
• rozpoznawanie spraw sądowoadministracyjnych na posiedzeniach niejawnych na 

podstawie regulacji covidowej – dr hab. Hanna Filipczyk, Uniwersytet 

w Białymstoku 

 

Uchwała NSA z 30 listopada 2020 r., II OPS 6/19 

„Uwzględniając zasadę jawności posiedzeń sądowych (art. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. 2019, poz. 2325 

ze zm., Ppsa) i regułę rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych w formie 

rozprawy (art. 90 § 1 Ppsa), przy jednoczesnym zastrzeżeniu wyjątku od nich, gdy 

przewiduje to „przepis szczególny”, za dopuszczalne uznać wypadnie rozpoznanie 

przedmiotowej sprawy na posiedzeniu niejawnym, przy odpowiednim zastosowaniu 

rozwiązań przewidzianych w art. 15zzs4 ust. 2 i 3 uCOVID-19 (ustawa z 2 marca 2020r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U.2020, poz. 374 ze zm.)”. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia uchwały 

A. W pierwszej kolejności rozstrzygnąć wypadnie za dopuszczalne, w świetle art. 15 zzs⁴ 

uCOVID-19, podjęcie uchwały na posiedzeniu niejawnym. Rozpoznanie przedstawionego przez 

skład orzekający WSA w Warszawie zagadnienia prawnego, zmierza do podjęcia stosownej 

uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że skład siedmiu sędziów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznaje sprawę sądowoadministracyjną w rozumieniu 

art. 1 Ppsa. Zastosowanie przeto ma art. 90 § 1 Ppsa, wedle którego "Jeżeli przepis szczególny 

nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a skład orzekający rozpoznaje sprawy na 

rozprawie". Szczególny charakter procedury orzekania przez powiększony skład Naczelnego 

Sądu Administracyjnego wymaga uwzględnienia przy tym, że z mocy art. 265 zd. 2 Ppsa "W 

posiedzeniu składu siedmiu sędziów bierze udział prokurator Prokuratury Krajowej lub 

prokurator innej jednostki organizacyjnej prokuratury, delegowany do wykonywania 

czynności w Prokuraturze Krajowej i wyznaczony przez Prokuratora Generalnego lub jego 

zastępcę do udziału w posiedzeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego". Uwzględniając 

zasadę jawności posiedzeń sądowych (art. 10 Ppsa) i regułę rozpoznawania spraw 

sądowoadministracyjnych w formie rozprawy (art. 90 § 1 Ppsa), przy jednoczesnym 

zastrzeżeniu wyjątku od nich, gdy przewiduje to "przepis szczególny", za dopuszczalne uznać 

wypadnie rozpoznanie przedmiotowej sprawy na posiedzeniu niejawnym, przy odpowiednim 

zastosowaniu rozwiązań przewidzianych w art. 15zzs4 ust. 2 i 3 uCOVID-19. (…). Należy mieć 

na względzie, że w pierwotnej wersji uCOVID-19 zamieszczono przepis art. 15 zzs ust. 6, z 

którego treści wynikało, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 "nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych", z 

wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach określonych w art. 14a ust. 4 i 5 tej 

ustawy, określonych mianem "pilnych". Do katalogu takich spraw pilnych ustawodawca nie 

zaliczał spraw związanych z podejmowaniem uchwał przez składy powiększone Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. Uchylenie przepisów art. 14a i art. 15zzs uCOVID-19 nastąpiło 

jednocześnie z dodaniem do tej ustawy m. in. przywołanych uprzednio regulacji zawartych w 

jej art. 15 zzs4 ust. 2 i 3. Sens takiego działania ustawodawcy sprowadza się zatem do tego, 

że istniejący stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (co jest okolicznością notoryjną) nie 

stanowi aktualnie przeszkody m. in. do działania przez Naczelny Sąd Administracyjny w 

sprawach podjęcia uchwały, o której mowa w art. 15 § 1 pkt 3 Ppsa. (…) 

W ocenie składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wykładnia 

funkcjonalna przepisów uCOVID-19 nakazuje opowiedzieć się za dopuszczalnością 

zastosowania konstrukcji zawartej w art. 15zzs4 ust. 3 uCOVID-19 w przedmiotowej sprawie 

i możliwością podjęcia uchwały na posiedzeniu niejawnym. Powyższy przepis należy traktować 



jako "szczególny" w rozumieniu art. 10 i art. 90 § 1 Ppsa. Prawo do publicznej rozprawy nie 

ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniu, w tym także ze względu na treść 

art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w którym jest mowa o ograniczeniach w zakresie korzystania z 

konstytucyjnych wolności i praw, gdy jest to unormowane w ustawie oraz tylko wtedy, gdy 

jest to konieczne w demokratycznym państwie m. in. dla ochrony zdrowia. Nie ulega 

wątpliwości, że celem stosowania konstrukcji przewidzianych przepisami uCOVID-19 jest m. 

in. ochrona życia i zdrowia ludzkiego w związku z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia 

wirusem COVID-19, a w obecnym stanie faktycznym istnieją takie okoliczności, które w 

zarządzonym stanie pandemii, w pełni nakazują uwzględnianie rozwiązań powyższej ustawy 

w praktyce działania organów wymiaru sprawiedliwości. 

