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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 1/15 

Dyrektora PSSE w Lęborku 

z dnia 2 stycznia 2015 r. 

 

 

 

Instrukcja 
przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji 

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku 
 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Instrukcja określa sposób organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg  

i wniosków oraz interwencji w komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Lęborku 

 

2. Skargi i wnioski wpływające do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku 

rozpatruje się w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępo-

wania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywa-

nia skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) 

 

§ 2 
 

1. O zakwalifikowaniu pisma jako skargi, wniosku lub interwencji decyduje Państwowy Powia-

towy Inspektor Sanitarny/ Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, zwa-

nym dalej PPIS. O tym, czy zgłoszenie jest skargą, wnioskiem lub interwencją decyduje 

treść pisma a nie jego forma zewnętrzna. 

 

2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie 

zadań przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Lęborku albo przez ich pracowników, 

naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 

załatwianie spraw. 

 

3. Przedmiotem wniosku może być w szczególności zgłoszenie przez wnioskującego spraw do-

tyczących ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapo-

biegania nadużyciom, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.  

 

4. Przedmiotem interwencji może być w szczególności zgłaszany do organu  Państwowej In-

spekcji Sanitarnej w Lęborku wniosek o podjęcie działań w sytuacjach zagrażających życiu 

lub zdrowiu.  

 

Rozdział 2. 

Przyjmowanie skarg, wniosków i interwencji 
 

§ 3 
 

1. Skargi, wnioski i interwencje mogą być składane pisemnie, za pomocą faksu, poczty elek-

tronicznej lub ustnie do protokołu. 

 

2. W przypadku zgłoszenia skargi, wniosku lub interwencji w formie ustnej bądź telefonicznie, 

jeżeli przedmiot skargi, wniosku lub interwencji nie należy do kompetencji Państwowej In-
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spekcji Sanitarnej, osoba przyjmująca zgłoszenie informuje o tym zgłaszającego i w miarę 

możliwości wskazuje mu właściwy do załatwienia sprawy organ. 

 

3. W przypadku zgłoszenia skargi, wniosku lub interwencji telefonicznie, pracownik przyjmują-

cy zgłoszenie, powiadamia zgłaszającego, że sprawa może zostać rozpatrzona, jeśli zostanie 

złożona pisemnie lub ustnie do protokołu. 

 

4. Pracownik przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek poinformować Zgłaszającego, że anoni-

mowa skarga, wniosek lub interwencja nie zostanie rozpatrzona. 

 

5. W przypadku zgłoszenia skargi, wniosku lub interwencji w formie ustnej, pracownik przyj-

mujący zgłoszenie sporządza protokół. Wzór „protokołu przyjęcia skargi/wniosku/interwencji 

złożonego ustnie” F_WSSE_087 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.  

 

6. Wnoszącemu osobiście skargę, wniosek lub interwencję, wydaje się na jego prośbę po-

świadczenie. Poświadczeniem może być kopia protokołu, informację o odbiorze poświadcze-

nia wnoszący  potwierdza podpisem na oryginale protokołu.  

 

7. W celu nadania biegu sprawy, pracownik przyjmujący skargę przekazuje protokół do sekre-

tariatu PSSE, który  następnie przekazywany jest do dekretacji.  

 

8. W przypadku skargi, wniosku lub interwencji wnoszonej w imieniu innej osoby, od zgłasza-

jącego skargę należy zażądać zgody osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga. Zgoda 

powinna być wyrażona w formie pełnomocnictwa. 

 

9. Skargi i wnioski oraz interwencje nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu 

wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli anonimowa skarga, wniosek, interwen-

cja, z uwagi na  zagrożenie życia lub zdrowia  wymaga podjęcia działań, organ  wszczyna 

postępowanie  administracyjne z urzędu.  

 

§ 4 
 

PPIS dokonuje dekretacji interwencji bezpośrednio do odpowiednich komórek merytorycznych, 

sposób rejestracji oraz obieg dokumentu powinien być zgodny z obowiązującą instrukcją kan-

celaryjną.  

