
Komunikat w sprawie biegu terminów i innych zmian w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. wszedł w życie art. 46 pkt 20 
ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875) uchylający art. 15 zzs ustawy 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze 
zm.) zgodnie z którym bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych nie 
rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres. 

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. wprowadza także specjalne rozwiązania proceduralne na czas zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego 
z nich, dotyczące m.in. przeprowadzenia rozprawy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie jej na odległość. 
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USTAWA (wyciąg) 
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 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)1 

  

Art. 15 zzs4 

1. 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. 


