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rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
w 2017 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim odbywa się na podstawie:
 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
 aktów
prawa
wewnętrznego
określających
funkcjonowanie
Urzędu,
w szczególności Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ustalonego
zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 142/15 z 29 kwietnia 2015 r. z
późniejszymi zmianami,
 zarządzenia Wojewody Śląskiego Nr 103/10 z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie
przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz
interpelacji poselskich i senatorskich w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach, z późniejszymi zmianami,
 przepisów szczególnych, jeżeli z treści skargi wynika konieczność ich
zastosowania.
Zestawienie statystyczne
W 2017 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło i rozpatrzonych
zostało łącznie 383 skargi, które ujęto w niniejszym materiale (373 skargi
zarejestrowano w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu, z kolei 10 skarg
zaewidencjonowano w funkcjonującej w strukturze Urzędu – Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej, nieposiadającej własnego aparatu pomocniczego).
W analizowanym okresie, nie odnotowano wpływu wniosków.
Z ogólnej liczby rozpatrzonych w 2017 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
383 skarg, we własnym zakresie załatwiono 271 spraw (70,76%), a 112 (29,24%)
przekazano do rozpatrzenia i załatwienia innym organom i instytucjom.
Z kolei, z 271 skarg rozpatrzonych we własnym zakresie:
 18 uznano za pozytywne (6,64 % rozpatrzonych we własnym zakresie),
 87 uznano za bezzasadne (32,10 % rozpatrzonych we własnym zakresie)
 166 załatwiono w sposób wyjaśniający/inny (61,26% rozpatrzonych we własnym
zakresie).
Ilekroć mowa o:
 pozytywnym załatwieniu skargi – należy przez to rozumieć uznanie zasadności
podniesionych w skardze zarzutów,
 negatywnym załatwieniu skargi – należy przez to rozumieć uznanie
bezzasadności ujętych w skardze kwestii,



wyjaśniającym załatwieniu sprawy – należy przez to rozumieć brak możliwości
jej załatwienia w sposób pozytywny lub negatywny; wyjaśniająco załatwiane są
sprawy nie należące do właściwości Wojewody oraz skargi zawierające zarzuty
o charakterze polemicznym niemieszczące się w kategorii faktów, które mogłyby
zostać poddane badaniu w toku postępowania wyjaśniającego,
przekazującym załatwieniu skargi – należy przez to rozumieć przekazanie
sprawy do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
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Zestawienie skarg załatwionych w 2017 r. według problematyki odpowiadającej
zadaniom wynikającym z zakresu kompetencji Wojewody Śląskiego
Skargi -liczba
ogółem dla
danej
kategorii

Skargi
zasadne

Skargi
niezasadne

Skargi

Lp.

Grupy tematyczne
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/wyjaśniające
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Działalność jednostek samorządu
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Skargi na Urząd (Wydział,
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Bezrobocie i aktywizacja
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Sprawy dotyczące mienia
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Zadania wynikające z ustawy o
kierujących pojazdami
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*) W powyższym zestawieniu wg problematyki nie uwzględniono 68 skarg (z ogólnej
liczby 271 skarg załatwionych we własnym zakresie), których tematyka wykraczała
poza zadania wynikające z kompetencji Wojewody Śląskiego. Skargi te załatwiono
w sposób wyjaśniający, wskazując – zgodnie z regulacją zawartą w art. 231
Kodeksu postępowania administracyjnego - na obowiązujące przepisy prawne
i instytucje właściwe do podjęcia działań w zakresie objętym skargą.
Zestawienie obrazowe

Skargi, w których zarzuty znalazły potwierdzenie podejmowano niżej
wyszczególnione działania naprawcze:
 w zakresie skarg dotyczących działalności organów uchwałodawczych wojewoda, w oparciu o art. 229 pkt 1 Kpa, każdorazowo dokonywał analizy
sposobu załatwiania skarg przez te organy, pod kątem przestrzegania procedury
wynikającej z Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego; w sytuacji
stwierdzenia nieprawidłowości, kierowane były zalecenia co do sposobu
załatwienia danej sprawy, bądź wystąpienia wskazujące na stwierdzone
uchybienia w ich działalności;
 w
zakresie
skarg
dotyczących
działalności
Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego – zasadne zarzuty brano pod uwagę w działaniach
zmierzających do usprawniania obsługi klienta w Urzędzie oraz organizacji pracy,
a także w prezentacjach szkoleniowych omawiających przypadki skargi;
 w zakresie skarg dotyczących realizowanych przez poszczególne jednostki
zadań wynikających z przepisów szczególnych, podlegających nadzorowi –
kierowane były do jednostek zalecenia nadzorcze, zobowiązujące do podjęcia
wnioskowanych działań oraz pisma dyscyplinujące.

Katowice, 29 marca 2018 r.
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