 

§ 5 
 

1. PPIS przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz interwencji w poniedziałki 

w godzinach od 1400 do 1600 lub codziennie w godzinach pracy kierownicy komórek organi-

zacyjnych. 

 

2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć umieszczona jest w widocznym miejscu w siedzibie 

PPIS oraz na stronie internetowej. 

 

Rozdział 3. 

Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji 

 

§ 6 
 

1. Jeżeli PPIS nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi, wniosku lub interwencji, 

wówczas należy przekazać pismo niezwłocznie właściwemu organowi, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni, powiadamiając jednocześnie osobę wnoszącą albo wskazując osobie wno-

szącej właściwy organ. 
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2. W przypadku, gdy skarga, wniosek lub interwencja dotyczy kilku spraw podlegających roz-

patrzeniu przez różne organy, rozpatruje się sprawy należące do właściwości PPIS a pozo-

stałe przekazuje niezwłocznie pismem, nie później jednak niż w terminie do 7 dni właściwym 

organom przesyłając odpis oraz zawiadamia o tym wnoszącego skargę wniosek lub inter-

wencje. 

 

3. Skargi i wnioski oraz interwencje właściwe komórki organizacyjne  powinny załatwiać bez 

zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania. Je-

żeli z przyczyn obiektywnych niemożliwe jest załatwienie skargi lub wniosku w obowiązują-

cym terminie, rozpatrujący sprawę informuje o tym wnoszącego na piśmie, podając przy-

czyny zwłoki i wskazując nowy termin. 

 

4. Kierownik komórki organizacyjnej, po otrzymaniu zarejestrowanej skargi/ wniosku/ inter-

wencji, wyznacza pracownika do załatwienia sprawy dokonując stosownej adnotacji/ dekre-

tacji na tym dokumencie. 

 

5. Skarga dotycząca pracownika PSSE nie może być przekazana do rozpatrzenia temu pracow-

nikowi, ani osobie wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej. 

 

6. Pracownik wyznaczony do załatwienia skargi, wniosku lub interwencji zapoznaje się ze 

sprawą, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, zbiera niezbędne dowody, materiały  

i ustala fakty. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych 

materiałów i wyjaśnień. 

 

7. Gdy z treści skargi, wniosku lub interwencji nie można należycie ustalić ich przedmiotu, 

można wezwać wnoszącego do złożenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wy-

jaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozosta-

wienie skargi, wniosku lub interwencji bez rozpatrzenia. 

 

8. Podejmowane działania pracownik powinien prowadzić w sposób zapewniający zachowanie 

poufności i ochronę praw strony. 

 

9. Wnoszącego skargę, wniosek lub interwencję zawiadamia się o sposobie załatwiania sprawy. 

Odpowiedź w sprawie skargi winna zawierać informację, czy skarga jest zasadna czy nieza-

sadna. 

 

§ 7 

 

1. PPIS zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o wynikach rozpatrzenia spra-

wy stanowiącej treść przesłanego organowi przez redakcję materiału prasowego lub innej 

opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także dokonanych roz-

strzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach. 

 

2. Posłowie na Sejm, Senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo prze-

kazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia 

skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinni 

być poinformowani o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej 

wniesienia. 

 

§ 8 
 

Sekcja Statystyki medycznej sporządza informacje okresowe (kwartalne i roczne) ze sposobu 

załatwiania skarg i wniosków oraz przekazuje ją PPIS. 
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§ 9 
 

Jeżeli skarga, wniosek lub interwencja została uznana za zasadną, komórki organizacyjne na 

wniosek PPIS zobowiązane są do podjęcia działań mających na celu eliminację przyczyn nie-

prawidłowości. 

 

§ 10 
 

Załączniki: 

Załącznik 1 - Protokół przyjęcia skargi/wniosku/interwencji złożonych ustnie (F_WSSE_087) 

Załącznik 2 – Centralny rejestr skarg i wniosków PSSE (F_WSSE_088) 

Załącznik 3 - Wewnętrzny rejestr skarg i wniosków (F_WSSE_089) 

 


