozpatrywania. Należą do nich np. postanowienie zawierające żądanie złożenia
wyjaśnienia lub uzupełnienia treści skargi, zarządzenie przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego, czynności składające się na przeprowadzenie dowodu52. Czynności
przygotowawcze nie mają charakteru wiążącego dla organu rozpatrującego i mogą być
zmieniane lub uzupełniane. Czynności decydujące natomiast, to czynności, które
kończą postępowanie w całości lub części. Rozróżnić można wśród nich dwa rodzaje
czynności: dotyczące samego toku postępowania oraz dotyczące rozpatrywanej w tym
postępowaniu sprawy. Czynności dotyczące toku postępowania można podzielić na te,
50
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które dotyczą całości postępowania i te odnoszące się tylko do niektórych jego
etapów. Do tych ostatnich zaliczymy niezwykle ważną czynność jaką jest
przeprowadzenie dowodu. Czynności decydujące, dotyczące całości postępowania
ze względu na ich treść dzieli się na:
- decyzje o pozostawieniu skargi lub wniosku bez rozpoznania,
- decyzję o odrzuceniu skargi lub wniosku.
Decyzja o pozostawieniu skargi lub wniosku bez rozpoznania może nastąpić,
gdy nie spełniają one formalnych wymogów stawianych przez przepisy. Zwłaszcza zaś
wtedy, gdy wniesione zostały w inny sposób niż przewiduje to Rozporządzenie RM
z dn. 08.01.2002r., lub kiedy nie zawierają jednego z elementów określonych w § 8 i
9. Decyzję o zwrocie można podjąć, gdy organ nie jest właściwy rzeczowo, miejscowo
i funkcjonalnie do ich rozpatrzenia. Decyzję o odrzuceniu podejmuje się gdy brak jest
przesłanek

do

rozpatrzenia

skargi

lub

wniosku,

czyli

postępowanie

jest

niedopuszczalne. Aby postępowanie było dopuszczalne musi zaistnieć pewien zbiór
okoliczności wymaganych przez prawo, niezbędnych do wszczęcia postępowania
w sprawie skargi lub wniosku. Dla ustalenia tych przesłanek należy rozstrzygnąć
cztery kwestie:
- czy treść skargi lub wniosku odpowiada granicom zakresu ustalonym dla skargi
i wniosków,
- czy wnoszący skargę lub wniosek ma wymaganą zdolność (skargową),
- czy skarga lub wniosek podyktowana jest interesem, na rzecz którego została
złożona,
- czy w tej samej sprawie nie toczy się postępowanie przed innym organem.
Ponadto organ może odrzucić skargę (podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko), gdy została ona wniesiona powtórnie bez podania nowych okoliczności
sprawy.
Inną grupą czynności decydujących są czynności dotyczące bezpośrednio
rozpatrywanej w postępowaniu sprawy. W wyniku ich realizacji następuje
merytoryczne rozpatrzenie skargi lub wniosku i dlatego czynności te określa się
powszechnie terminem „rozpatrzenie skargi”. Rozpatrzenie to polega na ocenie
skutków prawnych rozpatrywanego przez organ stanu faktycznego. Wymaga to
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przeprowadzenia sprawdzenia zgodności treści skargi ze stanem faktycznym na
podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
Drugim etapem jest porównanie stanu faktycznego z obowiązującym stanem
prawnym. Podjęcie dalszych przedsięwzięć uzależnione jest od rezultatu tych operacji.
Gdy treść skargi błędnie ocenia stan faktyczny (np. zachowanie pracowników lub
organu) organ orzeka o bezzasadności skargi w całości lub części. Jeżeli natomiast
stan faktyczny jest w skardze prawidłowo ukazany, należy przejść do oceny zgodności
z prawem zachowania się organu lub pracowników. Zachowanie zgodne z prawem
będzie skutkowało uznaniem skargi za nieuzasadnioną. W przeciwnym przypadku
skarga zostanie uznana jako zasadna i obliguje to organ rozpatrujący do podjęcia
kwalifikacji skargi, co wymusza wyznaczenie sposobu merytorycznego załatwienia
skargi. Kwalifikacja jest ostatnim etapem postępowania skargowego, a raczej
w sprawie skargi, gdyż trzeba w tym momencie rozróżnić załatwienie skargi od
załatwienia sprawy będącej przedmiotem skargi. Załatwienie sprawy następuje
z chwilą rozpatrzenia skargi i ustalenia sposobu załatwienia sprawy. Załatwienie
skargi ma miejsce także wtedy, gdy organ rozpatrujący stwierdzi, że skarga podlega
zwrotowi, odrzuceniu lub oddaleniu. Kwalifikacja musi podlegać wykonaniu co
oznacza, że decyzja kwalifikacyjna wraz ze skargą winna być przekazana podmiotowi
zobowiązanemu do podjęcia czynności w tej sprawie, tak prawnych jak i faktycznych.
Rozpatrywanie wniosków charakteryzuje się pewną odmiennością od
postępowania w przypadku skarg. Wniosek, będąc formą inicjatywy obywatelskiej
ukierunkowanej na poprawę istniejącego stanu rzeczy, podlega merytorycznemu
rozpoznaniu propozycji (postulatu) w nim zawartej i dokonania wyboru sposobu jej
załatwienia. Rozpoznanie, którego celem jest ustalenie zasadności wniosku
i możliwości realizacyjnych, poprzedzone być powinno zbadaniem zgodności treści
wniosku ze stanem obiektywnym (faktycznym)53. Podstawą do uznania wniosku za
zasadny jest stwierdzenie, że takiej rozbieżności nie ma, co umożliwi przyjęcie
wniosku do następnej fazy rozpatrzenia jaką jest ocena jego zasadności i możliwości
realizacyjnych. Od tej oceny zależy dalsze postępowanie z wnioskiem. Ujemna ocena
powoduje, że wniosek uznaje się za nieuzasadniony i będzie on negatywnie
53
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załatwiony. Pozytywna opinia oznacza określenie wniosku za uzasadniony,
podlegający kwalifikacji tj. wyznaczenie sposobu merytorycznego załatwienia.
Kwalifikacja wniosku jest warunkiem jego urzeczywistnienia na drodze dodatkowego
postępowania oraz zastosowania przepisów stwarzających podstawę prawną
załatwienia.

