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Konstytucja RP gwarantuje każdemu nie tylko możliwość zaskarżania orzeczeń i decy-
zji wydanych w pierwszej instancji, ale również uzyskania rozstrzygnięcia sprawy przez 
niezawisły sąd . Oznacza to m .in ., że osoba niezadowolona z decyzji wydanej przez organ 
administracji publicznej (np . w sprawie świadczeń z pomocy społecznej czy świadczeń 
rodzinnych) lub np . ZUS czy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ma prawo 
domagać się rozpoznania swojej sprawy przez organ drugiej instancji lub sąd . 
Prawo odwołania się od orzeczenia w  administracyjnym toku instancji w  niektórych 
przypadkach może zostać wyłączone . Dzieje się tak najczęściej w sytuacji przejścia spra-
wy z  drogi administracyjnej na drogę rozstrzygnięcia przez sąd powszechny . Tytułem 
przykładu można wskazać sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych . Specyficzny tryb 
odwoławczy obowiązuje również w przypadku orzeczeń wydawanych przez zespoły do 
spraw orzekania o niepełnosprawności . 
Po wyczerpaniu toku instancji w  postępowaniu administracyjnym możliwe jest zaskar-
żenie decyzji administracyjnej, a  także niektórych postanowień, jak również aktów lub 
czynności z zakresu administracji publicznej, do sądu administracyjnego, do którego za-
dań należy kontrola działalności administracji publicznej . Do sądu tego można również 
skierować skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ .

OdWOłanie

Bez względu na przewidzianą w przepisach procedurę, należy pamiętać, że organ wy-
dający orzeczenie ma obowiązek prawidłowo i rzetelnie poinformować stronę o prawie 
(lub jego braku) do odwołania lub wniesienia skargi, sposobie jego realizacji (czyli for-
mie, w jakiej należy dane orzeczenie zaskarżyć, a także organie, do którego należy za-
adresować i wnieść pismo) oraz terminie, w którym z omawianego uprawnienia można 
skorzystać . Brak pouczenia lub jego nieprawidłowe skonstruowanie nie pozbawia strony 
możliwości wzruszenia orzeczenia i zazwyczaj stanowi podstawę do przywrócenia ter-
minu do wniesienia odwołania lub skargi .

Podejmując decyzję o wniesieniu odwołania, należy mieć na uwadze skutki, jakie nie-
sie za sobą takie działanie . Co do zasady wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie 
decyzji . Oznacza to, że jeżeli decyzja przyznaje nam pewne uprawnienia, nie będziemy 
mogli z nich korzystać do czasu, aż orzeczenie stanie się ostateczne . To z kolei nastąpi, 
gdy nie będzie nam już przysługiwało odwołanie od decyzji (z powodu upływu terminu 
lub wyczerpania toku instancji) .

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się . Wyją-
tek stanowi sytuacja, gdy zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza 
interes społeczny .

Często zdarza się, że doręczona stronie decyzja czy wyrok zawiera błędy lub jest niekom-
pletna . W niektórych wypadkach można wówczas wnosić o uzupełnienie lub sprostowa-
nie . Jeżeli zatem orzeczenie można w taki sposób „naprawić”, warto z tego skorzystać, bo-

skutki

zakaz  
reformationis  
in peius

uzupełnienie,  
sprostowanie
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wiem ten tryb działania jest znacznie szybszy niż tryb odwoławczy i nie pozbawia strony 
możliwości korzystania z uprawnień przyznanych takim orzeczeniem . 
W przypadku decyzji strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia 
decyzji zażądać jej uzupełnienia co do:
−  rozstrzygnięcia (jeżeli np . organ nie rozstrzygnął o całości żądania strony);
− prawa odwołania (jeżeli organ nie zawarł w  decyzji stosownego pouczenia lub po-

uczenie to jest niepełne, tzn . nie wskazano terminu lub organu, do którego należy 
wnieść odwołanie);

− wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego;
− wniesienia w stosunku do decyzji skargi do sądu administracyjnego .
Strona może również wnieść o sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia we 
wskazanych powyżej kwestiach (jeżeli np . zostało ono błędnie dokonane, czyli wskazany 
został zły termin lub niewłaściwy organ) . Uzupełnienia lub sprostowania może dokonać 
również sam organ z urzędu . 
W takim wypadku wydaje się postanowienie i − co bardzo istotne − dopiero od momen-
tu jego doręczenia biegnie termin do wniesienia odwołania . 
Podobnie jest w przypadku wyroków sądowych . Strona ma prawo w ciągu 2 tygodni od 
ogłoszenia wyroku zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości 
żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego 
orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu . Możliwe 
jest również złożenie wniosku o wykładnię wyroku, jeżeli jego treść budzi wątpliwości . 
W tym jednak wypadku wniosek o uzupełnienie lub wykładnię nie ma wpływu na bieg 
terminu do wniesienia środka zaskarżenia . 

