Postępowanie w administracji 11,17-18.04.2021
Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Środki zaskarżenia służą uprawnionym podmiotom do żądania weryfikacji podjętych rozstrzygnięć
administracyjnych.
Warunkiem uruchomienia procedury jest wsniosek wskazanego przez prawo podmiotu, a jej celem
– doprowadzenie do uchyenia lub zmieny rozstrzygnięcia.
Można wyróżnić dwa rodzaje środków zaskarżenia:
 zwyczajne: kwestionują decyzje i postanowienia nieostateczne
 nadzwyczajne: kwestionują decyzje i postanowienia ostateczne.
Ktore z wymienionych środków zaskarżenia są zwyczajne, a które nadzwyczajne?
 odwołanie
 sprzeciw prokuratora
 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 powództwo do sądu powszechnego
 skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 żądanie stwierdzenia nieważności decyzji
 żądanie wznowienia postępowania
 zażalenie
Odwołanie
Do ilu instancji stronie służy odwołanie od decyzji wydanej w I instancji?
Kto jest właściwy do rozpatrzenia odwołania godnie z art 127 par. 2 KPA?
W przypadku rozstrzygnięć których organów stronie nie przysługuje odwołanie?
O co może wtedy wnosić strona?
Czy wystarczającym powodem wniesienia odwołania jest niezadowolenie strony w wydanej decyzji
czy strona powinna szczegółowo uzasadnić odwołanie?
Do kogo i w jakim terminie wnosi się odwołanie?
Czy organ I instancji zawsze musi przekazać odwołanie organowi odwoławczemu w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania?

Jaką decyzję może wydać organ odwoławczy zgodnie z art. 138 KPA?
Czy może wydać decyzję na niekorzyść strony odwołującej się?
Zażalenie
W jakim terminie wnosi się zażalenie?
Czy zażalenie wstrzymuje wykonanie postanowienia, na które zostało wniesione?
Czy można złożyć zażalenie od decyzji?
Wznowienie postępowania administracyjnego
Dotyczy decyzji ostatecznych, które nie mogą być zaskarżone odwołaniem.
Wskaż przepisy, które wskazują, w jakich sytuacjach może dojść do wznowienia postępowania
administracyjnego.
W jakich sytuacjach wznowienie postępowania administracyjnego następuje jedynie na żądanie
strony?
Do kogo strona wnosi podanie o wznowienie postępowania administracyjnego i w jakim terminie
(oraz od jakiego zdarzenia jest liczony)?
W jakiej formie następuje wznowienie bądź odmowa wznowienia postępowania?
W jaki sposób strona może zaskarżyć tę czynność?
Organ, przed którym toczy się postępowanie co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia
istoty sprawy, wydaje decyzję w której:
 odmawia uchylenia zaskarżanej decyzji albo
 uchyla decyzję dotychczasową i wydaje nową decyzję rozstrzygającą meritum sprawy.

Uchylenie oraz zmiana decyzji ostatecznej
Jeżeli żadna ze stron nie nabyła prawa na mocy decyzji ostatecznej, to taka decyzja może zostać
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, jeżeli przemawia za tym interes
społeczny lub słuszny interes strony.
Jeżeli strona nabyła prawo na mocy decyzji ostatecznej, taka decyzja może zostać uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał:
 za zgodą strony,

 jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne
 oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Jakie są przesłanki do uchylenia lub zmiany w niezbędnym zakresie wybranej ostatecznej decyzji
administracyjnej przez Ministra?

Nieważność decyzji

Jakich decyzji, zgodnie z KPA, organ stwierdza nieważność?
W sprawach jakiego organu wydającego decyzję właściwym do stwierdzenia jej nieważności będzie
samorządowe kolegium odwoławcze?
W jakiej formie następuje rozstrzygnięcie w sprawie nieważności decyzji?
Wygaśnięcie decyzji
W jakich przypadkach organ stwierdza wygaśnięcie decyzji?