5. Załatwienie skargi i wniosku
Termin „załatwienie” skargi lub wniosku ma dwa znaczenia. Znaczenie
formalne i materialne. W znaczeniu formalnym załatwienie skargi lub wniosku, to
negatywne lub pozytywne rozpatrzenie w postępowaniu skargowym i wnioskowym.
Negatywne załatwienie, to odrzucenie, zwrot i oddalenie skargi. Wszystkie formy
kwalifikacji skargi są załatwieniem pozytywnym. Materialne znaczenie załatwienia,
to merytoryczne i ostateczne załatwienie sprawy będącej przedmiotem skargi lub
wniosku, którego podstawą będą przepisy prawa materialnego. Najczęściej odbywać
się to będzie w ramach innego postępowania (nieskargowego). Merytoryczne
załatwienie skarg rozumiane jest jako uwzględnienie zarzutu zawartego w skargach
i spowodowanie takiej zmiany, która usunie jego podstawę54.
Natomiast

merytoryczne

załatwienie

wniosku

oznacza

uwzględnienie

i zastosowanie w praktyce postulatu wnioskodawcy, czyli jego urzeczywistnienia.
Realizacja merytorycznie załatwionego wniosku wymaga z reguły zastosowania
przepisów wykraczających poza te regulujące postępowanie wnioskowe. Jest to więc
załatwienie materialne. Formalne załatwienie sprawy będącej przedmiotem skargi lub
wniosku może nastąpić na drodze wykonania decyzji kwalifikacyjnej, w formach
przewidzianych prawem administracyjnym lub za pomocą czynności regulowanych
innymi przepisami. Formy prawa administracyjnego umożliwiające załatwienie skargi
lub wniosku to między innymi:
- indywidualny akt wewnętrzny kierownictwa (polecenie służbowe),
- indywidualny zewnętrzny akt administracyjny (decyzja),
- wytyczne lub inny akt wewnętrzny kierownictwa (instrukcja, okólnik),
54
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- ogólny akt prawny stanowiący źródło prawa.
Dobór formy uzależniony jest od prawnej pozycji adresatów wymienionych
aktów.
Czynności regulowane innymi przepisami, które umożliwiają formalne załatwienie
skargi mogą przybrać formy:
- zawiadomienia prokuratora lub Policji o popełnieniu przestępstwa ściganego
z urzędu,
- wystąpienia do sądu powszechnego cywilnego o ustalenie stosunku prawnego,
złożenie pozwu o naprawienie szkody,
- zawarcia umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę.
Z załatwieniem skargi lub wniosku wiąże się obowiązek zawiadomienia
skarżącego lub wnioskodawcy (art. 237 § 3). Musi ono spełniać wymogi formalne
sprecyzowane w art. 238 §l k.p.a. co oznacza, że winno zawierać: oznaczenie organu,
od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do
załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać
ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne. Składnikami oczywistymi zawiadomienia
są: data oraz oznaczenie skarżącego. Z przedstawionego art. 238 §1 wynika, że
zawiadomienie może być dokonane tylko na piśmie. Kodeks przewiduje jeden wyjątek
od przytoczonych wymogów, dotyczący skargi ponownej, która nie została poparta
nowymi okolicznościami. W takim przypadku można ograniczyć się tylko do
wzmianki, iż organ podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko (art. 239 § 1).
Wymagane jest jednak w takiej sytuacji zawiadomienie organu wyższego stopnia
o sposobie załatwienia skargi (art. 239 § 2).
Zgodnie z postanowieniami kodeksu skargi i wnioski powinny być załatwione
bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Uprzywilejowaną pozycję
w tym względzie mają posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę
we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, gdyż powinni