Nie warto również wnosić odwołania od decyzji, jeżeli jedynym zarzutem, jaki stawiamy 
orzeczeniu, jest oczywista omyłka, np . pisarska czy rachunkowa . Błąd rachunkowy ozna-
cza omyłkę w wykonaniu działania matematycznego, np . dodawania lub dzielenia, a błąd 
pisarski − widoczne niewłaściwe użycie wyrazu, omyłkową pisownię albo widocznie nie-
zamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów . Natomiast inne oczywiste omyłki 
to omyłki stojące na równi z błędami pisarskimi, które polegają na tym, że w decyzji wy-
rażono coś, co w sposób widoczny na pierwszy rzut oka jest niezgodne z myślą wyrażoną 
niedwuznacznie przez organ, a co zostało wypowiedziane przez przeoczenie, niewłaściwy 
dobór słów . Oczywistość błędu powinna wynikać bądź z natury samego błędu, bądź z po-
równania rozstrzygnięcia z uzasadnieniem czy z treścią wniosku .
W przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, w decyzji albo w wyroku, możliwe jest 
zwrócenie się odpowiednio do organu lub sądu z wnioskiem o sprostowanie oczywistej 
omyłki .

Zarówno w przypadku odwołań, jak i skargi do sądu dość problematyczną sprawą jest 
kwestia właściwego zaadresowania pisma . Należy bowiem odróżnić w tym wypadku ad-
resata pisma od organu, do którego należy takie pismo złożyć . 

oczywista omyłka

do kogo wysłać
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W każdym przypadku obowiązuje bowiem zasada, że pismo adresowane jest do organu 
wyższego stopnia (organu drugiej instancji) lub do sądu (powszechnego lub admini-
stracyjnego), jednak należy przesłać lub dostarczyć je do organu, którego działanie lub 
bezczynność jest przedmiotem odwołania lub skargi . 
Oznacza to, że konstruując pismo, należy w tzw . głowie wpisać nazwę organu, do któ-
rego pismo jest adresowane; dopuszczalne jest przy tym zaznaczenie, że pismo jest 
kierowane za pośrednictwem organu pierwszej instancji . Jednak na kopercie należy 
wpisać adres organu, którego orzeczenie lub bezczynność skarżymy, względnie (jeżeli 
zdecydujemy się na osobiste złożenie pisma) pismo należy złożyć w takim organie, a nie 
w organie, do którego się odwołujemy (lub składamy skargę) .
Przygotowując zatem odwołanie czy skargę, w miejscu przeznaczonym na oznaczenie 
organu  (sądu), do którego pismo jest kierowane, należy (w zależności od okoliczności) 
wpisać np .:

Sąd Okręgowy w Krakowie 
Wydział VIII Ubezpieczeń Społecznych
w Krakowie
ul . Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
za pośrednictwem:
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Krakowie
ul . Pędzichów 27
31-080 Kraków

lub
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Krakowie
ul . Olszańska 5
31-513 Kraków
za pośrednictwem: 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Krakowie
ul . Stachowicza 18
30-103 Kraków

lub
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
ul . Rakowicka 10
31-511 Kraków
za pośrednictwem:
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Krakowie
Inspektorat Kraków-Łagiewniki
ul . Zakopiańska 33
30-418 Kraków
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Należy również pamiętać, że wiele spraw, z uwagi na swój charakter, przekazywanych 
jest innym podmiotom, które zajmują się ich załatwianiem . W  takim wypadku trzeba 
zwrócić szczególną uwagę, jaki organ faktycznie wydał daną decyzję . Od tego bowiem 
zależy, po pierwsze, do jakiego organu wnoszone będzie odwołanie, a po drugie, w ra-
zie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego (administracyjnego bądź 
powszechnego), przeciwko komu skierowane będzie pismo w  sprawie . Należy zatem 
pamiętać, że choć wniosek o przyznanie np . świadczenia rodzinnego składamy u pra-
cownika urzędu gminy czy ośrodka pomocy społecznej, organem wydającym takie 
orzeczenie jest odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta . Wobec powyższego 
odwołanie od decyzji należy w takim wypadku składać do samorządowego kolegium 
odwoławczego, a  ewentualną skargę na bezczynność skierować przeciwko wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) .

