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Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie można składać:

listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Parczewie ul. Wojaska Polskiego 4 , 21 - 200
Parczew,

faksem na numer: 47 814 32 44

za pośrednictwem ePUAP,

za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: kpp.parczew@lu.policja.gov.pl

W Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są
przez Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie lub przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego

Policji  w  Parczewie  w  poniedziałki  w  godzinach  1400  -  1700,  w  pozostałe  dni  robocze  tygodnia  w
godzinach urzędowania.

Zamiar  przybycia  do  jednostki  w  celu  odbycia  spotkania  z  Komendantem  Powiatowym  Policji  w

Parczewie można telefonicznie zgłosić w dni robocze w godzinach 730 - 1530 telefonując pod numer
telefonu 47 814 32 90

Rejestracją przyjęć interesantów zajmuje się kom. Beata Bocian - Najda, która urzęduje w budynku
Komendy Powiatowej Policji w Parczewie przy ulicy Wojska Polskiego 4, 21-200 Parczew , numery
telefonów:

Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli 47 814 32 42; email  Beata.Bocian-Najda@lu.policja.gov.pl W
zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej
Policji w Parczewie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 2000), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z
2002 roku Nr 5, poz. 46).

W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub
za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
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Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez
rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub
wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia
z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez
rozpoznania (§ 8 ust.. 2 w/wym. rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt..: „Petycje, skargi i wnioski można
składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.
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