
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Praktyka pokazuje, że niektóre rady gmin w toku rozpatrywania skarg podejmują dodatkowe czynności, 

które wprawdzie nie znajdują poparcia w obowiązujących obecnie przepisach prawa, ale mimo to – jak się 

wydaje – zasługują na aprobatę. 

Zdarza się mianowicie, że organ (na przykład rada gminy) informuje skarżącego o wszystkich czynno-

ściach wewnętrznych podejmowanych w celu rozpatrzenia skargi. W szczególności chodzi o informacje 

o posiedzeniu komisji rewizyjnej oraz o prowadzonym przez komisję postępowaniu wyjaśniającym. Taka 

praktyka nie znajduje jednak źródła w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa (ani w dziale VIII 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ani w przepisach rozporządze-

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

wniosków). We wskazanych aktach pominięto szczególne regulacje, które precyzowałyby obowiązek infor-

mowania skarżącego o czynnościach wewnętrznych podejmowanych przez organ w toku rozpatrzenia i zała-

twienia skargi. Namiastka takiej procedury została natomiast przewidziana w art. 245 k.p.a. jedynie w odnie-

sieniu do czynności podjętych w celu rozpatrzenia wniosku, jeśli wniosek ten nie może zostać załatwiony w 

terminie podstawowym. W analogicznym przypadku, odnoszącym się do skargi, z art. 239 §4 k.p.a. w związ-

ku z art. 36 §4 k.p.a. wynika de facto jedynie obowiązek poinformowania skarżącego o przyczynie zwłoki. 

Logiczne zatem wydaje się, że organ administracji powinien być prawnie zobowiązany do podejmowania 

określonych obowiązków informacyjnych (co najmniej tak, jak ma to miejsce w przypadku wniosków) także 

w stosunku do skarżącego. Wprowadzenie takiej regulacji sprzyjałoby wyrażonej w art. 8 k.p.a. zasadzie 

pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. 

W związku z tym proszę Pana Ministra o rozważenie celowości wprowadzenia zmian przepisów we 

wskazanym przeze mnie zakresie. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




