
CZYM JEST DECYZJA ADMINISTRACYJNA 
 
Decyzja jest podstawowym dokumentem rozstrzygającym daną sprawę wydawanym przez organy 
administracyjne np. burmistrza, starostę, ZUS, w imieniu których mogą działać z upoważnienia 
pracownicy urzędu.  
 
Z decyzją administracyjną mamy do czynienia m.in.:  

 gdy chcemy wybudować dom - staramy się o wydanie decyzji o pozwoleniu  na budowę,  
 gdy ubiegamy się o emeryturę lub rentę – staramy się o decyzję o przyznaniu świadczenia, 
 gdy jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek od nieruchomości - otrzymujemy decyzję, w której 

ustalany jest wymiar podatku. 
 

Z reguły przed wydaniem decyzji prowadzone jest postępowanie administracyjne, w czasie którego może 
uczestniczyć strona (m.in. adresat decyzji), której dotyczy sprawa.  
 
Gdy decyzja nakłada na nas jakiś obowiązek, z którego się nie wywiążemy, grozi nam kara grzywny. 
 
Decyzja administracyjna powinna zawierać, zgodnie z  art. 107 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, w szczególności następujące elementy: 

 oznaczenie organu - wskazanie, kto był uprawniony do wydania decyzji, 
 data jej wydania, 
 oznaczenie strony lub stron – podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania ewentualnie 

nazwy oraz siedziby osoby prawnej czy innego podmiotu, 
 powołanie podstawy prawnej – wskazanie przepisów prawa zastosowanych w sprawie, 
 rozstrzygnięcie (osnowa decyzji), 
 uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia – organ wskazuje na jakiej podstawie decyzja 

została podjęta, tzn. jakie fakty uznał za udowodnione, a jakie nie oraz przywołuje odpowiednie 
przepisy, 

 pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania 
i skutkach zrzeczenia się odwołania, 

 podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 
upoważnionego do wydania decyzji,  

 w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu 
powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego - pouczenie o 
dopuszczalności tych środków, wysokości opłaty albo sposobu jej obliczenia i o możliwości 
ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. 
 

Decyzje nieostateczne to takie, od których możemy wnieść odwołanie do organu  administracji 
publicznej wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. W 
przypadku, gdy w pierwszej instancji decyzja jest wydana przez ministra lub  samorządowe kolegium, nie 
ma możliwości wniesienia odwołania. Możliwe jest jednak złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy.  
 
 
Decyzje ostateczne to takie, od których nie służy odwołanie w standardowym administracyjnym toku 
instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
 
Decyzje mogą być także prostowane lub uzupełniane na wniosek albo z urzędu. 
 
 
Artykuł przygotowany w ramach realizacji zadania edukacji prawnej realizowanej w 2022 r. przez 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA na zlecenie Powiatu Gryfińskiego. 


