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na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia r., nr 

w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na 

terytorium RP i innych państw obszaru Schengen

1. uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję,
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UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 listopada 

2020 r. sygn. akt IV SA/Wa 1347/20 oddalił skargę na decyzję 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. nr

w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu 

ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru 

Schengen.

Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym

sprawy.

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej: 

Szef ABW) wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: Minister) 

z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu 

(obywatela R T  w związku z obawą, że może on prowadzić 

działalność terrorystyczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek miał 

charakter niejawny w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.).

Minister decyzją z  nr orzekł o 

zobowiązania do powrotu raz o zakazie ponownego wjazdu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 5 

lat. Decyzję wydano na podstawie art. 329a w zw. z art. 318 ust. 1, art. 319 pkt 4 i 

art. 302 ust. 1 pkt 9, art. 315 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o 

cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35 ze zm., dalej: ustawa o cudzoziemcach). 

Decyzja podlegała natychmiastowemu i przymusowemu wykonaniu.

W toku postępowania organ ustalił, że decyzją Wojewody Mazowieckiego z 

r. udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy do 

r. Decyzją z . Wojewoda Mazowiecki odmówił 

cudzoziemcowi wydania kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Minister zgodził się z oceną organu wnioskującego, że dalszy pobyt 

cudzoziemca w Polsce stwarza poważne, rzeczywiste i aktualne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego stwierdził, iż zachodzą okoliczności, 

o których mowa w art. 329a ustawy o cudzoziemcach, uzasadniające wydanie 

decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Organ stwierdził ponadto, że fundamentalnym
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obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa jego mieszkańcom, 

natomiast wola cudzoziemca do życia w Polsce nie może zostać narzucona państwu 

polskiemu i nie może też ograniczać właściwych organów w stosowaniu prawa i 

podejmowaniu przewidzianych ustawowo środków zapewniających właściwy poziom 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Minister zwrócił jednocześnie uwagę, że 

zastosowane wobec cudzoziemca środki nie mają charakteru bezterminowego i po 

upływie orzeczonego zakazu wjazdu będzie on mógł ubiegać się o wjazd do Polski 

po spełnieniu przewidzianych prawem warunków. Organ jako uzasadniony i 

proporcjonalny uznał orzeczony w sprawie zakaz wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 5 lat.

niósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie skargę na powyższą decyzję. Zarzucił organowi naruszenie art. 7, art. 77 

§ 1, art. 80, art. 81a § 1 oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez wadliwe gromadzenie oraz 

ocenę materiału dowodowego, a także wadliwe uzasadnienie zaskarżonej decyzji. 

Ponadto zarzucono naruszenie art. 348 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach poprzez jego 

niezastosowanie, pomimo że zobowiązanie cudzoziemca do powrotu mogłoby 

skutkować naruszeniem zakazu tortur, innego nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania, ryzykiem arbitralnej detencji, a także narusżeniem prawa do rzetelnego 

postępowania sądowego w T Cudzoziemiec wniósł o uchylenie 

zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu skargi cudzoziemiec wyjaśnił, że w razie wykonania 

zaskarżonej decyzji zostałby przymusowo deportowany do T  gdzie 

zagrożone byłoby jego prawo do życia i bezpieczeństwa osobistego. W zaskarżonej 

decyzji Minister wskazał, że wobec cudzożiemca istnieje obawa, że może prowadzić 

działalność terrorystyczną lub szpiegowską, albo jest podejrzewany o popełnienie 

jednego z tych przestępstw. Skarżący nie wie, na jakiej podstawie zostały dokonane 

te ustalenia, gdyż, jak stwierdził, nigdy nie podejmował działalności szpiegowskiej ani 

terrorystycznej. Cudzoziemiec dodał, że informacja o jego aresztowaniu i 

przyczynach zastosowania tego środka została upubliczniona w mediach i pomimo iż 

jest nieprawdziwa, była szeroko rozpowszechniona w mediach społecznościowych. Z 

uwagi na realne ryzyko, że informacje te zostały przekazane lub są już w posiadaniu 

tadżyckich władz, grozi to ryzykiem aresztowania skarżącego i naruszeniem wobec 

niego zakazu tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a także istnieje
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realne ryzyko pozbawienia go prawa do rzetelnego postępowania sądowego w 

T

W odpowiedzi na skargę Minister wniósł o jej oddalenie w całości, nie 

podzielając wskazanych w niej zarzutów.