Czasami ustalenie organu właściwego do załatwienia danej sprawy jest bardzo trudne . 
Nie należy się jednak obawiać, że wniesienie odwołania czy zażalenia do niewłaściwego 
urzędu spowoduje, że sprawa nie zostanie rozpoznana . Jeżeli bowiem podanie trafi nie 
do tego organu, co trzeba, ten ma obowiązek niezwłocznie przekazać pismo organowi 
właściwemu . Jednocześnie o  fakcie przekazania musi powiadomić wnoszącego poda-
nie . Ponieważ na skorzystanie z  odwołania czy zażalenia strona ma określony termin, 
istotne jest również to, że pismo wniesione do niewłaściwego organu, ale przed upły-
wem przepisanego terminu, traktuje się jak wniesione w terminie .
Inaczej jest w przypadku skargi, trzeba ją bowiem bezwzględnie złożyć zgodnie z  re-
gułami, czyli za pośrednictwem organu, którego działanie bądź bezczynność skar-
żymy . Może się zatem okazać, że składając skargę w  ostatnim momencie bezpośred-
nio do sądu, skarżący pozbawi się możliwości zakwestionowania działań admini- 
stracji .

zasady Ogólne 
Pismom adresowanym do urzędów co do zasady nie są stawiane wymogi formalne . Tak 
jest w przypadku odwołań czy zażaleń − nie trzeba ich przygotowywać na żadnym spe-
cjalnym druku, wedle z góry określonych reguł . Podobnie jest w przypadku niektórych 
odwołań kierowanych do sądu (np . w sprawach z ubezpieczenia społecznego) . Często 
wymaga się jedynie, aby osoba, która nie zgadza się z  rozstrzygnięciem, wyraziła nie-
zadowolenie z  wydanego orzeczenia . Organ odwoławczy bada zazwyczaj sprawę od 
początku, dokonując własnej oceny zgromadzonych w sprawie materiałów . 
Warto jednak zadbać o  zamieszczenie w  odwołaniu wszystkich niezbędnych danych . 
Umożliwi to organowi odwoławczemu szybkie zajęcie się sprawą . Braki skutkują bo-
wiem koniecznością wzywania do ich uzupełnienia, a  to wydłuża czas rozpatrywania 
odwołania .

obowiązek 
przekazania  

pisma
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Precyzyjne wskazanie uchybień organu, wyjaśnienie, w jakim zakresie i dlaczego strona 
nie zgadza się z danym rozstrzygnięciem, oraz określenie żądań daje z kolei organowi 
możliwość rozpoznania sprawy w trybie tzw . autokontroli (polega to na tym, że organ 
jeszcze raz przygląda się sprawie i  może wydać pozytywne dla strony orzeczenie bez 
przekazywania akt organowi wyższego stopnia) .

Bez względu na rodzaj pisma, w każdym petent powinien podać swoje dokładne dane 
(m .in . imię i  nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji), 
a także − w razie potrzeby − dane przedstawiciela ustawowego, wskazać nazwę i ad-
res organu, do którego podanie jest kierowane . Konieczne jest również możliwie jasne 
i zwięzłe opisanie treści żądania, czyli tego, o co się do organu zwracamy . Elementem 
niezbędnym jest także własnoręczny podpis (chyba że pismo jest wnoszone drogą elek-
troniczną) . 
Choć przepisy nie wskazują tego wyraźnie, dobrze jest w piśmie odwoławczym zazna-
czyć, kiedy zaskarżone orzeczenie zostało stronie doręczone . Pozwoli to dowieść termi-
nowego wniesienia odwołania . 
To jednak tylko podstawowe warunki . Przepisy szczególne mogą przewidywać szereg 
innych elementów, których zamieszczenie jest obligatoryjne . 
Niedostosowanie się do wymogów może nieść za sobą różne konsekwencje . Co do za-
sady organ wzywa petenta do uzupełnienia wymogów formalnych w określonym czasie 
(zazwyczaj jest to 7 dni), pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania . Jeżeli jed-
nak w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adre-
su na podstawie posiadanych danych, podanie od razu pozostawia się bez rozpoznania .

Odwołanie od decyzji organu administracyjnego pierwszej instancji kierowane do orga-
nu wyższego stopnia nie jest obarczone właściwie żadnymi wymogami . Podobnie jest 
w przypadku zażalenia na postanowienie . 
Strona wnosząca odwołanie czy zażalenie musi jedynie wskazać swoje niezadowolenie 
z wydanej decyzji czy postanowienia . Oczywiście dokładne uzasadnienie zwiększa szan-
sę na pozytywne rozpatrzenie pisma, nie jest ono jednak niezbędne do wszczęcia proce-
dury odwoławczej czy zażaleniowej . Nie jest zabronione, a wręcz jest pożądane dołącze-
nie do odwołania (zażalenia) nowych dowodów, które pozwoliłyby wykazać zasadność 
zgłaszanego żądania . Należy jednak pamiętać, że organ pierwszej instancji przekazuje 
organowi drugiej instancji całe akta sprawy, nie ma zatem potrzeby dołączania do od-
wołania dokumentów, które już zostały dostarczone do urzędu . 
Należy jednak zastrzec, że jest wiele różnego rodzaju spraw administracyjnych i przepi-
sy szczególne mogą określać specjalne wymogi dotyczące treści pisma odwoławczego .