Z perspektywy zachowania prawa do rzetelnego procesu sądowego najistotniejsze jest 

zachowanie uprawnienia przedstawienia przez stronę swojego stanowiska w sprawie 

(gwarancja prawa do obrony). Uwzględnić przy tym należy brak możliwości przeprowadzania 

dowodów w sprawie sądowoadministracyjnej (z wyjątkiem ograniczonej dopuszczalności 

dowodu z dokumentów, jak również specyficzny charakter podejmowanych przez Naczelny 

Sąd Administracyjny uchwał w składach powiększonych. To ostatnie spostrzeżenie uzasadnia 

w przedmiotowym przypadku pomijalność treści zd. 2 art. 15zzs4 ust. 3 uCOVID-19 ("Na 

posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów"). 

Dopuszczalne przepisami szczególnymi odstępstwo od posiedzenia jawnego sądu 

administracyjnego na rzecz formy niejawnej winno następować z zachowaniem wymogów 

rzetelnego procesu sądowego. Ten standard ochrony praw stron i uczestników został 

zachowany, skoro wskazanym uprzednio zarządzeniem Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej 

z 19 października 2020 r. zostali oni powiadomieni i mieli możliwość zajęcia stanowiska w 

sprawie. 

Przeszkody do rozpoznania przedstawionego składowi powiększonemu Naczelnego Sądu 

Administracyjnego zagadnienia prawnego nie może stanowić przepis art. 265 zd. 2 Ppsa 

odnośnie "brania udziału" w posiedzeniu przez prokuratora Prokuratury Krajowej lub 

prokuratora innej jednostki organizacyjnej prokuratury, delegowanego do wykonywania 

czynności w Prokuraturze Krajowej i wyznaczonego przez Prokuratora Generalnego lub jego 

zastępcę. Zawarte w cyt. przepisie sformułowanie "bierze udział" w istocie zdaje się oznaczać 

tylko obowiązek Sądu zawiadomienia o terminie rozpoznawania wniosku o podjęcie uchwały, 

celem wyrażenia poglądu przez prokuratora. Wymóg ten w przedmiotowej sprawie został 

spełniony, a uprawniony prokurator zajął stanowisko na piśmie. Co się zaś tyczy społecznej 

kontroli nad wymiarem sprawiedliwości gwarancją w tym zakresie zachowania powyższej 

wartości będzie publikacja podjętej uchwały na stronie internetowej Sądu. 

Z tych wszystkich względów skład siedmiu sędziów uznał, że dopuszczalne będzie rozpoznanie 

przedstawionego zagadnienia prawnego przez WSA w Warszawie postanowieniem z 29 

października 2019 r., VII SA/Wa 309/19, na posiedzeniu niejawnym, albowiem 

przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie 

dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Konkludując powyższe uwagi, 

wypadnie generalizująco stwierdzić, że dopuszczalne jest podjęcie uchwały, o której mowa w 

art. 269 § 1 Ppsa na posiedzeniu niejawnym w zw. z art. 15zzs4 ust. 3 uCOVID-19. 

 

Orzeczenia powiązane 

postanowienie NSA z 22 października 2020 r., sygn. akt II FSK 1488/18 

postanowienia NSA: z 3 lutego 2021 r., II FSK 2193/19; z 1 grudnia 2020 r., II FSK 2207/18; 

z 3 listopada 2020 r., II FSK 1714/18; z 5 listopada 2020 r., II FSK 1745/18  

 

 

Przepisy 



Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 

ze zm.) 

Art. 31.3 Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla 

jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 

istoty wolności i praw. 

 

Art. 45.  

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 

zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 

2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo 

państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny 

ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie. 

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) 

Art. 10 Rozpoznanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

 

Art. 90 § 1 Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd 

orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie. 

(…) 

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) 

Art. 15zzs4 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich w sprawach, w których 

strona wnosząca skargę kasacyjną nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała 

przeprowadzenia rozprawy, Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę kasacyjną 

na posiedzeniu niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą na to zgodę. 

Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w składzie 

trzech sędziów. 

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich wojewódzkie sądy 

administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą 

przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych 

urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących. 

3. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna 

rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy 

mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można 

przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na 

posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów. 

 

 

Główne problemy 



1. Czy w praktyce sądowej spełnione są warunki ustawowe kierowania spraw do 

rozpoznania na posiedzeniu niejawnym, wynikające z art. 15zzs4 ust. 2-3 uCOVID-19? 

2. Czy w świetle prawa do sądu z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP przedstawienie przez 

stronę stanowiska na piśmie jest równoważne udziałowi w rozprawie?  

3. Czy art. 15zzs4 ust. 3 uCOVID-19 w wykładni sądowej jest zgodny z art. 45 ust. 1 w 

zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (czy wprowadzone nim ograniczenie prawa do 

jawności postępowania sądowego jest proporcjonalne)? 

 