Pismem z 27 lipca 2020 r. profesjonalny pełnomocnik skarżącego wskazał 

m.in., że nie zgadza się z wykładnią organu odnośnie do art. 329a ust. 1 ustawy, iż 

wydając decyzję na jego podstawie organ zobowiązany jest wyłącznie do badania 

wskazanych w tym przepisie przesłanek pozytywnych, od których istnienia 

uzależnione jest wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu, natomiast nie ma 

podstaw do badania, czy powrót do kraju pochodzenia naraziłby skarżącego na 

ryzyko naruszenia zakazu tortur, innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania 

(art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). W ocenie skarżącego Minister 

pomimo ciążącego na nim obowiązku nie rozważył, czy powrót skarżącego do kraju 

pochodzenia nie naruszyłby zakazu tortur, innego nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania, co miało skutkować niepełnymi ustaleniami stanu faktycznego sprawy, a 

w konsekwencji wydaniem błędnej decyzji. Strona zanegowała także stanowisko 

Szefa ABW, że pobyt skarżącego w Polsce stwarza „poważne, rzeczywiste i aktualne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa porządku publicznego”, co w ocenie organu 

uzasadniało wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu na podstawie art. 329a 

ustawy o cudzoziemcach. Podniesiono nadto, że w sprawie nie zapewniono 

skarżącemu dostępu do kluczowych materiałów w sprawie, czym w konsekwencji 

nieproporcjonalnie ograniczono prawo strony do skutecznego środka odwoławczego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przywołanym na wstępie 

wyrokiem oddalił skargę. W uzasadnieniu stwierdził, przywołując treść art. 329a 

ustawy o cudzoziemcach, że jedynymi wiążącymi organ okolicznościami 

podlegającymi ustaleniu jest wykazanie istnienia rzeczywistego stanu zagrożenia 

bezpieczeństwa kraju wskutek działalności cudzoziemca na terenie RP.

Sąd zapoznał się z niejawnymi dokumentami zgromadzonymi w niniejszej 

sprawie, które, jego zdaniem, przekonują o całkowitej poprawności wydanej decyzji 

zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Zagrożenie wynikające z jego pobytu na 

terytorium Polski uznał za rzeczywiste i aktualne w związku z uznaniem, że dalszy 

pobyt cudzoziemca stanowiłby zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa 

państwa. Wystąpienie tych przesłanek potwierdzają konkretne informacje 

dostarczone przez wyspecjalizowaną służbę powołaną dla ochrony bezpieczeństwa
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publicznego - Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Stopień ich konkretności jest 

w danym przypadku wystarczający dla oceny przez Sąd, czy zachodzą stosowne 

przesłanki. Wydanie przedmiotowej decyzji było usprawiedliwione z punktu widzenia 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w demokratycznym społeczeństwie. 

Sąd zwrócił uwagę, że podjęte wobec cudzoziemca środki nie mają charakteru 

bezterminowego. Po upływie orzeczonego zakazu wjazdu będzie on mógł ubiegać 

się ponownie o wjazd do Polski po spełnieniu odpowiednich, przewidzianych w 

prawie warunków, w tym dotyczących oceny zagrożenia.

Sąd wyjaśnił, że objęcie klauzulą tajności dokumentów, na podstawie których 

dokonano istotnych w sprawie ustaleń, obliguje organy orzekające (a także Sąd) do 

postępowania zgodnego z treścią przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 

ochronie informacji niejawnych (w szczególności art. 6 ust. 2 i 3 ustawy), a 

ujawnienie informacji niejawnych o klauzuli „tajne” stanowi przestępstwo.

