
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 7: PROCEDURY ODWOŁAWCZE OD DECYZJI URZĘDÓW. 
 
 
Zagadnienia: 
1. Podstawa prawna. 
2. Inicjowanie postępowania. 
3. Odwołanie od decyzji. 
4. Skargi i wnioski. 

 

 

 

Rozwinięcie:  
 

1. Podstawa prawna. 
 Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2017, poz. 1257); 

2) KPA – reguluje sprawy dotyczące min.: 

 postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych rozstrzygnięć w drodze decyzji 
administracyjnej, toczącego się przed organami administracji publicznej, samorządu 
terytorialnego oraz innymi organami; 

 postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń; 

 postępowania w sprawach skarg i wniosków; 

 nakładania lub wymierzania kar pieniężnych; 

 procedury inicjowania postępowania administracyjnego; 

 określa też prawa obywateli w urzędach. 
 

2. Inicjowanie postępowania. 

 podstawą rozpoczęcia postępowania przed organem administracji państwowej lub samorządowej jest 
wniesienie podania, czyli oświadczenia strony, która występuje w sprawie do organu; 

 stroną postępowania jest każdy, kogo interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie (np. 
osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja społeczna); 

 podanie może przyjąć określoną formę: 

 żądania (o wszczęcie postępowania), 

 odwołania (od decyzji urzędu), 

 zażalenia (na decyzję urzędu lub wyjaśnienia złożonego urzędowi). 
 sposoby złożenia podania: 

 na piśmie (najlepiej na komputerze), 

 za pomocą poczty elektronicznej czy telefaksu,  

 ustnie do protokołu sporządzonego przez urzędnika. 
 elementy składowe podania: 

 imię i nazwisko,  

 adres, 

 treść żądania z uzasadnieniem, 

 podpis składającego (w formie protokołu także podpis urzędnika przyjmującego oświadczenie), 

 potwierdzenie odbioru. 
 przykład podania: 

 
 
 
 



 
 
 
……………………………………………………     ………………………………………………… 
(mię i nazwisko)        (miejscowość, data) 
…………………………………………………… 
(adres) 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
(nazwa urzędu, adres) 

 
 

 
 

PODANIE 
 

 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….. (treść żądania) ……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Prośbę swą uzasadniam ………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Uprzejmie proszę o pozytywne załatwienie mojej sprawy. 
 

 
 
Z poważaniem, 
 
…………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
Załączniki: 
1) …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Odwołanie od decyzji.  

 w prawie administracyjnym obowiązuje zasada trwałości decyzji wydanych przez organ administracyjny; 

 zmiana tak wydanej decyzji może nastąpić jedynie przez uprawniony organ i w przypadkach określonych 

w KPA; 

 podstawy zmiany decyzji: 

 decyzja wydana z naruszeniem prawa, 

 decyzja wydana bez podstawy prawnej, 

 decyzja powodująca naruszenie prawa, 

 na wniosek upoważnionej strony. 

 odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który taką decyzję 

wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej decyzji; 

 złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji; 

 organy uprawnione do złożenia odwołania (organ odwoławczy): 

 decyzja gminy – odwołanie do SKO, 

 decyzja wojewody – odwołanie do właściwego ministra, 

 decyzja szkoły – odwołanie do KO. 

 zadania organu odwoławczego: 

 kontrola wydanej decyzji pod kątem zgodności z prawem, celowości, słuszności, rzetelności  

i gospodarności, 

 wydanie ponownej decyzji, która może: utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, uchylić decyzję lub 

umorzyć postępowanie. 

 strona może również zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego. Postępowanie może być 

dwuinstancyjne – wojewódzki sąd administracyjny / naczelny sąd administracyjny NSA; 

 skargę do sądu wnosi się po wyczerpaniu procedur odwoławczych w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

skarżącemu rozstrzygnięcia w danej sprawie. 

 

4. Skargi i wnioski. 
 art. 63 KRP: „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub 

innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji instytucji społecznych  
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb 
rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa”; 

 petycja – to pismo składane i podpisane przez wiele osób i kierowane do jakiegoś urzędu, np. pismo 
mieszkańców osiedla, rodziców danej szkoły itp.; 

 wniosek – to prośba o podjęcie określonych działań lub wykonanie określonych czynności; 
 skarga – przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwy 

organ itp. Na przykład: bezczynność organu, zaniechanie, przewlekłość postępowania. 

 skarga powinna być rozpatrzona bezzwłocznie nie później jednak niż w ciągu miesiąca, 

 należy zawiadomić wnoszącego o sposobie załatwienia skargi, 

 skargę kierujemy do właściwych organów: 

 wojewoda, gdy skarga dotyczy rady gminy, powiatu lub sejmiku, 

 rada gminy, gdy skarga dotyczy wójta, burmistrza lub prezydenta, 

 rada powiatu, gdy skarga dotyczy czynności zarządu powiatu oraz starosty, 

 sejmik województwa, gdy skarga dotyczy zarządu województwa i marszałka województwa, 

 Prezesa Rady Ministrów, gdy skarga dotyczy wojewody lub ministra. 
 

 
 

 

 


