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Instrukcja dotycząca 

zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez 
Zarząd i Administracje Osiedli PSM „Przymorze”. 

 

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze 
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013, 
poz. 267 z późn. zm.)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 
2002r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, 
ustala się co następuje: 

§1 

Jednostki organizacyjne Zarządu i Administracji Osiedli PSM „Przymorze” 
zobowiązane są do przyjmowania skarg i wniosków zgłaszanych przez 
członków Spółdzielni lub inne osoby, gdy dotyczą one ich zadań lub 
działalności. 

§2 

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, ustnie lub za pomocą   
    środków komunikacji elektronicznej (e – mail). 
2. Skarga i wniosek powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres   
    wnoszącego. 
    Skarga oraz wniosek nie zawierające nazwiska (nazwy) i adresu podlegają  
    rozpatrzeniu wówczas, gdy uzasadnia to interes społeczny. Decyzję w tej   
    sprawie podejmuje Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność członek   
    Zarządu. Natomiast w sprawie skarg wniesionych do Administracji, decyzję   
    tę podejmuje Kierownik Administracji Osiedla. 
3. Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nie ujawnianie swego nazwiska  
     i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla rozpatrującego wiążące. 
4. Zasady ustalone w niniejszej Instrukcji stosuje się również do skarg i   
    wniosków przekazanych przez organy administracji publicznej, organizacje    
    zawodowe i społeczne, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz w   
    odniesieniu do notatek prasowych, artykułów i innych publikowanych   
    wiadomości. 
 

§3 

1. Członkowie Zarządu i Kierownicy Administracji Osiedli są zobowiązani do   
    przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków w wyznaczonych   
    dniach i godzinach co najmniej raz w tygodniu. 
2. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków   
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    powinny być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Zarządu   
    Spółdzielni i w Administracjach Osiedli. 
3. W siedzibie Zarządu Spółdzielni i w Administracjach Osiedli winien   
    znajdować się dziennik przyjęć interesantów. Dziennik ten powinien zawierać   
    imię i nazwisko interesanta, jego adres lub adres mieszkania, którego sprawa   
    dotyczy oraz rodzaj sprawy do rozpatrzenia (np. sprawa mieszkaniowa,   
    techniczna, skarga itp.). 
 

§4 

1. Skargi powinny być rejestrowane i przechowywane oddzielnie od   
    innych spraw. 
2. To czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma a nie jego  
     forma zewnętrzna. 
3. Rejestr skarg powinien zawierać: 
    - numer kolejny, 
    - oznaczenie podmiotu wnoszącego skargę/wniosek (imię i nazwisko lub   
       nazwa), 
    - datę wpływu, 
    - przedmiot sprawy, 
    - sposób rozpatrzenia, datę i sposób załatwienia, 
    - ewentualne uwagi. 
4. Rejestr skarg powinna prowadzić wyznaczona osoba. 
    Osoba ta jest odpowiedzialna za prawidłowe i należyte prowadzenie rejestru  
    oraz przechowywanie skarg. 
5. Skarga po niezwłocznym zaewidencjonowaniu powinna być natychmiast   
    skierowana do rozpatrzenia i załatwienia przez właściwą komórkę   
    organizacyjną. 

§5 

1. Przyjmujący skargę osobiście powinien, o ile pozwala na to rodzaj sprawy,  
    załatwić ją niezwłocznie, a ponadto udzielić składającemu skargę   
    niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 
2. Przyjmujący skargi i wnioski jest obowiązany potwierdzić złożenie skargi lub   
    wniosku, jeżeli tego zażąda wnoszący. 
 

§6 

1. Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub   
    wyjaśnień powinny być rozpatrzone i załatwione bez zbędnej zwłoki, nie   
    później jednak niż w terminie 14 dni od daty wniesienia skargi lub wniosku. 
2. Skargi i wnioski wymagające uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania   
    wyjaśniającego oraz badania akt powinny być rozpatrzone i załatwione   
    najpóźniej w terminie 30 dni od daty wniesienia skargi lub wniosku. 
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3. Sprawy szczególnie skomplikowane powinny być rozpatrzone i załatwione    
    nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wniesienia skargi lub  
    wniosku. 
4. W razie nie załatwienia skargi lub wniosku w określonym terminie należy: 
    - w odniesieniu do skargi – zawiadomić skarżącego o przyczynie zwłoki i   
      wskazać nowy termin załatwienia sprawy, niezależnie od tego czy przyczyna   
      zwłoki w załatwieniu sprawy była zależna czy niezależna od Spółdzielni; 
    - w odniesieniu do wniosku – należy zawiadomić wnioskodawcę o podjętych    
      czynnościach w celu rozpatrzenia wniosku oraz podać przewidywany termin   
       jego załatwienia. 
5. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w   
    terminie lub nie dopełnił obowiązku powiadomienia strony o przyczynach   
    zwłoki i wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy podlega   
    odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej. 

 
§7 

1. Zgłaszane skargi i wnioski powinny być rozpatrywane i załatwiane z należytą   
starannością, wnikliwie i terminowo w oparciu o dokumenty źródłowe z   

    uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. 
2. Ostateczną decyzję odnośnie załatwienia skargi lub wniosku podejmuje   
    członek Zarządu Spółdzielni lub Kierownik Administracji Osiedla. 
3. Negatywne załatwienie skargi lub wniosku powinno zawierać uzasadnienie   
    faktyczne i prawne. 
4. Uwzględnienie wniosku w całości nie wymaga uzasadnienia. 
5. W przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za  
    bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący   
    ponowił skargę - należy niezwłocznie w terminie 7 dni, ocenić czy ponowna   
    skarga wskazuje nowe okoliczności. W przypadku stwierdzenia, że skarżący   
    nie podał nowych okoliczności, w odpowiedzi na tę skargę można   
    podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. 
6. Skargi i wnioski należy załatwiać w formie pisemnej. 
7. Sprawy mogą być załatwiane ustnie. Treść i istotne motywy takiego   
    załatwienia skargi lub wniosku powinny być zapisane w formie protokołu lub  
    podpisanej adnotacji. 
8. W przypadku, gdy skarga lub wniosek jest złożony przez kilka osób    
    odpowiedź jest kierowana do jednej z tych osób, która została wskazana jako  
    osoba do kontaktu. 
    W przypadku braku wskazania takiej osoby, odpowiedź jest kierowana do  
    osoby, która jako pierwsza podpisała się pod wnioskiem lub skargą. 
9. W przypadku składania skargi lub wniosku za pomocą środków komunikacji  
    elektronicznej (e - mail) doręczenie odpowiedzi może nastąpić w tej samej   
    formie, jeżeli wnioskodawca w składanym piśmie zastrzeże taką formę   
    odpowiedzi i wskaże adres elektroniczny do doręczenia. 
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§8 
Okresową kontrolę sposobu i terminowości załatwiania skarg i wniosków 
sprawuje komórka kontroli wewnętrznej. 
 

§9 

W stosunku do pracowników nie przestrzegających terminów udzielania 
odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek wyciągane będą konsekwencje 
przewidziane w regulaminie pracy. 

§10 

Instrukcja została zatwierdzona Uchwałą nr 229 Zarządu w dniu 31. 03. 2015 
roku i wchodzi w życie z dniem podpisania. 


