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Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. nr 

30, poz. 168)

tj. z dnia 17 marca 1980 r.(Dz.U. Nr 9, poz. 26)

tj. z dnia 9 października 2000 r. (Dz.U. nr 98, 

poz. 1071)

tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 267)

tj. z dnia 4 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 

23)

tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1257z późn. zm.)



Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kodeksu postępowania 

administracyjnego

Art. 1 [Zakres regulacji] Kodeks postępowania administracyjnego

normuje:

1) postępowanie przed organami administracji publicznej w

należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych

rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych

milcząco;

2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed

innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na

podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1;

3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między

organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji

rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2;

4) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń;

5) nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub

udzielanie ulg w ich wykonaniu;

6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej.



Art. 5 § 2 Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania 

administracyjnego jest mowa o:

3) organach  administracji publicznej - rozumie się przez to 

ministrów, centralne organy administracji rządowej, 

wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne 

terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i 

niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego 

oraz organy i podmioty wymienione w art.1 pkt.2;

6) organach jednostek samorządu terytorialnego - rozumie 

się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków 

gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta 

miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników 

służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, 

burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka 

województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

Organy administracji publicznej



Decyzje dyrektora szkoły

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oświatowe (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z

późn. zm.)

art. 37 ust. 1 - zezwolenie na nauczanie poza

szkołą,

art. 68 ust.2 – skreślenie ucznia z listy uczniów,

art. 115 ust. 1 – odmowa udzielenia zezwolenia

uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.



Decyzje dyrektora szkoły

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

art. 9b ust. 4 pkt 1 nadanie stopnia nauczyciela

kontraktowego

art. 9b ust. 6 odmowa nadania stopnia nauczyciela

kontraktowego

art. 85 t ust. 1 i ust. 5 zawieszenie w pełnieniu obowiązków

nauczyciela

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (t. jedn. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)

art. 16 odmowa udzielenia informacji publicznej



Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

Art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oświatowe (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.

zm.)

Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji,

skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach

określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenia

następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.



Art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oświatowe (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996

z późn. zm.)

ust.1 Statut szkoły zawiera w szczególności:

17) Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki,

w których uczeń może zostać skreślony z listy

uczniów szkoły a także tryb składania skarg w

przypadku naruszenia praw ucznia

Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów



Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

1. wstępne ustalenia faktyczne,

2. podjęcie przez radę pedagogiczną uchwały o skreśleniu 

z listy uczniów,

Postępowanie  administracyjne:

3. wszczęcie przez dyrektora postępowania z urzędu -

zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania i o prawie 

do uczestniczenia w przeprowadzaniu dowodów, 

4. zasięgnięcie opinii samorządu uczniowskiego, 

5. przeprowadzenie postępowania dowodowego – ustalenia 

faktyczne (wyjaśnienia ucznia, przesłuchania świadków, 

dokumenty itp.), 

6. zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się 

z dokumentacją przed zakończeniem postępowania, czyli 

przed wydaniem decyzji, 

7. wydanie decyzji,

8. doręczenie decyzji stronie.



Art.7 [Zasada prawdy obiektywnej]

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży

praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie

czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego

oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i

słuszny interes obywateli.

Art.9 [Zasada udzielania informacji]

Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i

wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i

prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków

będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy

czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu

nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu

udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek

Prawa strony i obowiązki organu w postępowaniu administracyjnym



Art. 10 [Zasada wysłuchania stron]

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są

zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium

postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i

materiałów oraz zgłoszonych żądań.

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od

zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy

załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze

względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić

w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny

odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Prawa strony i obowiązki organu w postępowaniu administracyjnym



Art. 73 

§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania

z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje

również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu

organu administracji publicznej w obecności pracownika

tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii

akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych

odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Prawa strony i obowiązki organu w postępowaniu administracyjnym



Art. 77 [Zbieranie i ocena dowodów]

§ 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany

w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał

dowodowy.

§ 2. Organ może w każdym stadium postępowania zmienić,

uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące

przeprowadzenia dowodu.

§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie

organu właściwego do załatwienia sprawy (art. 52) może

z urzędu lub na wniosek strony przesłuchać również nowych

świadków i biegłych na okoliczności będące przedmiotem

tego postępowania.

§ 4. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi

z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi

z urzędu należy zakomunikować stronie.