być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi w ciągu 14 dni. Gdy załatwienie
skargi wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinni być w tym
samym terminie zawiadomieni o stanie jej rozpatrzenia. Konsekwencje niezałatwienia
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skargi w terminie przewidują przepisy art. 36 - 38 k.p.a.
W przypadku wniosku, jego niezałatwienie w terminie skutkuje obowiązkiem
zawiadomienia wnioskodawcy o podjętych przedsięwzięciach oraz przewidywanym
terminie załatwienia.
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Rozdział III

Nadzór

i

kontrola

nad

stosowaniem

przepisów

regulujących

postępowanie w sprawie skarg i wniosków

1. Zasady ogólne nadzoru i kontroli nad postępowaniem w sprawach skarg
i wniosków

Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków
kodeks postępowania administracyjnego powierzył Prezesowi Rady Ministrów oraz
Krajowej Radzie Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa sprawuje zwierzchni
nadzór nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków
składanych do sądów. Natomiast Prezesowi Rady Ministrów powierzono nadzór nad
postępowaniem w sprawach wniosków i skarg składanych w innych organach
i jednostkach organizacyjnych (art. 257 k.p.a.). Nadzór bezpośredni powierzono
określonym organom. Ministrowie sprawują kontrolę i bieżący nadzór nad
postępowaniem skargowym i wnioskowym prowadzonym przez ministerstwa i inne
jednostki organizacyjne podległe ministrowi. Właściwi rzeczowo ministrowie we
współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw administracji, kontrolują i nadzorują
przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków przez terenowe organy administracji
rządowej. Terenowe organy administracji rządowej sprawują nadzór i kontrolę
w zakresie załatwianych skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne nadzorowane
przez te organy. Wszelkie inne organy państwowe i organy państwowych jednostek
organizacyjnych zostały poddane kontroli sprawowanej nad nimi przez organy
państwowe wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne. Prezes Rady Ministrów
i wojewodowie nadzorują załatwianie skarg i wniosków przez organy samorządu
terytorialnego oraz komunalne jednostki organizacyjne (art. 258 k.p.a.). W odniesieniu
do organizacji społecznych funkcję kontrolną i nadzorczą pełnią statutowe organy
nadzorcze tych organizacji oraz organy wyższego stopnia, zaś w organach naczelnych
tych organizacji, naczelny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad
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działalnością danej organizacji (art. 258 § 2 k.p.a.).
Wymienione organy zobowiązane zostały przez ustawodawcę do dokonywania
okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy
i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi (art. 259 § 1 k.p.a.). Ponadto
wojewodowie mają, oprócz takich ocen, obowiązek dokonywania okresowych ocen
sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez wszystkie organy
administracji rządowej i samorządowej, innych jednostek organizacyjnych oraz
organizacji społecznych działających na ich terenie (art. 259 § 2 k.p.a.).
Obowiązkiem wszystkich wymienionych organów jest podejmowanie środków
zmierzających do usunięcia przyczyn skarg oraz pełnego wykorzystania wniosków do
polepszenia działalności poszczególnych organów i innych państwowych jednostek
organizacyjnych oraz organizacji społecznych.

