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Przedmiot sprawy

Rozpatrzenie odwołania od decyzji starosty/prezydenta miasta (powiatowego urzędu pracy) w szczególności
w sprawach:
•
nabycia, odmowy, utraty, wstrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego,
stypendium;
•
uznania, odmowy uznania za osobę bezrobotną lub poszukująca pracy oraz pozbawienia tych statusów;
•
zwrotu, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia spłaty świadczeń pobranych nienależnie z Funduszu
Pracy.

Kogo dotyczy?

Osób, które otrzymały od powiatowego urzędu pracy decyzję starosty/prezydenta miasta w ww. sprawach.

Co przygotować?

•
•
•

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Odwołanie podpisane własnoręcznie (nie wymaga szczególnej formy);
Ewentualne załączniki do odwołania na potwierdzenie swojej argumentacji;
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w przypadku uchybienia temu terminowi.

Należy napisać odwołanie od decyzji.

Jak wypełnić
dokumenty?

Odwołanie może być napisane odręcznie lub komputerowo, przy czym należy je własnoręcznie podpisać. Pismo
odręczne powinno być czytelne. Należy w nim wskazać decyzję, od której się odwołujesz oraz zarzuty, które
stawiasz tej decyzji.
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania powinien być złożony w ciągu 7 dni od ustania
przyczyny naruszenia terminu i uprawdopodobnić, że naruszenie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez
Twojej winy, jak również należy do niego dołączyć odwołanie.

Ile muszę zapłacić?

Za rozpatrzenie odwołania nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Gdy nie zgadzasz się z decyzją organu I instancji możesz wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia, w którym
została Tobie doręczona, za pośrednictwem starosty/prezydenta miasta (powiatowego urzędu pracy).

Gdzie załatwię
sprawę?

Odwołanie składa sie do właściwego starosty/prezydenta miasta (powiatowego urzedu pracy). Odwołanie wraz
z aktami sprawy jest przekazywane do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego7/9, 10-575 Olsztyn. Informacja telefoniczna pod
numerem 89 52 32 473.

Czy sprawę załatwię
drogą elektroniczną?

Tak, przesyłając odwołanie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą właściwego powiatowego urzędu pracy.
Odwołanie w takiej formie wymaga złożenia podpisu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co zrobi urząd?

Rozpatrzy odwołanie i wyda decyzję.
W przypadku wniesienia odwołania po terminie bez wniosku o przywrócenie terminu – nie rozpatrzy odwołania,
lecz wyda postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do jego wniesienia.
Po rozpatrzeniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wyda postanowienie o przywróceniu,
bądź odmowie przywrócenia tego terminu.
W przypadku braków formalnych (np. braku podpisu odwołania) urząd poprosi Cię o ich usunięcie.

Jaki jest czas
realizacji?

Twoją sprawę załatwimy w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. W przypadku sprawy szczególnie
skomplikowanej czas może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. Przysługuje na nią skarga z powodu niezgodności z prawem do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30
dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Na decyzję, na którą nie przysługuje skarga, strona niezadowolona z jej treści może wnieść sprzeciw od decyzji do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje
dodatkowe

Szczegółowe kwestie dotyczące ww. spraw z zakresu bezrobocia uregulowane są w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065).

Podstawa prawna

Art. 127 - 140 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1257)
Art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
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