Nieco inaczej wygląda kwestia przygotowania odwołania do sądu powszechnego . 
W tym wypadku obok oznaczenia sądu, do którego pismo jest kierowane, imion i na-
zwisk stron, ich ewentualnych przedstawicieli ustawowych i  pełnomocników, a  także 
własnoręcznego podpisu strony lub jej przedstawiciela ustawowego wymaga się:

odwołanie,  
zażalenie  
do organu  
administracji

wymogi ogólne  
dla pism

odwołanie  
do sądu
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− sformułowania osnowy wniosku (czyli dokładnego określenia tego, czego strona żąda, 
z czym i dlaczego się nie zgadza; trzeba bowiem pamiętać, że sąd nie może wyrokować 
co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie);

− wskazania dowodów na poparcie swoich racji oraz przytoczonych okoliczności (trze-
ba przy tym pamiętać, że również w tym wypadku organ administracji ma obowiązek 
przekazania całości akt sądowi);

− oznaczenia nie tylko miejsca zamieszkania i adresu stron, ale również ich ewentual-
nych przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

− podania numeru PESEL lub NIP .
Choć nie jest to wyraźnie wskazane w przepisach, istotne jest również określenie orze-
czenia, od którego wnosi się odwołanie, z podaniem daty jego wydania i numeru . 
Wskazane wymogi dotyczą jedynie pierwszych pism wnoszonych w sprawie . Jeżeli sąd 
po przyjęciu odwołania wezwie do składania dalszych pism, nie trzeba ponownie poda-
wać adresów, PESEL-u czy NIP-u . Konieczne jest za to każdorazowe podawanie numeru 
sprawy nadanego przez sąd .

Jeszcze inne wymogi stawiane są skardze do sądu administracyjnego . Każde pismo do 
niego kierowane powinno zawierać:
− oznaczenie sądu, który jest jego adresatem, imię i  nazwisko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
− oznaczenie rodzaju pisma;
− wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
− oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia 

postępowania skarga dotyczy;
− osnowę wniosku lub oświadczenia, w tym określenie naruszenia prawa lub interesu 

prawnego;
− podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
− wymienienie załączników .
Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać ozna-
czenie miejsca zamieszkania stron, ich przedstawicieli ustawowych i  pełnomocników, 
a w razie braku takiego miejsca − adres do doręczeń . W dalszych pismach konieczne jest 
podawanie sygnatury akt .

Zarówno z urzędem, jak i z sądem zawsze należy kontaktować się na piśmie lub w formie 
dokumentu elektronicznego . Ustnie sprawy załatwiane są wyjątkowo − gdy przemawia 
za tym interes strony, a przepisy nie stoją temu na przeszkodzie . Nawet taka forma po-
winna być jednak przez pracownika urzędu lub sądu utrwalona odpowiednią notatką 
lub adnotacją w aktach czy w protokole .
W przypadku wysyłania pisma do urzędu lub sądu pocztą warto posługiwać się listem 
poleconym z potwierdzeniem odbioru . Wówczas możliwe jest nie tylko śledzenie statu-
su listu, ale również uzyskanie potwierdzenia jego odbioru, obecnie w formie papiero-

skarga do sądu 
administracyjnego

forma pisemna
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wej lub elektronicznej . Potwierdzenie takie może być przydatne np . w sytuacji zaginię-
cia pisma w  urzędzie – łatwo jest wówczas wykazać, że strona dopełniła formalności, 
a urząd lub sąd otrzymał przesyłkę, i w ten sposób uchylić się od niekorzystnych konse-
kwencji (np . pozostawienia sprawy bez rozpoznania) .  W każdym wypadku warto pobrać 
u operatora pocztowego przynajmniej potwierdzenie nadania . Nie stanowi ono wpraw-
dzie dowodu na okoliczność, że przesyłka dotarła do adresata, jednak można przy jego 
pomocy wykazać, że pismo zostało nadane w określonym miejscu i czasie, co również 
może mieć w niektórych przypadkach zasadnicze znaczenie (np . może służyć do wyka-
zania, że pismo zostało nadane w terminie) .  
Nie ma również przeszkód, aby wszelkie pisma przedkładać bezpośrednio w urzędzie 
(osobiście lub przez osobę trzecią) . Składa się je zazwyczaj na tzw . dzienniku podaw-
czym . W takiej sytuacji warto postarać się o prezentatę, czyli pieczątkę urzędu potwier-
dzającą złożenie pisma . Prezentatę przybija pracownik placówki, w  której pismo jest 
składane, na kopii przedkładanego pisma . 

decyzje zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje w szczególności decyzje w zakresie następu-
jących spraw:
− zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;
− przebiegu ubezpieczeń;
− ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek;
− ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także 

umarzania należności z tytułu tych składek;
− ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
− wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych .

Osoba niezadowolona z decyzji ZUS ma prawo zakwestionować w sądzie zarówno od-
mowę przyznania świadczenia (np . renty czy emerytury), jak i jego wysokość . Możliwe 
jest jednak wnioskowanie jedynie o zmianę decyzji Zakładu (w całości lub w części), ale 
nie o jej uchylenie .
Odwołanie przysługuje również w razie niewydania przez ZUS decyzji w terminie 2 mie-
sięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia .
Z kolei od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawia-
jącej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należ-
ności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne odwołanie nie przysługuje . W takim 
wypadku możliwe jest jedynie wniesienie w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wnio-
sku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy . Jeżeli ostateczna decyzja prezesa 
ZUS jest niezadowalająca dla odwołującego się, pozostaje mu skarga do wojewódzkie-
go sądu administracyjnego . Skargę składa się za pośrednictwem Prezesa ZUS w ciągu 
30 dni od daty doręczenia decyzji . Od wyroku sądu administracyjnego przysługuje skar-
ga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego .

odwołanie
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Inaczej wygląda również sprawa zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w ta-
kim bowiem wypadku konieczne jest zaskarżenie orzeczenia, ale nie do sądu, lecz do 
komisji lekarskiej ZUS . Jest to o tyle istotne, że odwołanie oparte wyłącznie na zarzutach 
dotyczących orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, od którego nie wniesiono sprzeciwu, 
zostanie przez sąd odrzucone, jeżeli świadczenie z ubezpieczeń społecznych, którego 
dotyczy decyzja, jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolno-
ści do samodzielnej egzystencji na podstawie takiego orzeczenia . Jeżeli jednak odwo-
łanie opiera się także na zarzucie nierozpatrzenia wniesionego po terminie sprzeciwu 
od tego orzeczenia, a wniesienie sprzeciwu po terminie nastąpiło z przyczyn niezależ-
nych od osoby zainteresowanej, sąd uchyla decyzję, przekazuje sprawę do ponownego 
rozpoznania organowi rentowemu i umarza postępowanie . W takim przypadku organ 
rentowy kieruje sprzeciw do rozpatrzenia do komisji lekarskiej ZUS .

Na złożenie odwołania osoba ma miesiąc od dnia doręczenia decyzji . Ponieważ ZUS 
praktykuje wysyłanie decyzji listem bez potwierdzenia odbioru, warto w  odwołaniu 
zaznaczyć, że korespondencja została odebrana w określonym dniu, wykazując w ten 
sposób zachowanie terminu .
Jest to o  tyle istotne, że odwołania wnoszone po terminie sąd co do zasady odrzuca . 
Wyjątek stanowi sytuacja, w której przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od odwołującego się .

Odwołanie składa się do sądu rejonowego lub okręgowego, wydziału pracy i/lub ubez-
pieczeń społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania odwołującego 
się . Właściwość instancyjna sądu zależy od sprawy, której dotyczy decyzja . 
Sądy rejonowe zajmują się sprawami:
− o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebo-

wy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego;
− o świadczenie rehabilitacyjne;
− o  odszkodowanie z  tytułu wypadku przy pracy w  gospodarstwie rolnym, wypadku 

w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku 
lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą 
w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służbie Celnej .

Pozostałe sprawy z  zakresu ubezpieczeń społecznych, czyli np . związane z  rentami 
i emeryturami, należą do właściwości sądów okręgowych .

Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał 
decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ .

termin
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Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uza-
sadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela 
ustawowego lub pełnomocnika .