2. Organizacja nadzoru i kontroli postępowania skargowego i wnioskowego
w Policji

Problematyka nadzoru i kontroli postępowania w sprawach skarg i wniosków
w Policji oparta jest na zasadach ogólnych zawartych w postanowieniach przepisów
kodeksu postępowania administracyjnego. Kontrolę prawidłowego i terminowego
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne
powierzono Wydziałowi Skarg i Wniosków Gabinetu Ministra, a także jednostkom
organizacyjnym w stosunku do jednostek nadzorowanych. W praktycznej działalności
Policji oznacza to, że w Komendzie Głównej Policji jako jednostce nadrzędnej
kontrola i nadzór nad postępowaniem skargowym i Wnioskowym należy do
Inspektoratu Komendanta Głównego Policji, który prowadzi działania w tym zakresie
w stosunku do poszczególnych komend wojewódzkich. Stosownie do układu
strukturalnego KGP, na szczeblu województwa sferę kontroli omawianego
postępowania realizuje Inspektorat Komendanta Wojewódzkiego Policji, obejmując
swym działaniem wszystkie podległe jednostki powiatowe (miejskie). W komendach
powiatowych Policji nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków
prowadzą komendanci powiatowi, których kompetencje uprawniają do kontroli
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i nadzoru podległych im komisariatów. W powiatach nie ma już samodzielnej,
wydzielonej komórki prowadzącej postępowania w sprawach skarg i wniosków.
Obowiązki w tym zakresie spoczywają na kierownikach komórek organizacyjnych
oraz osobach wyznaczonych do prowadzenia postępowań przez komendantów
powiatowych. Realizując swoje funkcje nadzorcze i kontrolne wszystkie uprawnione
organy Policji przynajmniej raz w roku dokonują okresowych analiz i ocen
prawidłowości przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. Oceny takie zawsze
poprzedzone zostają kontrolą całości zagadnienia. Przeprowadzają je upoważnieni
funkcjonariusze jednostek nadrzędnych nad kontrolowanymi. Przedmiotem kontroli są
wszystkie zagadnienia dotyczące postępowania skargowego i wnioskowego w tym:
- dokumentacja z zakresu skarg i wniosków,
- tryb przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz listów,
- sposób prowadzenia postępowań wyjaśniających,
- terminowość, zgodność z zasadami prawnymi oraz zasadność wniosków
i podjętych przedsięwzięć.
Efekty kontroli znajdują potwierdzenie w protokole zawierającym omówienie
stwierdzonego stanu oraz wypływające z tych spostrzeżeń wnioski.

3. Tryb i zakres opracowywanych okresowych analiz z ocen postępowania
skargowego i wnioskowego w Policji

Poprzez analizę należy rozumieć działanie uprawnionych organów, w wyniku
którego można uzyskać wizerunek badanego zagadnienia i składających się na niego
części i elementów. W przypadku skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania
Policji, celem analizy będzie uzyskanie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań
obrazujących:
- problemy nurtujące społeczeństwo w badanym okresie, a dotyczące pracy Policji
i jej funkcjonariuszy,
- wady i braki najbardziej widoczne w Policji jako instytucji,
- postulowane przez skarżących i wnioskodawców rozwiązania,
- działania jakie należy podjąć w celu usunięcia wytkniętych nieprawidłowości.
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Takie ukierunkowanie analizy pozwoli na wybranie spraw istotnych dla
realizacji zadań stawianych przed Policją, które będą odbiciem postaw społeczeństwa
wobec jej organów.
Analizę winno się przeprowadzać przy okazji kontroli rozpatrywania
i załatwiania skarg, w oparciu o dane specjalnie w tym celu zebrane lub o uprzednio
sporządzone sprawozdania, protokoły i oceny protokolarne. Dane potrzebne do
dokonania analizy winny w szczególności obejmować liczbowe zestawienia skarg
wniesionych

