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Odwołania

Prawo składania odwołań do organu wyższego stopnia

Obywatel ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez urząd w pierwszej instancji. Urząd umieszcza na decyzji
informację o możliwościach odwołania się. W pouczeniu takim urząd określa, do jakiej instancji można się odwołać oraz w
jakim terminie można wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję. Treść odwołania nie musi spełniać szczególnych wymogów. Zupełnie wystarczy, jeżeli wynika z
niej, że obywatel jest niezadowolony z rozstrzygnięcia. Ponieważ jednak przytoczenie istotnych argumentów faktycznych i
prawnych może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy przez organ wyższej instancji, w niektórych, bardziej
skomplikowanych sytuacjach warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, adwokata lub doradcy z organizacji społecznej
zajmującej się pomocą obywatelom.

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak tych decyzji, z których treści wynika, że mają
być wykonane natychmiast lub ich natychmiastowe wykonanie następuje z mocy ustawy.

Podstawa prawna: art. 127 i nast. k.p.a.

Zakaz orzekania na niekorzyść odwołującego się - zakaz reformationis in peius

Należy zwrócić uwagę na wyraźny zakaz wydawania przez instancję odwoławczą decyzji na niekorzyść strony odwołującej
się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Wniesienie odwołania nie
powinno zatem pogorszyć sytuacji skarżącego.

Podstawa prawna: art. 139 k.p.a.

Prawo zaskarżania do sądu administracyjnego

Jeżeli decyzja jest niezgodna z prawem, to można ją zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Skargę można
wnieść jedynie po wyczerpaniu możliwości odwoływania się od decyzji. Zainteresowana osoba ma na złożenie skargi 30 dni
od dnia uzyskania wiadomości o decyzji. Od złożonej skargi należy opłacić wpis. NSA rozpoznaje również skargi na
bezczynność organów.

Metryka stronyMetryka strony
Data publikacji : 25.06.2013
Data wytworzenia : 25.06.2013
Rejestr zmian

Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP

Drukuj

Generuj PDF

https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/rejestr/5832,dok.html
https://bip.kielce.uw.gov.pl/javascript:winopen('/bip/sprawy-do-zalatwienia-w/moje-prawa-w-urzedzie/poradnik-klienta-admini/5832,Odwolania.print',700,550)
https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia-w/moje-prawa-w-urzedzie/poradnik-klienta-admini/5832,Odwolania.pdf


Powiadom

Powrót

https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/powiadom/5832,dok.html?poz=sprawy-do-zalatwienia-w/moje-prawa-w-urzedzie/poradnik-klienta-admini&drukuj=window&keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=400
https://bip.kielce.uw.gov.pl/javascript:history.go(-1)

