
Odwołania 

Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie 

do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał 

orzeczenie. 

 

Odwołanie składa się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Braniewie (pokój nr 114) lub można przesłać drogą pocztową na 

adres: 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie 

Plac Piłsudskiego 2 

14 – 500 Braniewo 

 

Właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Braniewie jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim. 

 

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli wynika z niego, że 

strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji i jest własnoręcznie podpisane przez stronę 

albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.  

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  zobowiązany jest rozpatrzyć 

odwołanie w terminie do 7 dni. Jeżeli uzna, że zasługuje ono w całości na uwzględnienie 

może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeżeli jednak organ 

uzna, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, zobowiązany jest przesłać odwołanie 

wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu (WZON) w terminie 7 dni od dnia, w którym 

otrzymał odwołanie. 

 

Organ odwoławczy (WZON) wydaje decyzję, w której: 

1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo, 

2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty 

sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo 

3. umarza postępowanie odwoławcze. 

  

Strona, której decyzja wydana przez WZON po rozpatrzeniu odwołania nadal nie jest 

usatysfakcjonowana, może złożyć odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia przez WZON. 

 

Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 



prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Oświadczenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, musi zostać złożone przez stronę przed 

organem, który wydał decyzję. 

 

Przepis art. 127 a kpa ma zastosowanie do spraw wszczętych  

od 1 czerwca 2017 r. 

 