do

jednostek

Policji

w

danym

okresie

sprawozdawczym,

z uwzględnieniem ich przedmiotu, sposobu wniesienia, rozpatrzenia i załatwienia.
Celem jest to, aby ustalić co było powodem wniesienia skarg, jakich dziedzin pracy
i funkcjonowania Policji one dotyczyły, czym były motywowane stawiane zarzuty itp.
Istotne jest także ustalenie procentowego stosunku skarg i wniosków załatwionych
pozytywnie,

negatywnie,

potwierdzonych

i

nieuzasadnionych.

Jednym

z najważniejszych elementów analizy jest ilościowe i procentowe porównanie
wskaźnika dynamiki wpływu skarg i wniosków, tak ogólnej ich liczby, jak
i w rozbiciu na konkretne dziedziny (wg kwalifikacji).
Analizę

winny

kończyć

wnioski

dotyczące

sposobu

wykorzystania,

rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, postulowanych zmian stanu prawnego.
Wnioski powinny ułatwić analizę, przyczyniając się do wszechstronnego ujęcia
zagadnień wymagających rozwiązania.
Analizy i oceny przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
w Policji, są podstawą do opracowania zbiorczych informacji przedstawianych
w rocznych przedziałach czasowych organom nadrzędnym. Kierownicy jednostek
organizacyjnych Policji przekazują w określonych przepisami terminach jednostkom
nadrzędnym roczne, zbiorcze informacje, wraz z wnioskami i danymi liczbowymi
opracowanymi według wzorów ustalonych przez Urząd Rady Ministrów.
Wyniki analizy wraz z wypływającymi z niej wnioskami, są podstawą do
podjęcia

szeregu

przedsięwzięć

organizacyjnych,

nadzorczych,

kontrolnych,

szkoleniowych, a niejednokrotnie kadrowych, których celem jest eliminowanie
przyczyn skarg i wniosków z pracy Policji.
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Rozdział IV

Ocena funkcjonowania postępowania skargowego i wnioskowego
w Policji

1. Analiza

uregulowań

prawnych

normujących

postępowanie

skargowe

i wnioskowe w Policji

Instytucja skarg i wniosków funkcjonuje w Policji w oparciu o przepisy
dotyczące wszystkich organów administracji państwowej, spełniając rolę szczególnie
wartościowego instrumentu społecznej kontroli. Prawo obywateli oraz organizacji do
skargi powszechnej zagwarantowane zostało w Konstytucji i ona też jest źródłem
wszystkich następnych regulacji prawnych w sprawach skarg i wniosków.
Zasadniczym aktem prawnym będącym podstawą funkcjonowania omawianej
instytucji w jednostkach Policji jest kodeks postępowania administracyjnego. Przepisy
działu VIII w art. 221 - 259 są w pełnym zakresie stosowane w sprawach
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Uregulowania ustawowe uzupełniane
są w znacznym stopniu szczegółowymi unormowaniami zawartymi w akcie
wykonawczym, którym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
Treść tych przepisów pozwała na wyodrębnienie w nim trzech stadiów:
a) wszczęcia postępowania i kontroli wstępnej skargi lub wniosku,
b) rozpoznania i załatwienia,
c) zawiadomienia zainteresowanych podmiotów.
W okresie poprzedzającym obowiązywanie przytaczanego Rozporządzenia
aktem

