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Przyjmowanie skarg.

Zgodnie z  §  5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji  przyjmowania i

rozpatrywania  skarg  i  wniosków,   skargi  mogą  być  wnoszone  pisemnie,  telegraficznie  lub  za  pomocą  dalekopisu,

telefaksu,  poczty  elektronicznej,  a  także  ustnie  do  protokołu.

 

W ujęciu ogólnym przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań,

nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników

cywilnych Policji.

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź

inicjatywy, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

 

Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków:

art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i

wniosków (Dz. U. z 2020 r. Nr 5, poz.46).

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w

ciągu miesiąca.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę

innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów,

informacji lub wyjaśnień – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do

załatwienia spra

W razie niemożności załatwienia skargi/wniosku organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując

nowy termin jej załatwienia sprawy oraz podając przyczyny zwłoki.W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można

należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę/wniosek do złożenia - w terminie siedmiu dni od dnia

otrzymania wezwania - wyjaśnienia lub uzupełnienia   z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje

pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.



W przypadku, gdy jednostka Policji - wskazana przez skarżącego jako adresat – nie jest właściwa do jej rozpatrzenia,

obowiązana jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając

równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 

Godziny przyjęć Komendanta Powiatowego Policji w Nisku w sprawie skarg i wniosków, w każdy wtorek w

godz.  14.00-16.00.  Jeżeli  wtorek  jest  dniem  wolnym  od  pracy  w  następnym  dniu  roboczym  w  godz.

14.00-16.00.  

Komenda Powiatowa Policji w Nisku

ul. Sandomierska 6

37 – 400 Nisko

tel. 47, 8263 305 - sekretariat.

email: nisko@rz.policja.gov.pl

 

Skargi  na  działalność  Policji  można  kierować  do  kierowników  jednostek  policji,  jak  również  składać

bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811

centrala: 22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-

mazurskiego)



ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00



środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl

Formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
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