Zarządzenie nr 39
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
działań

profilaktycznych

służących

przeciwdziałaniu potencjalnemu

zagrożeniu

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy
obszarem czerwonym

W związku z intensyfikacją rozwoju epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń,
nakazów i zakazów związanych z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy 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.), mając na względzie zalecenia
właściwych organów sanitarno - epidemiologicznych wydanych wobec istotnego zagrożenia
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie art. 34 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 190
i 568), zarządza się, co następuje:
§ 1.

Z dniem 17 października 2020 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:
1) odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie
rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych,
2) sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie kieruje się do załatwienia na
posiedzeniu niejawnym,
3) wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesów
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Szefa oraz Zastępcę Szefa Kancelarii
Prezesa Naczelnego Sądu, Przewodniczących Wydziałów, Naczelników i
Kierowników innych jednostek organizacyjnych,
4) wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału
Informacji Sądowej,
5) wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt. Dostęp do akt
zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach

przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać
ust i nosa maseczką);
c)

poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała;

13) zmienia się termin wejścia w życie zarządzenia nr 15 Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie
ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w zakresie odnoszącym się do
postanowień Oddziału 11 w ten sposób, iż jeżeli pozwalają na to warunki techniczne i
organizacyjne sądu:
a) przepisy Oddziału 11 w zakresie orzeczeń podjętych na posiedzeniach
niejawnych stosuje się przed dniem 1 grudnia 2020 r.;
b) przepisy Oddziału 11 odnoszące się do pozostałych orzeczeń stosuje się
przed dniem 1 lutego 2021 r.
§2 .

Zobowiązuje

się

kierowników

jednostek

organizacyjnych

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego do realizacji niniejszego zarządzenia.
§ 3.
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.).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