wykonawczym

regulującym

organizację

przyjmowania,

rozpatrywania

i załatwiania skarg i wniosków w resorcie spraw wewnętrznych, było Zarządzenie Nr
8/87 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.02.1987 r., które wydane zostało
z upoważnienia Uchwały Nr 132 Rady Ministrów z 28 listopada 1980 roku. Było to
jedyne opracowanie odnoszące się jednoznacznie do postępowania skargowego
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i wnioskowego w Policji. Zawierało ono jednak tylko pewne rozwiązania
organizacyjne i kontrolne oraz określało krąg podmiotów zobowiązanych do
stosowania procedury skargowej i wnioskowej. Zarządzenie obligowało też określone
organy do wykorzystywania informacji zawartych w skargach i wnioskach poprzez
opracowywanie ocen i analiz. W obecnej chwili skargi i wnioski w Policji
rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku.
Podejmując się oceny funkcjonowania postępowania skargowego w Policji
należy pamiętać, że podstawowa rola skargi jako instrumentu kontroli społecznej
administracji państwowej jest nadal aktualna, ale pojawił się też nowy element
czyniący z instytucji skargi narzędzie nacisku na funkcjonariuszy państwowych,
w tym także policjantów. Stosunkowo niewielki stopień potwierdzonych w skargach
zarzutów wynoszący ok. 10% wszystkich złożonych skarg może wskazywać, że
obywatele ze zbyt dużą swobodą wykorzystują swoje słuszne przecież uprawnienie do
skargi powszechnej. Sugeruje to fakt, że zbyt często interpretuje się postanowienia art.
225 § 1 k.p.a; „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut
z powodu złożenia skargi lub wniosku (...)„ jako przyzwolenie do nieograniczonego
składania skarg bez uzasadnienia i oparcia w normach prawnych. W Policji ilość skarg
noszących charakter pomówienia ciągle rośnie co negatywnie wpływa na tryb służby
i postawy policjantów wobec obywateli. Dodać do tego trzeba jeszcze skargi, których
motywem jest wyłącznie zamiar uniknięcia odpowiedzialności (kary) przez
skarżącego. Dlatego też ewentualne przyszłe unormowania prawne, zwłaszcza
dotyczące postępowania skargowego w Policji, powinny uwzględnić szerszą ochronę
osób, wobec których zarzuty nie zostały potwierdzone i konsekwencje dla skarżących
nie działających w granicach prawem dozwolonych.

2. Wpływ instytucji skarg i wniosków na jakościową zmianę służby Policji

Funkcjonowanie instytucji skarg i wniosków w Policji można podzielić na dwa
zasadnicze okresy, których granicą był rok 1990. Przemiany społeczno-polityczne
i znaczące zwiększenie obywatelskich uprawnień spowodowały, że niektóre
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z dotychczas pozostających w zapomnieniu ustawowych i konstytucyjnych zapisów
zaczęło na nowo funkcjonować w świadomości społeczeństwa. Dotyczyło to także
skargi powszechnej, w niewielkim stopniu realizowanej w praktyce w stosunku do
organów resortu spraw wewnętrznych. Od 1990 roku zewnętrznym objawem
wykorzystywania uprawnień była gwałtownie rosnąca ilość skarg i wniosków
składanych do organów Policji. Powodem takiego stanu rzeczy stały się: zarówno
nabycie nowych uprawnień i obowiązków Policji, jak i widoczna zmiana postawy
społeczeństwa,

głównie

w

zakresie

oczekiwań

dotyczących

zapewnienia

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na te dwie okoliczności nałożyła się też
sytuacja kadrowa resortu, z którego odeszło wielu doświadczonych funkcjonariuszy,
a nowi policjanci bardzo często nie potrafili znaleźć się w trudnej sytuacji. Instytucja
skarg i wniosków odegrała znaczącą rolę we wzajemnym ułożeniu relacji pomiędzy
Policją, a społeczeństwem spełniając w ramach postępowań skargowych funkcję
edukacyjną dla obu stron. Odbywało się to na drodze poznawania wzajemnych
uprawnień i obowiązków, nabywania szacunku i zaufania. Jednym z najbardziej
widocznych objawów poprawy jakościowej pracy Policji jest zmiana stosunku
funkcjonariuszy do obywateli przejawiającego się w kulturze pracy i służby. Po
kilkusetprocentowym wzroście ilości złożonych do organów Policji skarg w 1991
roku, sytuacja uległa stabilizacji, chociaż poziom ten należy określić jako zbyt wysoki.
Obserwuje się też zmianę dominujących kategorii skarg i przesunięcie raczej w sferę
tych, dotyczących działań ściśle policyjnych niż np. niekulturalnego stosunku do
obywatela.
Instytucja skarg i wniosków wywiera bardzo duży wpływ na jakościową
poprawę służby w Policji spełniając funkcję instrumentu kontroli społecznej, a także
elementu dyscyplinującego. Zasadność funkcjonowania postępowania skargowego
i wnioskowego w Policji nie budzi żadnych zastrzeżeń, a wręcz wydaje się być
niezbędnym ogniwem umożliwiającym i gwarantującym wypełnianie ustawowych
zadań postawionych przed tą instytucją.
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Zakończenie