Odnosząc się do zawężenia prawa do obrony na etapie postępowania 

administracyjnego. Sąd wskazał na instrumenty zapewniające kontrolę działań 

organów - przede wszystkim dwuinstancyjną sądową kontrolę legalności decyzji. W 

każdej tego rodzaju sprawie, co obecnie rozpoznawana, wgląd w dokumenty 

niejawne mają organ lub jego uprawnieni pracownicy, a na etapie postępowania 

przed sądem administracyjnym sędziowie rozpatrujący sprawę, co daje gwarancję, 

że tego rodzaju rozstrzygnięcia nie zapadają pochopnie oraz że są kontrolowane z 

uwzględnieniem całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego. W ocenie 

Sądu ograniczenie dostępu do części akt postępowania skutkuje dla skarżącego 

oczywistą trudnością w sformułowaniu stanowiska procesowego. Zastrzegł jednakże, 

że z decyzji organu skarżący mógł dowiedzieć się, jakie wnioski płyną z dokumentów 

niejawnych, tj. że jego obecność na terytorium RP stwarza poważne, rzeczywiste i 

aktualne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, natomiast 

ograniczenie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym nie oznacza 

automatycznie, że naruszone zostało prawo do skorzystania ze skutecznego środka 

odwoławczego. Dodatkowo strona nie została pozbawiona ani prawa do złożenia od 

kwestionowanej decyzji przysługujących jej środków zaskarżenia, ani też prawa do 

należytej reprezentacji - jej interesy reprezentował profesjonalny pełnomocnik 

ustanowiony z wyboru.

Sąd za niezasadny uznał zarzut naruszenia art. 7, art. 77, art. 80, art. 81a § 1 

oraz art. 107 § 3 k.p.a. Wyjaśnił, że ograniczenie dostępu dla dokumentów objętych
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ochroną informacji niejawnych stanowi ograniczenie czynnego udziału strony w 

postępowaniu, jednak zostało ono przewidziane ustawą w warunkach wskazanych w 

art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wynika ono z potrzeby ochrony wartości nadrzędnej, jaką 

jest bezpieczeństwo państwa. Dodatkowo Sąd odwołał się do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt SK 8/14. W ocenie Sądu skarżący 

błędnie wywodzi, że odmowa dostępu do niejawnej części akt sprawy oznacza, że 

organ nie przeprowadził prawidłowo postępowania wyjaśniającego w zakresie 

objętym zawartością tego elementu materiału dowodowego. Okoliczność, że strona 

nie może zaznajomić się z całością materiału dowodowego, nie uprawnia do 

spekulacji, że organ go nie posiada, a poczynione w sprawie ustalenia nie znajdują 

żadnego oparcia w faktach.

Zdaniem Sądu w sprawie nie mógł znaleźć zastosowania art. 81a § 1 k.p.a. W 

pierwszej kolejności wskazał na treść § 2 pkt 3 ww. przepisu. Po wtóre zaś, już sam 

charakter decyzji wydawanej w oparciu o art. 329a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach 

świadczy wystarczająco o tym, że przesłanki jej podjęcia realizują jednocześnie 

negatywną przesłankę zastosowania art. 81a § 1 k.p.a.

Sąd nie stwierdził naruszenia art. 107 § 3 k.p.a. Mając na uwadze art. 6 ust. 1 

ustawy stwierdził, że odstąpienie od uzasadnienia było nie tylko możliwe, ale 

konieczne z uwagi na ochronę wartości wymienionych w tym przepisie.

Wbrew zarzutom skargi w sprawie nie doszło także do naruszenia art. 348 

pkt 1 ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z art. 349 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy 

cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 

jeżeli istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że stanowi zagrożenie dla obronności 

lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Redakcja powołanego przepisu nie pozostawia wątpliwości co do obligatoryjnego 

charakteru odmowy udzielenia takiej zgody w przypadku spełnienia określonych nim 

przesłanek, a zdaniem Sądu w niniejszej sprawie miało to miejsce. Jednocześnie 

wspomniany pkt 4 w sposób bezpośredni nawiązuje do przesłanki wydania decyzji 

zobowiązującej cudzoziemca do powrotu określonej w art. 329a ust. 1 ustawy, co w 

realiach niniejszej sprawy oznacza, że nie było podstaw do udzielenia zgody na 

pobyt, jakiej domagał się w skardze.

wywiódł skargę kasacyjną od powyższego wyroku, 

zaskarżając go w całości.