Jeżeli ZUS w całości uzna odwołanie za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną 
decyzję . W takim wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu . 
Odwołanie nie zostanie przekazane do sądu również w sytuacji, gdy wskazane zostały 
w nim nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji, które powstały po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecz-
nika ZUS, od którego nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS . 
W takim wypadku organ rentowy kieruje sprawę do lekarza orzecznika do ponownego 
rozpatrzenia, uchyla poprzednią decyzję, rozpatruje nowe okoliczności i wydaje nową 
decyzję, od której przysługuje odwołanie do sądu . Zasady te obowiązują także wów-
czas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okolicz-
ności .
Sąd może oddalić odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia, albo 
uwzględnić odwołanie i zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub w części . Od nieko-
rzystnego wyroku przysługuje apelacja do sądu wyższej instancji (tzn . odpowiednio 
sądu okręgowego lub apelacyjnego), a potem − ewentualnie − kasacja .

decyzje W spraWach śWiadczeń rOdzinnych 
Świadczenia rodzinne, takie jak zasiłek rodzinny i  dodatki do niego, świadczenia 
opiekuńcze (tzn . zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia 
pielęgnacyjne) czy jednorazowa zapomoga z  tytułu urodzenia dziecka, przyznawane 
są w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na wniosek osoby 
uprawnionej . Organ ten wydaje również decyzje np . w przypadku wstrzymania wypłaty 
świadczenia rodzinnego i wznowienia jego wypłaty, a także zmiany decyzji o przyznaniu 
zasiłku czy zmiany wysokości wypłacanej kwoty . W  formie decyzji dokonuje się także 
umorzenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia .

Jak już była o tym mowa, bardzo często wójt (burmistrz, prezydent miasta) upoważnia 
inną osobę do prowadzenia postępowania w  sprawach zasiłkowych . Może to być za-
tem jego zastępca, ale też inny pracownik urzędu albo kierownik ośrodka pomocy spo-
łecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inna wskazana przez takiego 
kierownika osoba . Pomimo przekazania uprawnień innemu podmiotowi to ciągle wójt, 
burmistrz czy prezydent miasta jest organem wydającym decyzje w sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń rodzinnych .  

Od decyzji w  sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych przysługuje prawo 
wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od 
daty jej otrzymania . Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję .

możliwe  
rozwiązania

organ  
wydający

 organ  
odwoławczy
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Przepisy nie przewidują żadnych specjalnych wymogów dotyczących odwołania od 
decyzji w  zakresie świadczeń rodzinnych . Wystarczające zatem jest zachowanie zasad 
ogólnych . 
Również w tym przypadku dokładne i wyczerpujące określenie żądań oraz poparcie ich 
właściwymi argumentami może spowodować, że organ rozpatrzy odwołanie w  trybie 
samokontroli . Nie będzie wówczas potrzeby przekazywania sprawy organowi drugiej in-
stancji .

Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne .

pOmOc spOłeczna

Również przyznanie świadczeń z  pomocy społecznej, w  tym świadczeń pieniężnych, 
następuje w  formie decyzji administracyjnej, od której zainteresowanej osobie służy 
odwołanie . 
Wydania decyzji nie wymaga udzielenie świadczeń w  postaci interwencji kryzysowej, 
pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w  zajęciach klubu samopomocy, a  także 
przyznanie biletu kredytowanego .

Od decyzji służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie do 
14 dni od dnia jej wydania . Ponieważ przepisy nie przewidują żadnych szczególnych wy-
mogów co to treści i formy takiego odwołania, powinno ono spełniać warunki ogólne, 
wskazane na początku publikacji .
Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej może złożyć inna oso-
ba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie .

Postępowanie odwoławcze nie podlega opłatom .

Fundusz alimentacyjny

Decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczeń alimentacyjnych, w sprawie przyzna-
wania zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego wydawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do takiej 
pomocy .
Z  kolei decyzje w  sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z  tytułu 
wypłaconych świadczeń z  funduszu alimentacyjnego, jak również w  sprawie uznania 
dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wydawa-
ne są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego .

termin
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Od wskazanych powyżej decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium 
odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .
Ponieważ przepisy nie przewidują żadnych szczególnych wymogów co to treści i formy ta-
kiego odwołania, powinno ono spełniać warunki ogólne, wskazane na początku publikacji .

Postępowanie odwoławcze nie podlega opłatom .

Orzeczenia zespOłóW Orzeczniczych

Powiatowe (miejskie) zespoły do spraw orzekania o  niepełnosprawności, jako organ 
pierwszej instancji, wydają obecnie trzy rodzaje orzeczeń:
− o niepełnosprawności (dla dzieci do 16 . roku życia);
− o stopniu niepełnosprawności;
− o wskazaniach do ulg i uprawnień (takie orzeczenie wydawane jest osobom legitymu-

jącym się ważnym orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, organu rentowego ZUS, MON 
lub MSWiA, a także orzeczeniem KRUS) .