Przedstawione w skrypcie materiały i dokonana analiza pozwalają stwierdzić,
że pod pojęciem skargi powszechnej należy rozumieć szeroko rozumiane, szczególne
uprawnienie obywatela lub organizacji społecznej wystąpienia skierowanego do
organu państwowego lub organu organizacji społecznej z każdym zarzutem
nieprawidłowej działalności pod warunkiem, że załatwiają one sprawy z zakresu
administracji państwowej. Warunkiem oczywistym takiego wystąpienia jest poczucie
(skarżącego) naruszenia interesu własnego, interesu innej osoby lub interesu
społecznego. Z definicji tej wynika, że praktycznie nie istnieje taki obywatel, który by
nie miał prawa złożenia skargi lub wniosku. Nawet osoby, które z różnych względów
nie dysponują pełnią praw np. ubezwłasnowolnieni, pozbawieni praw publicznych, nie
są ograniczeni w występowaniu w tym trybie.
Instytucja skarg i wniosków posiada szczególne miejsce w polskim prawie
administracyjnym. Konstytucja, włączając skargi i wnioski w krąg swoich
postanowień, podniosła ich rangę do rzędu podstawowych praw obywatelskich
i zasadniczych urządzeń państwowych. Jednocześnie zostały one określone jako środki
ochrony jednostki lub ich grup oraz organizacji. Zamieszczenie przepisów o skargach
i wnioskach w kodeksie postępowania administracyjnego sugerować by mogło
zaliczenie ich do środków prawnych o charakterze odwoławczym, w ramach
procedury administracyjnej. Tak jednak nie jest, gdyż skargi różnią się od środków
odwoławczych zakresem podmiotowym, przedmiotowym i procedurą. Szeroki zakres
w jakim dopuszczone jest składanie skarg i wniosków powoduje, że nie mogą one
zastępować innych środków prawnych w postępowaniu administracyjnym np.
naruszać zasady trwałości ostatecznej decyzji. Skarga nie może być określana jako
samodzielny środek prawny, a tylko pomocniczy, rozumiany w tym sensie, że ułatwia
działanie choćby z tego względu, że organ w zależności od sytuacji skłonny jest
dostrzec w niej np. wniosek o wszczęcie postępowania lub wznowienie, żądanie
uchylenia decyzji itp. Najważniejszą jednak rolą skarg i wniosków jest funkcja
uniwersalnego środka kontroli sprawowanej przez obywateli nad administracją. Rola
ta znajduje potwierdzenie zwłaszcza w odniesieniu do organów Policji, gdzie skargi
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i wnioski dotyczące innej sfery niż kontrolna stanowią margines. Skarg i wniosków
nie dotyczą ograniczenia co do ponownego czy wielokrotnego ich składania, co różni
je od np. odwołania, które składa się w związku z decyzją nie ostateczną. Podobnie
termin złożenia skargi nie jest niczym zakreślony i może dotyczyć zarówno toczącego
się postępowania jak i decyzji ostatecznej.
Kodeks oraz inne akty wykonawcze zawierają przepisy dotyczące ustalenia
organów właściwych do rozpatrywania skarg. Główną zasadą w tym zakresie jest, że
skarga nie powinna być rozpatrywana przez organ na działalność którego jest złożona.
Wyjątkiem jest jednak skarga na pracownika, którą można przekazać przełożonemu
z zastrzeżeniem zawiadomienia organu nadrzędnego o sposobie załatwienia skargi.
Organem, na którego funkcjonowanie instytucja skarg i wniosków posiada
bardzo duży wpływ jest Policja. Wypełniane prze nią ustawowe zadania z zakresu
ochrony bezpieczeństwa obywateli i utrzymania bezpieczeństwa i porządku
publicznego znajdują się zawsze w orbicie zainteresowań społeczeństwa, tym bardziej,
że jego właśnie dotyczą, a przy tym działania podejmowane są często w formie
utrudniającej niejednokrotnie normalny w ogólnym pojęciu, tok życia społecznego.
Bywa to powodem, że instytucja skarg i wniosków wobec Policji jest przez obywateli
bardzo szeroko wykorzystywana (zwłaszcza skargi) i służy do podnoszenia zastrzeżeń
co do realizacji każdego typu czynności i przedsięwzięć służbowych, tak prawnych jak
i realizowanych praktycznie. Właściwie nie ma dziedziny w życiu Policji, której
skarga lub wniosek nie mógłby dotyczyć. Na sytuację taką można spojrzeć w dwóch
aspektach. Pierwszym z nich jest pozytywny wpływ skargi powszechnej i wniosku na
pracę policji, dostrzegany poprzez wywieranie nacisku na ustawiczne podnoszenie
poziomu służby, wiedzy prawnej policjantów, kultury osobistej i poprawnego
stosunku do obywatela. Skargi potwierdzone niewątpliwie wywierają taki skutek, tym
bardziej, że informacje w nich zawarte wykorzystywane są w tym właśnie celu, tak
w stosunku do popełniających błędy, jak i profilaktycznie, w formie szkoleń, wobec
pozostałych funkcjonariuszy. Należy dostrzec również i negatywną stronę
powszechności