Sądowi pierwszej instancji zarzucił;
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1. naruszenia przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy - 

art. ISzzs'' ust. 2 i 3 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 poz. 1842 ze zm.; dalej: ustawa covidowa) w zw. z art. 47 Karty Praw 

Podstawowych poprzez rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, a nie na 

rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie 

jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku i 

niewykazanie, na czym polegała niemożliwość przeprowadzenia rozprawy przy 

użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość 

ani dlaczego wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym było konieczne pomimo 

wniosku skarżącego o przeprowadzenie rozprawy, co uniemożliwiło skarżącemu 

udział w rozprawie, zaprezentowanie swojego stanowiska, a w konsekwencji 

naruszyło jego prawo do obrony;

2. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy - 

art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (obecnie: Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zm., dalej: p.p.s.a.) w 

zw. z art. 47 i art. 4 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 

202/389 z 7 czerwca 2016 r.; dalej: KPP) w zw. z art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115AA/E z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa 

członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli 

państw trzecich (Dz.Urz. UE L 348/98 z 24 grudnia 2008 r.; dalej: dyrektywa 

2008/115/WE) poprzez oddalenie skargi w całości, pomimo że utajnienie części 

materiału dowodowego oraz uzasadnienia decyzji w jej zasadniczej części, brak 

możliwości oceny przez Sąd zasadności utajnienia materiałów przed skarżącym 

oraz brak możliwości ewentualnego odtajnienia tych materiałów przez sąd w 

przedmiotowym postępowaniu doprowadziły do rażącego naruszenia prawa 

strony do sądu i skutecznego środka odwoławczego;

3. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy - 

art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 10 § 1, art. 8 § 1, art. 9 i art. 81 k.p.a. poprzez 

bezzasadne oddalenie skargi, pomimo że w toku postępowania 

administracyjnego skarżącemu uniemożliwiono wypowiedzenie się co do 

zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz nieprzesłuchanie go, co
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uniemożliwiło mu czynny udział w postępowaniu oraz zaprezentowanie swojego 

stanowiska w sprawie, co doprowadziło do rażącego naruszenia prawa strony do 

obrony oraz niepełnego ustalenia stanu faktycznego sprawy, a w konsekwencji 

wydania błędnej decyzji;

4. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy - 

art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 7 i art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. poprzez bezzasadne 

oddalenie skargi w całości, pomimo iż organ administracji nie zgromadził żadnego 

materiału dowodowego pozwalającego na ustalenie kluczowej w sprawie 

okoliczności, a mianowicie tego, czy powrót do Tadżykistanu nie narazi 

skarżącego na ryzyko naruszenia zakazu tortur, innego nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania, co skutkowało nierozpatrzeniem zasadności udzielenia 

mu zgody na pobyt tolerowany lub pobyt humanitarny i bezpodstawnym 

zobowiązaniem go do powrotu, a także pomimo tego, że organ administracji 

bezzasadnie przyjął, że skarżący stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 

może prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską, albo 

podejrzewanego o popełnienie jednego z tych przestępstw, co skutkowało 

bezpodstawnym zobowiązaniem go do powrotu;

5. naruszenie prawa materialnego - błędną wykładnię art. 356 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

cudzoziemcach oraz art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, 

poz. 284 ze zm.; dalej: Konwencja) w zw. z art. 329a ust. 1 ustawy o 

cudzoziemcach poprzez wadliwe przyjęcie, że w przypadku zaistnienia 

przestanek z art. 329a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach organ obligatoryjnie 

wydaje decyzję o zobowiązaniu do powrotu niezależnie od tego, czy powrót 

cudzoziemca do kraju nie naruszy bezwzględnie obowiązującego zakazu 

wydalania cudzoziemca do kraju, gdzie mógłby zostać poddany torturom, 

innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu, podczas gdy prawidłowa 

wykładnia wskazanych norm winna prowadzić do wniosku, że w przypadku, gdy 

w kraju pochodzenia cudzoziemiec byłby zagrożony ryzykiem naruszenia art. 3 

Konwencji, niedopuszczalne jest wydanie decyzji o zobowiązaniu go do 

powrotu;