Organem odwoławczym od orzeczeń wydawanych przez powiatowe zespoły jest wo-
jewódzki zespół do spraw orzekania o  niepełnosprawności . Odwołanie można złożyć 
jednak wyłącznie w  przypadku dwóch pierwszych orzeczeń . W  przypadku orzeczeń 
o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przewidziano procedury odwoławczej, bowiem 
w tym wypadku orzeczenie ma charakter wyłącznie potwierdzający istnienie uprawnień 
(nie przyznaje ich) .
Orzeczenie wydane przez wojewódzki zespół nie jest jednak ostatnim etapem postę-
powania w  sprawie wydania orzeczenia o  niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
sprawności . Przepisy przewidują bowiem możliwość odwołania się również od orzeczeń 
wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności . W tym wypadku od-
wołanie należy wnieść do sądu rejonowego, wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnoszącej odwołanie .

Odwołanie od orzeczenia powiatowego zespołu należy wnieść w ciągu 14 dni od chwili 
jego otrzymania . Jak już była o tym mowa, odwołanie wnosi się do wojewódzkiego ze-
społu za pośrednictwem powiatowego zespołu . 
Z kolei na wniesienie odwołania od orzeczenia wojewódzkiego zespołu osoba ma 30 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia . Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego za pośrednic-
twem wojewódzkiego zespołu, który wydał orzeczenie . 
Jeżeli strona nie zdąży złożyć odwołania w  terminie, w  obu wypadkach istnieje moż-
liwość wnioskowania o  przywrócenie terminu; jednocześnie z  wniesieniem wniosku 
o przywrócenie terminu należy złożyć odwołanie . We wniosku należy wskazać (i upraw-
dopodobnić) okoliczności, które uniemożliwiły złożenie odwołania w terminie . 

termin
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Przepisy nie przewidują żadnych szczególnych wymogów co do treści i formy odwoła-
nia . Należy zatem zachować podstawowe zasady, opisane powyżej .
Z  uwagi na charakter tego rodzaju spraw przepisy dopuszczają również możliwość 
zgłoszenia odwołania ustnie, i  to zarówno w  przypadku odwołania od orzeczenia 
powiatowego zespołu, jak i od orzeczenia zespołu wojewódzkiego . 
W  przypadku odwołania wnoszonego do sądu dodatkowo konieczne jest zwrócenie 
uwagi na dwie kwestie . Po pierwsze, wnosząc odwołanie do sądu powszechnego, należy 
pamiętać o oznaczeniu stron:  
− powoda, którym jest osoba wnosząca odwołanie;
− pozwanego, którym jest wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawno-

ści . 
Po drugie, sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, 
ani zasądzać ponad żądanie . Oznacza to, że sąd zajmie się wyłącznie kwestiami podnie-
sionymi przez stronę w odwołaniu . 
Jeżeli stawiane zaskarżanemu orzeczeniu zarzuty oraz treść żądania zostaną precyzyjnie 
określone przez stronę, zarówno zespół powiatowy, jak i  wojewódzki mogą rozważyć 
rozpatrzenie odwołania w  trybie autokontroli . W  takim wypadku wydają orzeczenie 
uwzględniające w  całości żądania osoby odwołującej, na które również przysługuje 
odwołanie, bez przekazywania całej sprawy wraz z aktami do organu wyższej instancji . 
Zastosowanie takiej procedury pozwala uniknąć stronie konieczności stawiania się od-
powiednio przed wojewódzkim zespołem lub sądem, a sprawa zostaje w ciągu kilku dni 
pozytywnie rozpatrzona (tzn . zgodnie z jej oczekiwaniami) .
Z procedury rozpatrzenia sprawy w trybie autokontroli zespoły nie mogą korzystać, gdy 
odwołanie zostało wniesione po terminie . 

Decyzje wydawane przez powiatowy i wojewódzki zespół są uzasadniane z urzędu . Jed-
nak w  przypadku wyroku sądu powszechnego sprawa wygląda inaczej: uzasadnienie 
sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia 
sentencji wyroku .

Za wszczęcie postępowania odwoławczego, zarówno przed zespołem wojewódzkim, jak 
i przed sądem, nie wnosi się żadnych opłat .  

jak liczyć terminy

Przestrzeganie terminów ustanowionych do wykonania pewnych czynności przez 
przepisy lub przez organ jest bardzo ważne . Ich przekroczenie może bowiem skutko-
wać nieprzyjemnymi konsekwencjami . Przykładowo przekroczenie terminu do usunię-
cia braków formalnych prowadzi z  reguły do pozostawiania sprawy bez rozpoznania . 

treść

uzasadnienie

opłata
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Z kolei niezłożenie na czas odwołania powoduje, iż decyzja staje się ostateczna, a więc 
wykonalna . 
Wiele terminów dla petentów liczy się od dnia odebrania listu poleconego lub potwier-
dzenia odbioru pisma u pracownika z urzędu . Czasami zdarza się, że początkiem terminu 
jest jakieś inne zdarzenie .

Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu 
tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło . Upływ ostatniego 
z wyznaczonych dni uważa się za koniec terminu . 
Przykład: osoba w piątek 13 czerwca otrzymała listem poleconym decyzję o odmowie 

przyznania zasiłku rodzinnego . Dzień ten (bez znaczenia jest przy tym, czy przesyłkę 
odebrał adresat osobiście, czy zrobił to za niego domownik lub sąsiad) jest począt-
kiem biegu terminu . Oznacza to, że odwołanie należy wnieść do piątku dwa tygodnie 
później, czyli do 27 czerwca . Jeżeli strona zdecyduje się na przekazanie odwołania za 
pośrednictwem operatora pocztowego, list musi zostać nadany na poczcie do półno-
cy 27 czerwca (nie wystarczy samo wrzucenie listu do skrzynki, gdyż ważna jest data 
zamieszczona na stemplu pocztowym) .

 Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygo-
dniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu . 

 Z kolei terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim 
miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a  gdyby takiego dnia 
w ostatnim miesiącu nie było − w ostatnim dniu tego miesiąca . 

Przykład: osoba 4 marca otrzymała decyzję ZUS o  odmowie przyznania świadczenia 
rehabilitacyjnego . Wobec powyższego odwołanie powinna złożyć bądź wysłać naj-
później 4 kwietnia .

 Termin liczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początko-
wemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było − w ostat-
nim dniu tego miesiąca . Jeżeli ciągłość terminu nie jest wymagana, rok liczy się za 365 
dni .

Jeżeli termin obliczony według wskazanych powyżej reguł przypada w dniu ustawowo 
wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny najbliższy dzień powsze-
dni . Do dni ustawowo wolnych od pracy nie zalicza się co do zasady sobót . Takimi są 
zawsze: niedziela oraz święta: 1 stycznia, drugi dzień Wielkanocy, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 
15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia .

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane, 
nadane lub złożone w określonej placówce, urzędzie czy jednostce lub złożone odpo-
wiedniej osobie, tzn . zostało: 
• wysłane w  formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, 

a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;

jak liczyć

 dni wolne

zachowanie  
terminu
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• nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego;
• złożone w polskim urzędzie konsularnym;
• złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
• złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
• złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego .

Jeżeli zdarzy się, że osobie nie uda się dokonać pewnej czynności w terminie (np . spóź-
ni się kilka dni ze złożeniem odwołania), w określonych przypadkach możliwe jest tzw . 
przywrócenie terminu . 
Warunkiem niezbędnym jest:
• złożenie prośby o przywrócenie w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny, z powodu 

której termin nie został dochowany; 
• wykazanie we wniosku, że niedotrzymanie terminu nie nastąpiło z winy zainteresowa-

nego − okoliczności tej nie trzeba udowadniać, należy ją jednak uprawdopodobnić; 
tytułem przykładu można wskazać obłożną chorobę uniemożliwiającą dopełnienie 
czynności w terminie czy nieprawidłowe doręczenie pisma przez organ; należy zazna-
czyć, że sam fakt choroby nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem dla opóźnienia; 
obecnie istnieje bowiem wiele sposobów komunikacji z urzędem; możliwe jest rów-
nież skorzystanie z pomocy osoby trzeciej;

• jednoczesne ze złożeniem prośby dopełnienie czynności, dla której termin był przewi-
dziany (czyli w podanym przykładzie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy 
złożyć odwołanie od decyzji) . 

Bardzo często zdarza się, że osoby z rozmysłem nie odbierają korespondencji z urzędu, 
licząc, że tego rodzaju praktyka uchroni je przez nieprzyjemnymi sytuacjami . Postępo-
wanie takie jest jednak nieprawidłowe i może przysporzyć dodatkowych problemów .
Nieodebrany list polecony jest co prawda odsyłany urzędowi, jest jednak dołączany do 
akt sprawy ze skutkiem doręczenia (przyjmuje się, że pismo zostało adresatowi doręczo-
ne) . Podobnie jest, gdy adresat odmawia przyjęcia pisma, czy to od listonosza, czy od 
pracownika urzędu − w obu przypadkach doręczyciel zamieszcza na przesyłce adnota-
cję o odmowie, a korespondencję uważa się za doręczoną . 
O ile w pierwszym z podanych przypadków adresat dochodzący przywrócenia terminu 
będzie musiał wykazać, że nie był w stanie odebrać przesyłki z jakichś ważnych powo-
dów i niepodjęcie pisma nie wynikało z  jego złej woli, a zatem będzie miał szanse na 
przywrócenie terminu, o  tyle w  drugim przypadku przywrócenie terminu nie będzie 
możliwe .

przywrócenie 
terminu

nieodbieranie 
korespondencji


