PONAGLENIE

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego - art. 37
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

2. Kiedy można złożyć
ponaglenie?

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub
przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1
KPA (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do
załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się:
3. Do jakiego organu
składa się
ponaglenie?

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego
postępowanie;

4. Opłaty

brak

5. Termin na złożenie
zażalenia

Zażalenie można złożyć w dowolnym terminie.

6. Forma

2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu
wyższego stopnia.

Zażalenie powinno zostać złożone w oryginale podpisanym przez
wnioskodawcę, bądź osoby uprawnione do jego reprezentacji
organizacji, która składa zażalenie.
Zażalenie można wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście.
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. Przekazując
ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

7. Co zrobi organ po
otrzymaniu
ponaglenia?

Organ wyższego stopnia, w ciągu 7 dni, od kiedy zostało mu
przekazane ponaglenie, powinien wydać postanowienie, w którym:
1) wskaże, 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) zobowiąże organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy,
wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest

niezakończone,
b) zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności
lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków
zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.
Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o
którym mowa powyżej, 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.