skargi,

utrudniającą wypełnianie

przez

Policję

ustawowych

obowiązków. Niski poziom świadomości prawnej obywateli jest główną przyczyną
ciągle wysokiego poziomu ilości skarg nie znajdujących uzasadnienia. Około 90%
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zarzutów stawianych w skargach nie znajduje potwierdzenia. Są one albo wynikiem
braku znajomości uregulowań prawnych, albo też celowym działaniem obliczonym na
uniknięcie odpowiedzialności, usprawiedliwienie swoich błędów (obywateli), nawet
wyrazem złośliwości. Obserwuje się też zjawisko nadużywania tej instytucji poprzez
swoiste pieniactwo, polegające na wielokrotnym wnoszeniu skarg przez te same osoby
na czynności oczywiście prawidłowe lub też wielokrotne ponawianie skarg już
rozpatrzonych. Proceder ten jest szczególnie uciążliwy, gdyż niepotrzebnie absorbuje
organy wszystkich szczebli służbowych, co i tak nie przynosi pożądanego przez każdą
ze stron efektu.
Instytucja skarg i wniosków jest w działaniach Policji istotnym elementem
służby wywierającym w ogólnym bilansie pozytywne skutki. Warunkuje eliminowanie
zachowań pozaprawnych, a tym samym podnoszenie poziomu służby.
Na zakończenie rozważań nad funkcjonowaniem instytucji skarg i wniosków
w działalności Policji należy podkreślić, że odgrywają one znaczącą rolę
nadzwyczajnego środka prawnego w postępowaniu administracyjnym. Spełniają one
funkcję doskonalenia działania organu administracji jakim jest Policja, będąc źródłem
informacji o złej organizacji pracy, braku należytej ochrony mienia, nieprawidłowego
stosunku do obywateli, niedoskonałym funkcjonowaniu przepisów prawnych
i wadliwym ich stosowaniu itp. Jednocześnie instytucja skarg i wniosków służy
pogłębianiu praworządności poprzez to, że jest instrumentem prawnym ogólnie
dostępnym dla obywateli o nieograniczonym przedmiotowo zakresie możliwych do
poruszenia tematów, zagadnień i problemów. Wszystkie organy państwowe, w tym
także Policja obowiązane są podejmować środki zmierzające do usunięcia przyczyn
skarg i do pełnego wykorzystania wniosków do polepszenia swojej działalności, co
stanowi istotę i sens istnienia tych instytucji.
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