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__________________________________________________________________________
OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM
*cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy

ORAZ
WERSJĘ „WORD” PISMA W CENIE 10,99 zł
EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL
___________________________________________________________________________
……………………….
/Miejscowość i data/
Do:
/organ odwoławczy wskazany w
pouczeniu do decyzji/
np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze
………….……………………………..
za pośrednictwem:
/wpisać organ, który wydał decyzję/
np. Prezydent Miasta ………….…………

Skarżący:

……./imię i nazwisko/……….
zam. ………….…………….…
………….…………….………

Sygn. sprawy: ………….…………….…………….…

ODWOŁANIE
od decyzji ………….……………….…… z dnia ………….……………….……,
doręczonej w dniu ………….……………….……,
(sygn. sprawy ………….……………….………..),
w przedmiocie ………….……………….…………
Wnoszę niniejszym odwołanie od decyzji ………….……………….……, z dnia
………….……………….……, doręczonej w dniu ………….……………….……, (sygn.
sprawy
………….….………..),
w
przedmiocie
…………………..………….………………… ………….……………….…………………….
Zaskarżonej decyzji zarzucam naruszenie następujących przepisów postępowania, tj.:
1) naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 § 1 w zw. z art. 80 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, dalej jako „k.p.a.”) poprzez brak wyczerpującego
zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego oraz brak dokładnego wyjaśnienia
stanu faktycznego sprawy;
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Ponadto zaskarżonej decyzji zarzucam naruszenie następujących przepisów prawa
materialnego:
2) /wskazać artykuł lub ustawę stanowiącą podstawę decyzji/
Powyższą decyzję zaskarżam w całości oraz wnoszę o:
1) stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa,
ewentualnie
2) uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania,
lub
3) uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i skierowanie sprawy do ponownego
rozpoznania przez organ I instancji,

UZASADNIENIE
1.

W dniu …………………….. r. /wpisać organ/ ……………………….., decyzją nr
………………………., w sprawie sygn. akt ………………………. orzekł o
………………………………………………………………………………………………

2.

W ocenie Skarżącego decyzja ……………………….……………………… z dnia
……………………….r., narusza interes prawny Skarżącego, z uwagi na rozpatrzenia
całości materiału dowodowego bez uprzedniego przeprowadzenia przez organ
wyczerpującego postępowania dowodowego w tym zakresie.
Zgodnie z unormowaną w art. 7 zasadą prawdy obiektywnej organy administracji
publicznej "podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu
faktycznego oraz do załatwienia sprawy". Zgodnie z tą zasadą organ prowadzący
postępowanie ma obowiązek zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego, aby ustalić
stan faktyczny sprawy zgodny z rzeczywistością. W szczególności jest obowiązany
dokonać wszechstronnej oceny okoliczności konkretnego przypadku na podstawie
analizy całego materiału dowodowego, a stanowisko wyrażone w decyzji uzasadnić w
sposób wymagany przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (np. wyrok
NSA w Warszawie z dnia 26 maja 1981 r., SA 810/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 45).

3.

Przechodząc z kolei na grunt niniejszej sprawy, podkreślić należy, iż Skarżący nie jest
……………………….……………………….……………………….……………………
….………………………. tym samym organ administracji publicznej winien był
……………………….……………………….………………………., czego z kolei
zaniechał przyjmując ……………………….……………………….…………………
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Tym samym w ocenie Skarżącej, Organ dopuścił się naruszenia zasady prawdy
obiektywnej, a w konsekwencji art. 7 kpa w zw. z art. 77§1 kpa w zw. z art. 80 kpa.
4.

Ponadto organ dopuścił się naruszenie przepisów prawa materialnego tj. ustawy
……………………….………………………. z uwagi na ……………………………….
……………………….………………………………………….…………………………..
Mając na uwadze powyższe, niniejszej odwołanie należy uznać za w pełni uzasadnione.

………………………..
/czytelny podpis/
Załączniki:
1) dowody
2) dodatkowa kopia pisma;

WSKAZÓWKI DO WZORU
ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
UWAGA !!!
WZÓR stanowi jedynie DOKUMENT PRZYKŁADOWY
JEŻELI Twoja sytuacja różni się, nie wolno KOPIOWAĆ dosłownie treści wzoru
KTO

Odwołanie wnosi strona

GDZIE
W CELU

Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia wskazanego w pouczeniach
do decyzji
Odwołanie wnosi się w celu uchylenia lub zmiany decyzji

KIEDY

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

JAK

Odwołanie wnosi się na piśmie (w 2 egzemplarzach)

OPŁATA

Brak opłaty

CO
NASTĄPI

Organ wyższego stopnia rozpatrzy odwołanie

