
 
                                                                                            Załącznik do Zarządzenia nr 5/2017 

                                                                               Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej 

                                                                                                                w Opinogórze Górnej 

                                                                                                                   z 20 grudnia 2017 r. 

 

Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków  

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Opinogórze Górnej 

 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin reguluje sposób przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Opinogórze Górnej. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) ustawie – oznacza to ustawę z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego;  

2) bibliotece – oznacza to Gminną Bibliotekę Publiczną w Opinogórze Górnej 

3) kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej 

4) skardze – oznacza w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez 

pracowników GBP, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących.  

5) wniosku – oznacza w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy       

i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.  

6) Osoba rozpatrująca skargę/wniosek – należy przez to rozumieć kierownika.                        

 

§ 2. 

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków 

 

1. W bibliotece wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez kierownika w głównej 

siedzibie biblioteki w godzinach jego urzędowania. 

3. Skargi i wnioski wnosi się pisemnie.  

4. Pracownik biblioteki, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest 

przekazać ją niezwłocznie kierownikowi.  

5. W bibliotece prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków stanowiący załącznik nr 1.  

6. Do rejestru nie wpisuje się skargi / wniosku, które nie zawierają imion i nazwisk (nazwy) 

ani adresu wnoszącego - anonimy. 

8. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości biblioteki.  

 

§ 3. 

Kwalifikowanie skarg i wniosków 

 

1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje kierownik.  

2. Każda sprawa zakwalifikowana przez kierownika jako skarga lub wniosek wpisywana jest 

do rejestru skarg i wniosków.  

3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego 

do złożenia w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia z 



pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez 

rozpoznania.  

4. Jeżeli rozpatrzenie skargi bądź wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia 

sprawy osoba rozpatrująca skargę/ wniosek zbiera odpowiednie materiały. W tym celu może 

zgłosić się do innych organów lub osób o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień. 

5. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji biblioteki, nie są rejestrowane. Biblioteka 

zawiadamia wnoszącego wskazując właściwy organ. 

 

§ 4. 

Rozpatrywanie skarg i wniosków 

 

1. Skargi/wnioski rozpatruje kierownik biblioteki. 

2. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:  

1) oznaczenie organu, od którego pochodzi,  

2) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich 

zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,  

3) uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,  

4) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.  

3. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w teczce „Skargi i 

wnioski” u kierownika biblioteki z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

4. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.  

5.Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani 

osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.  

6. Skargę/wniosek rozpatruje się zgodnie z przepisami Kpa:  

1) do 1 miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,  

2) do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana.  

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy  

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                          

oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

 

 

Załączniki:  

1) rejestr skarg i wniosków  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Załącznik nr 1 

 

 

 

 REJESTR SKARG I WNIOSKÓW 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opinogórze Górnej 

 
 

   

Lp. 

 

 

Data 

wpływu/  

przyjęcia  

 

Nazwisko i imię, adres /telefon 

 

 

Przedmiot skargi lub wniosku  

 

 

Do kogo 

skierowano 

do 

załatwienia

, data  

 

 
Termin 

załatwienia  

 

 

Sposób 

załatwienia  

Uwagi  

1  2  3  4  5  6   7  8  

        

1. 

 

  

 

    

2.   

 

 

    

3.   

 

 

    

4.   

 

 

    

 

 

 


