
JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ? 

 

 

Od decyzji administracyjnej można się odwołać składając środek zaskarżenia – 

odwołanie. Odwołanie jest podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu 

administracyjnym. Za pomocą odwołania od decyzji administracyjnej 

uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji poprawności rozstrzygnięcia 

decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. Odwołanie od decyzji 

administracyjnej wnoszone jest w sytuacji, gdy osoba uprawniona do jego 

wniesienia nie zgadza się z jego treścią. 

 

Odwołanie nie przysługuje od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez 

ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. W takim przypadku możliwe 

jest wystąpienie do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Organ ten dokona ponownej weryfikacji decyzji wraz z jej ponownym 

rozpoznaniem jako organ drugiej instancji. W tej sytuacji zastosowane zostaną 

odpowiednio przepisy dotyczące odwołania od decyzji administracyjnej. 

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi strona. Stroną jest każdy, czyjego 

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie administracyjne albo, 

kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

 

Treść odwołania determinuje art. 128 kodeksu postępowania administracyjnego: 

„Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z 

odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy 

szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.” 

 



Przepisy prawa nie wymagają od wnoszącego odwołanie, aby sformułował w 

sposób precyzyjny zarzuty co do treści decyzji wydanej przez organ pierwszej 

instancji, czy też oczekiwanego sposobu rozpoznania sprawy przez organ drugiej 

instancji, co ma na celu odformalizowanie postępowania i uproszczenie go w 

możliwie największym stopniu. 

 

Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni, co wynika wprost z art. 129 

§ 2 k.p.a. i liczony jest od dnia doręczenia stronie decyzji administracyjnej. 

Jeżeli zaś decyzja administracyjna została ogłoszona ustnie, to termin do 

wniesienia odwołania od decyzji wynosi 14 dni od dnia jej ogłoszenia stronie.  

Zgodnie z art. 129 § 1 k.p.a. odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do 

właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał 

decyzję. Zgodnie z art. 17 k.p.a. organami odwoławczymi są: 

• w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – 

samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią 

inaczej; 

• w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie; 

• w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w 

pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w 

razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich 

działalnością; 

• w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy 

wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy 

sprawujący nadzór nad ich działalnością. 

 

Jeśli wnieśliśmy odwołanie do organu niewłaściwego nie skutkuje to naruszeniem 

terminu do wniesienia odwołania czy też nieskutecznością odwołania z innego 

powodu. Zgodnie z art. 65 § 1 k.p.a. - organ administracji powinien przekazać 

odwołanie od decyzji administracyjnej organowi właściwemu, jednocześnie 



zawiadamiając o tym osobę wnoszącą odwołanie. Zgodnie z art. 65 § 2 k.p.a., 

odwołanie od decyzji uważa się za wniesione z zachowaniem terminu nawet jeżeli 

odwołanie to wniesiono do organu niewłaściwego. Nie ma przy tym znaczenia 

kiedy organ niewłaściwy przekaże odwołanie od decyzji organowi właściwemu. 

 

 

 


