
Tabela 5. Właściwość organów w postępowaniu w trybie skargowym, dotyczącym czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, o których mowa w art. 23 ustawy o PSP 
 

 
 
 
 

Czynnik inicjujący działanie 
organu, nazwa zwyczajowa 

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi w zależności od osoby (organu) 
którego działania skarga dotyczy (podległość między organami PSP w 
zakresie kontrolno-rozpoznawczym wynika z art. 27 oraz z art. 11a ustawy o 
PSP) 

UWAGI 

Faktyczna treść skargi, dotycząca zaniedbań lub 
nienależytego wykonywania obowiązków przez: 

Organ właściwy do 
rozpatrzenia skargi 
(podstawa prawna) 

1 2 3 4 
Skarga  
Przedmiotem skargi w 
rozumieniu art. 227 k.p.a.  
może być w szczególności:  
• zaniedbanie lub nienależyte 

wykonywanie zadań przez 
właściwe organy albo przez 
ich pracowników,  

• naruszenie praworządności 
lub interesów skarżących, 

• przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw. 

 
Skarga może być złożona w 
formie: pisemnej, telegraficznej, 
dalekopisem, telefaksem, 
pocztą elektroniczną, ustnie do 
protokołu (§ 5 RRM). 
Jako skargi traktuje się 
materiały prasowe lub inne 
opublikowane wiadomości, 
których treść odpowiada 
znamionom skargi, przesłane 
przez redakcje prasowe, 
radiowe i telewizyjne (art. 248 
k.p.a., § 1 pkt 3 RRM).  

pracownika KP(M) PSP – wskazaną imiennie lub 
możliwą do identyfikacji osobę wykonującą 
czynności kontrolno-rozpoznawcze, która naruszyła 
prawo w sposób krzywdzący dla strony w toku 
postępowania administracyjnego 

KW PSP (art. 229 pkt 7 
k.p.a.), sprawę można 
przekazać do załatwienia 
przez KP(M) PSP (art. 232 
§ 1 lub § 2 k.p.a.) 

• Skarga może być składana 
wielokrotnie przed jednym 
organem bez limitów 
ilościowych. 

• Skarga może być składania 
kolejno do wszystkich organów 
bez limitów ilościowych. 

• Skargę, w zależności od jej 
zawartości można potraktować 
jako żądanie wszczęcia z urzędu 
następującego postępowania 
(zagadnienie omówione w tabeli 
nr 6 jako postępowanie w trybie 
skargowym): 
– administracyjnego 
(przeprowadzenia czynności 
kontrolno-rozpoznawczych, 
zakończonych decyzją 
administracyjną), 
– wznowienia postępowania, 
– uchylenia lub zmiany decyzji 
ostatecznej, 
– stwierdzenia nieważności 
decyzji.  

 
Właściwy organ zawiadamia  
redakcję prasową, radiową lub 
telewizyjną o wynikach 
rozpatrzenia sprawy, stanowiącej 
teść przesłanego temu organowi 
przez redakcję materiału 
prasowego lub innej 
opublikowanej wiadomości, której 
treść odpowiada znamionom 
skargi, a także o dokonanych 
rozstrzygnięciach, wydanych 
poleceniach lub podjętych 
środkach i działaniach (§ 13 
RRM). 

KP(M) PSP – nieterminowe załatwianie spraw, 
bezczynność organu (załatwianie spraw bez zajęcia 
przewidzianego prawem stanowiska lub brak 
działania), działanie bez podstaw prawnych 

tylko KW PSP (art. 229 pkt 
7 k.p.a.) 

pracownika KW PSP – wskazaną imiennie lub 
możliwą do identyfikacji osobę, która naruszyła 
prawo w sposób krzywdzący dla strony w toku 
postępowania administracyjnego 

KG PSP (art. 229 pkt 7 
k.p.a.), sprawę można 
przekazać do załatwienia 
przez KW PSP (art. 232 § 1 
lub § 2 k.p.a.) 

KW PSP – nieterminowe załatwianie spraw, 
bezczynność organu (załatwianie spraw bez zajęcia 
przewidzianego prawem stanowiska lub brak 
działania), działanie bez podstaw prawnych 

tylko KG PSP (art. 229 pkt 
7 k.p.a.) 

pracownika KG PSP – wskazaną imiennie lub 
możliwą do identyfikacji osobę, która naruszyła 
prawo w sposób krzywdzący dla strony w toku 
postępowania administracyjnego 

MSWiA (art. 229 pkt 9 
k.p.a.), sprawę można 
przekazać do załatwienia 
przez KG PSP (art. 232 § 1 
lub § 2 k.p.a.) 

KG PSP – nieterminowe załatwianie spraw, 
bezczynność organu (załatwianie spraw bez zajęcia 
przewidzianego prawem stanowiska lub brak 
działania), działanie bez podstaw prawnych. 

tylko MSWiA (art. 229 pkt 9 
k.p.a.) 

Jeżeli skarga 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 (§ 10 RRM). 
Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazania do rozpatrzenia tej 
osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej 
(§ 12 RRM). 


