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Szanowny Panie Prezesie,

do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Skarżący, wskazując na naruszenie 

prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) przez sądy administracyjne. Skarżący zwrócił 

uwagę, że w czasie pandemii sądy administracyjne ograniczyły możliwość składania pism 

w formie papierowej, umożliwiając ich złożenie jedynie za pośrednictwem operatora 

publicznego. Jednocześnie Skarżący zauważył, że w sądach powszechnych można złożyć 

pismo osobiście w biurze podawczym sądu. Nadto, w niektórych sądach powszechnych 

wystawiono przed budynkiem sądu urny, do których można wrzucić właściwe pismo.

Zgodnie z § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. z dniem 17 października 2020 r. 

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym: ogranicza się pracę: Biura Podawczego do 

przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych. W myśl 

§ 3 ww. zarządzenia postanowienia niniejszego zarządzenia znajdują odpowiednie 

zastosowanie do wojewódzkich sądów administracyjnych, których siedziby znajdują się na 

terenie objętym obszarem czerwonym, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, z późn.zm.).

Rzecznik Praw Obywatelskich nie neguje potrzeby zmiany organizacji pracy 

w sądach administracyjnych w związku z panującą epidemią koronawirusa. Rzecznik ma 
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również na uwadze ułatwienia, jakie funkcjonują w sądownictwie administracyjnym, 

tj. szerokie wykorzystanie możliwości wnoszenia pism drogą elektroniczną oraz 

udostępnianie w tej formie akt sądowych. Jednakże, zważywszy na fakt, iż nie wszyscy 

obywatele mają dostęp do Internetu oraz, fakt, że istnieje możliwość zorganizowania 

doręczeń w formie papierowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo, niezasadnym 

wydaje się ograniczenie tej formy jedynie do nadawania pism za pomocą operatora 

publicznego.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do 

Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o wzięcie przedstawionych uwag pod rozwagę. Proszę 

o poinformowanie Rzecznika Praw Obywatelskich o zajętym stanowisku.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/
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