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Wyłączenie pracownika Samorzadowego Kolegium Odwoławczego od orzekania

Wyłączenie pracownika Samorzadowego Kolegium Odwoławczego od
orzekania
Zgodnie z Art.3 i 3a ust.1 Ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach
odwoławczych (t.j. w Dz.U. z 2015 r. poz. 1659 z późn. zmianami) Kolegia są państwowymi
jednostkami budżetowymi. Nadzór administracyjny nad ktnimi sprawuje Prezes Rady Ministrów. rezes
Rady Ministrów może powierzyć wykonywanie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, ministrowi
właściwemu do spraw administracji publicznej.
Kto i w jakim trybie może więc wyłączyć pracownika SKO od orzekanie w sprawie/sprawach?
Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany – na żądanie podwładnego, strony albo z urzędu
– wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie innych, niż
wymienione Art.24 § 1 kpa okoliczności, mogących wywołać wątpliwość co do bezstronności urzędnika
(art. 24 § 3 k.p.a.).Regulacja ta ma charakter gwarancyjny. Ma służyć zapewnieniu bezstronnego
wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym. Jej celem jest eliminacja nawet
potencjalnych wątpliwości co do braku bezstronności pracownika. Do wyłączenia wystarczy, że z
uwagi na konkretną okoliczność nie jest pewne i jasne, czy dana czynność procesowa zostanie
wykonana w bezstronny sposób (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 7
marca 2012 r., II SA/Bd 47/12).
Od postanowień dotyczących wyłączenia pracownika w k.p.a. nie przewidziano prawa do wniesienia
zażalenia, w związku z czym niedopuszczalne jest także wniesienie na nie skargi do sądu.
Postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika od podejmowania czynności w sprawie z chwilą jego
wydania jest ostateczne. Strona może jednak zakwestionować je w trybie odwoławczym, dotyczącym
orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, a następnie ewentualnie przed sądem
administracyjnym (por. m.in. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4
października 2012 r., II OSK 1911/12).Skutkiem niewyłączenia pracownika mimo istnienia takiego
obowiązku będzie wadliwość postępowania, która w przypadku ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy
może pociągnąć za sobą sankcję w postaci wznowienia postępowania administracyjnego. Warunkiem
wznowienia jest jednak wydanie decyzji przez pracownika podlegającego wyłączeniu (art. 145 par. 1
pkt 3 k.p.a.).
W wymienionych wyżej przypadkach, które powodują wyłączenia pracownika od udziału w
postępowaniu z mocy prawa, wyłączeniu podlega także członek organu kolegialnego. W innych
sytuacjach, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności takiej osoby, o jej wyłączeniu
postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia – na wniosek strony,
osoby podlegającej wyłączeniu albo z urzędu (art. 27 par. 1 k.p.a.). Członek samorządowego kolegium
odwoławczego podlega również wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy, jeżeli brał udział w wydaniu decyzji objętej tym wnioskiem (art. 27 par. 1a
k.p.a.). Ustawodawca rozróżnił więc dwie sytuacje uzasadniające wyłączenie członka organu
kolegialnego: gdy taka osoba brała udział w wydaniu zaskarżonej decyzji oraz gdy brała udział w
wydaniu decyzji, od której złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przyjmuje się, że ci sami
członkowie samorządowego kolegium odwoławczego, którzy wydali decyzję, w tym samym
postępowaniu nie mogą orzekać powtórnie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Białymstoku z 28 marca 2013 r., II SA/Bk 978/12).
Wyłączony od załatwienia sprawy może być także cały organ administracji (art. 25 k.p.a.). Taka
sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy sprawa dotyczy interesów majątkowych:
- kierownika organu lub jego małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia bądź osoby
związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub jej
małżonka, krewnych czy powinowatych do drugiego stopnia bądź osoby związanej z nią z tytułu
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przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sprawa dotycząca interesów majątkowych to sprawa rozstrzygana w drodze decyzji i dotycząca
interesu prawnego lub obowiązku osoby wymienionej w art. 25 par. 1 k.p.a., która na skutek tego jest
stroną postępowania administracyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z
30 czerwca 2011 r., II OSK 1150/10).Ani strona postępowania, ani sam organ nie mogą natomiast
żądać wyłączenia organu z innych przyczyn niż wymienione w art. 25 k.p.a., nawet jeżeli zdaniem
skarżących, mogą one wywołać wątpliwości co do bezstronności organu (wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z 3 kwietnia 2008 r., II OSK 354/07).Wyłączony organ powinien
podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes
stron. W takim przypadku sprawę załatwia organ wyższego stopnia nad wyłączonym, który może
także wyznaczyć inny podległy sobie organ do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli sprawa dotyczy
interesów majątkowych ministra albo prezesa samorządowego kolegium odwoławczego, organ
właściwy do załatwienia sprawy wyznacza prezes Rady Ministrów.
Regulacje o wyłączeniu organu stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy:- ?na skutek wyłączenia
pracowników organu administracji publicznej dany organ stał się niezdolny do załatwienia sprawy lub?jeżeli na skutek wyłączenia członków organu kolegialnego organ ten stał się niezdolny do podjęcia
uchwały z braku wymaganego kworum. W przypadku gdy samorządowe kolegium odwoławcze na
skutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy, minister administracji i cyfryzacji, w
drodze postanowienia, wyznacza inne samorządowe kolegium. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie
organu od załatwienia sprawy z przyczyn niewymienionych w art. 25 k.p.a. i wydanie decyzji
załatwiającej sprawę przez inny organ oznacza wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o
właściwości i skutkuje jej nieważnością (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6
lutego 2013 r., II SA/Gd 612/12).
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 grudnia 2007 r. (I OSK
281/07) zgłoszenie wniosku o wyłączenie rodzi obowiązek jego rozpatrzenia, pozytywnie lub
negatywnie. Nie można z powodu sformułowania wniosku, który nie odpowiada w pełni konstrukcji
prawnej instytucji wyłączenia pracownika, pozostawić go bez rozpoznania. Brak podstaw prawnych do
zastosowania wyłączenia w danym zakresie wnioskowanym przez stronę jest podstawą do odmowy
wyłączenia. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 października
2007 r. (II OSK 1312/06) podejmowanie czynności na żądanie strony zmierzających do wydania
postanowienia o wyłączeniu pracownika (lub organu) nie stanowi jednak podstawy do obligatoryjnego
zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 k.p.a.
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