WNIOSEK O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
ZE WZGLĘDU NA BRAK UDZIAŁU STRONY

1. Cel

Instytucja wznowienia postępowania administracyjnego polega na
uchyleniu ostatecznej decyzji administracyjnej oraz wydanie
nowej decyzji po ponownym przeprowadzeniu postępowania.
W tym celu należy złożyć podanie o wznowienie postępowania.
a) Wznowienie postępowania może dotyczyć wyłącznie
ostatecznej decyzji administracyjnej, a więc takiej od której nie
przysługuje stronie żaden środek odwoławczy.
b) Organ może wznowić postępowanie w szczególności, gdy:
1. strona bez własnej winy nie brała udziału w
postępowaniu (strona jest bez winy, jeśli nie została
zawiadomiona o wszczęciu postępowania, a także gdy nie
dopuszczono jej do udziału w istotnych czynnościach
procesowych oraz gdy nie brała udziału w postępowaniu z
powodów od niej niezależnych i niezawinionych, brak winy
strony musi jednak zostać udowodniony, nie wystarczy
uprawdopodobnienie, że strona mogła pozostawać bez
winy)

2. Kiedy można
wystąpić z
podaniem?

2. decyzja została wydana przez pracownika lub organ
administracji publicznej, który podlega wyłączeniu (np. z
powodu prowadzenia sprawy swoich krewnych)
3. decyzja wydana została w wyniku przestępstwa (np. w
związku z otrzymaniem korzyści majątkowej lub pod
wpływem groźby)
4. wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności
faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania
decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję (wymagane
jest, aby dowody oraz okoliczności istniały w czasie
wydawania decyzji, jednak organ nie posiadał o nich wiedzy,
ponadto muszą mieć one istotny wpływ na treść wydanej
decyzji)
5. dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy
okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe (przesłanka ta
dotyczy wszystkich dowodów, fałszywe zatem mogą być
dokumenty, opinie biegłych, zeznania świadków, ważne jest
jednak, by sfałszowanie potwierdzone zostało orzeczeniem
sądu bądź innego organu)

6. decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem
stanowiska innego organu (w sytuacji, gdy organ
zobowiązany był do współdziałania z innym organem; nie
ma przy tym znaczenia, czy współdziałanie miało polegać na
wydaniu, opinii czy też miało na celu merytoryczne
rozstrzygnięcie sprawy).
Pozostałe przesłanki są opisane w art. 145, 145a oraz 145b
Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego - art. 145 i następne

4. Kto może
wystąpić z
podaniem?

Uprawnionym podmiotem do złożenia podania o wznowienie
postępowania jest strona postępowania (każdy, czyjego interesu
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub
obowiązek).
Podanie o wznowienie postępowania wnosi się w terminie
1 miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o
okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.

5. Termin na
złożenie podania

Jeśli przyczyną wznowienia postępowania jest brak udziału strony
w postępowaniu, termin do złożenia podania o wznowienie
postępowania wynosi 1 miesiąc od dnia, w którym strona
dowiedziała się o decyzji.
Termin ten będzie zachowany jeżeli przed jego upływem oryginał
wniosku (podpisany przez Wnioskodawcę) zostanie złożony
osobiście we właściwym urzędzie lub wysłany pocztą, listem
poleconym.

6. Do jakiego organu
składa się
podanie?

7. Czy można
dodatkowo żądać
wstrzymania
wykonalności
zaskarżanej
decyzji?

Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się do organu
administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w
pierwszej instancji.
Tak, w podaniu o wznowienie postępowania można dodatkowo
żądać wstrzymania wykonalności decyzji (art. 152 KPA).
Organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia
postępowania powinien wstrzymać wykonanie decyzji, jeżeli
okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia
decyzji w wyniku wznowienia postępowania.
Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji
stronie służy zażalenie (chyba że postanowienie wydało

samorządowe kolegium odwoławcze lub minister).
Po złożeniu podania o wznowienie postępowania, organ do
którego wpłynęło podanie wydaje:

8. Rozpoznanie
podania o
wznowienie
postępowania

a) postanowienie o wznowieniu postępowania (następnie
na tej podstawie organ, który wydał w sprawie decyzję w
ostatniej instancji przeprowadzi postępowanie co do
przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty
sprawy) albo

b) postanowienie o odmowie wznowienia postępowania
(od takiego postanowienia wnioskodawcy przysługuje
zażalenie)postanowienie o wznowieniu postępowania

lub o odmowie wznowienia postępowania

9. Wznowienie
postępowania i
ponowne
rozpoznanie
sprawy (w
przypadku
pozytywnego
rozpatrzenia
podania)

10.Opłaty

Jeżeli podanie o wznowienie postępowania zostanie rozpatrzone
pozytywnie, organ, do którego wpłynęło podanie (organ pierwszej
instancji) wyda postanowienie o wznowieniu postępowania.
Następnie właściwy organ administracji publicznej przeprowadzi
postępowanie co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia
istoty sprawy.
Postępowanie to zostanie zakończone wydaniem decyzji:
1) w sprawie odmowy uchylenia decyzji dotychczasowej (gdy organ
stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia) albo
2) w sprawie uchylenia decyzji dotychczasowej (gdy organ stwierdzi
istnienie podstaw do jej uchylenia i wydaje jednocześnie nową decyzję
rozstrzygającą o istocie sprawy).
brak
Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze
postanowienia. Na postanowienie takie służy zażalenie.

11.Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia
postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone
ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.
Od zażalenia nie pobiera się opłaty.
Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem
organu, który wydał skarżone postanowienie. Zasadą jest, że
organem odwoławczym jest organ administracji publicznej
wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał

postanowienie.