Prawa strony i obowiązki organu w postępowaniu administracyjnym



Art. 107

§ 1. Decyzja zawiera:

1) oznaczenie organu administracji publicznej;

2) datę wydania;

3) oznaczenie strony lub stron;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) rozstrzygnięcie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz 

o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się 

odwołania;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania 

decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu 

elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny;

Decyzja administracyjna



§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno

w szczególności zawierać wskazanie faktów, które

organ uznał za udowodnione, dowodów, na których

się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym

dowodom odmówił wiarygodności i mocy

dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie

podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem

przepisów prawa.

Decyzja administracyjna



Art. 35 [Terminy załatwiania]
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu
o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w
oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym
toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi
rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym
- w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie,
nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Art. 36 [Przekroczenie terminu]
§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej
jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin
załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku
zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.



Art. 37 [Prawo do wniesienia ponaglenia]
§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym
zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
§ 4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie
wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego.
Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.
§ 5. Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.
§ 6. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:
1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia
postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:
a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli
postępowanie jest niezakończone,
b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby
także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.
§ 7. Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o którym mowa w § 6, wyznaczając
dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub
nowe dowody, wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.
§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, przepisów § 4, 6 i 7 nie stosuje się. W przypadku stwierdzenia
bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza
wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie
środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.



Art. 129 [Termin]

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za

pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia

decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej

ogłoszenia stronie.

§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia

odwołania.

Art. 51 ustawy Prawo oświatowe [zadania kuratora oświaty]

1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i

kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach

odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:

4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego w stosunku do:

b) dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i

obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;

Odwołanie od decyzji



Art. 130 [Wpływ odwołania na wykonanie]

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania

decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie

decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej

wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z

mocy ustawy.

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do

wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem

wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa

do wniesienia odwołania.

Odwołanie od decyzji



Rygor natychmiastowej wykonalności

Art. 108 [Podstawy nadania rygoru]

§ 1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany

rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne

ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla

zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi

stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub

wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim

przypadku organ administracji publicznej może w drodze

postanowienia zażądać od strony stosownego

zabezpieczenia.

§ 2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany

decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ

wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.

Odwołanie od decyzji



“Autokontrola” (samokontrola) organu

Art. 132 [Działania organu pierwszej instancji]

§ 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji

publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w

całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli

lub zmieni zaskarżoną decyzję.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła

jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub

zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.

§ 3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

Art. 133 [Rozwinięcie]

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest

przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w

terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym

terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.

Odwołanie od decyzji



Zasada pisemności

Art. 14 [Zasada pisemności]
§ 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie
dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570),
doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.
§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt
5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650)
lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym
interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.
Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być
utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę
adnotacji.



Skargi (i wnioski)

Dział VIII Kodeksu postępowania 

administracyjnego



Art. 2 Kpa [Rozszerzenie] Kodeks postępowania

administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie

skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi,

organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed

organami organizacji społecznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji

przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków z dnia

8 stycznia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski 



Art. 221 [Podmioty uprawnione]

§ 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków

do organów państwowych, organów jednostek samorządu

terytorialnego, organów samorządowych jednostek

organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych

realizowane jest na zasadach określonych przepisami

niniejszego działu.

§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i

instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie

zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

§ 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym,

własnym lub innej osoby za jej zgodą.
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Art.222 [Badanie treści pisma]

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść 

pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Art. 227 [Przedmiot skargi]

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie 

lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy 

albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub 

interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 

załatwianie spraw.

Art.228 [Adresat skargi]

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
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Art. 68 ustawy Prawo oświatowe [Uprawnienia dyrektora szkoły lub placówki]

1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art.62 ust.2 ;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach

ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki

zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe

wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą

obsługę szkoły lub placówki;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w

czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia

imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
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Art. 237 [Termin załatwienia]

§ 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić

skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu

miesiąca.

§ 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę

we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej

osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi,

a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub

wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej

w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo

przekazania.

§ 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

§ 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1

stosuje się przepisy art. 36-38.
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Art. 238 [Treść zawiadomienia]
§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie
organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została
załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli
zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego,
powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie
o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.

Art. 239 [Ponowne złożenie]
§ 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią
adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.



Dziękuję za uwagę.


