Co znaczy "brać udział w wydaniu zaskarżonej decyzji"?
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Pojęcie "brania udziału w wydaniu zaskarżonej decyzji", o którym mowa w art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a., odnosi
się do wszystkich istotnych dla wyniku sprawy czynności procesowych, a zatem czynności wpływających
wprost na załatwienie sprawy, wskazał WSA w Lublinie w wyroku z dnia 26 września 2017 r., sygn. akt:
III SA/Lu 299/17.
Oznacza zatem zarówno wykonywanie czynności procesowych poprzedzających wydanie zaskarżonej
decyzji, jak i wydawanie zaskarżonej decyzji przez pracownika na mocy stosownego upoważnienia.
Chodzi bowiem o to, aby ponowne rozpatrzenie sprawy było rzeczywistym jej rozpatrzeniem, nie zaś
powtórzeniem przez te same osoby poglądu raz już wyrażonego w pierwszej decyzji. Celem instytucji, o
której mowa w art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. jest ochrona prawidłowości i rzetelności postępowania oraz
bezstronności orzekania, stanowiących istotną wartość procedury administracyjnej. Instytucja ta stanowi
efektywną gwarancję bezstronności działania administracji publicznej, przeciwdziałając przenoszeniu
ocen formułowanych w pierwotnym postępowaniu na postępowanie, w którym sprawa podlega ponownie
merytorycznemu i ze swej istoty obiektywnemu rozpatrzeniu.
Istotą instytucji prawnej wyłączenia pracownika organu - unormowanej w Dziale I Rozdziale 5 Kodeksu
postępowania administracyjnego, zatytułowanym: "Wyłączenie pracownika oraz organu" - jest
zapewnienie realizacji zasady prawdy obiektywnej poprzez stworzenie warunków do rozpoznania i
rozstrzygnięcia sprawy przez pracownika organu administracji, a także sam organ, który nie jest
zainteresowany w sposobie jej rozstrzygnięcia. Należy zwrócić także uwagę na gwarancyjną funkcję
przepisów prawa procesowego o wyłączeniu, które z założenia mają chronić bezstronność i obiektywizm
orzekania, zapewniając warunki "uczciwego procedowania". Ratio legis instytucji wyłączenia polega na
stworzeniu prawnych warunków przyczyniających się do wyeliminowania wszelkich wątpliwości co do
bezstronności pracowników. Przepis art. 2 Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest państwem
prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Prawo obywatela do wniesienia
odwołania oznacza według tej zasady jego prawo do ponownego i sprawiedliwego rozpoznania sprawy. Z
kolei "sprawiedliwość" wymusza między innymi takie cechy procesowe, jak obiektywizm w orzekaniu
oraz związaną z tym konieczną niezależność osób wydających decyzje administracyjne. Zawsze więc
tam, gdzie dochodzi do ponownego rozpatrzenia wniosku przez ten sam organ (art. 127 § 3 k.p.a.), trzeba
bezwzględnie oceniać, czy jest możliwe zastosowanie przesłanki wyłączenia pracownika przewidzianej w
art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. Za zgodne ze standardami bezstronnego i sprawiedliwego procedowania uznać
trzeba dążenie do możliwie najszerszego eliminowania sytuacji, w których pracownik biorący wcześniej
udział w czynnościach konkretnego postępowania administracyjnego i mający przez to wyrobiony
pogląd, byłby w jakikolwiek sposób determinowany przez swoje wcześniejsze doświadczenia związane z
poprzednim udziałem w tym postępowaniu, przy rozpoznawaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie tej
samej sprawy.
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