6. naruszenie prawa materialnego - wadliwe zastosowanie art. 329a ust. 1 ustawy o 

cudzoziemcach poprzez bezpodstawne przyjęcie, że stwarzanie zagrożenia dla 

bezpieczeństwa porządku publicznego realizuje przesłankę z art. 329a ust. 1
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ustawy o cudzoziemcach, podczas gdy prawidłowe zastosowanie tego przepisu 

prowadzi do wniosku, że dopiero prowadzenie działalności terrorystycznej lub 

szpiegowskiej lub podejrzewanie o popełnienie jednego z tych przestępstw
I

pozwala na zobowiązanie cudzoziemca do powrotu na podstawie omawianej 

normy.

Na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej skarżący 

kasacyjnie wniósł o zwrócenie się przez Sąd w trybie pytania prejudycjalnego do 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z następującymi 

pytaniami prawnymi:

1. Czy art. 12 ust 1 i art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/115/WE należy, w świetle art. 

47 i art. 4 Karty Praw Podstawowych, interpretować w ten sposób, że wymaga 

on, aby:

a. decyzja nakazująca powrót zawierała zasadnicze elementy stanu 

faktycznego, które skutkowały uznaniem obywatela państwa trzeciego za 

zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeśli stanowiło to podstawę wydania wobec 

niego decyzji nakazującej powrót, a nie jedynie stwierdzeniem, że obywatel 

państwa trzeciego stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa,

b. sąd krajowy, do którego wpłynęła skarga obywatela państwa trzeciego na 

decyzję nakazującą powrót, był uprawniony do badania zasadności 

utajnienia części dowodów lub uzasadnienia decyzji, a także do ujawnienia 

utajnionych dowodów bądź ustalonych okoliczności faktycznych obywatelowi 

państwa trzeciego w stosownym zakresie, jeśli sąd krajowy uzna, że 

niezasadne jest ich utajnianie, a organ krajówy utrzymuje przed sądem, że 

względy bezpieczeństwa państwa stoją na przeszkodzie takiemu ujawnieniu,

c. „[coś z regner i tego Al. Latifiaj" - pisownia oryginalna (przyp. NSA);

2. Czy art. 5 dyrektywy 2008/115/WE należy, w świetle art. 4 Karty Praw 

Podstawowych, interpretować w ten sposób, że niedopuszczalne jest wydanie 

decyzji nakazującej powrót, jeśli w razie powrotu do kraju obywatel państwa 

trzeciego zagrożony byłby ryzykiem naruszenia zakazu tortur, innego 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania nawet jeśli wydanie decyzji 

nakazującej powrót podyktowane jest względami bezpieczeństwa narodowego?

3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2, czy art. 5 dyrektywy 

2008/115/WE należy, w świetle art. 4 Karty Praw Podstawowych, interpretować 

w ten sposób, że organ krajowy przed wydaniem decyzji nakazującej powrót
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zobowiązany jest do zbadania, czy w razie powrotu obywatel państwa trzeciego 

nie będzie zagrożony ryzykiem naruszenia zakazu tortur, innego nieludzkiego 

lub poniżającego traktowania?

Wskazując na powyższe skarżący kasacyjnie wniósł o uchylenie 

zaskarżonego wyroku w całości i uchylenie w całości zaskarżonej decyzji, a także 

zasądzenie od organu na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania 

kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. 

Strona wniosła o rozpoznanie sprawy na rozprawie.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Minister wniósł o jej oddalenie oraz 

zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według 

norm przepisanych. Organ odniósł się do poszczególnych zarzutów skargi 

kasacyjnej, uznając je za niezasadne.

W piśmie z 4 listopada 2021 r. pełnomocnik skarżącego kasacyjnie wniósł o 

rozważenie zastosowania art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. i zawieszenie przedmiotowego 

postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez TSUE sprawy o sygn. C-159/21, w 

związku z pytaniem prejudycjalnym skierowanym przez węgierski Sąd Najwyższy w 

dniu 11 marca 2021 r. W przypadku nie podzielenia przez Naczelny Sąd 

Administracyjny powyższego wniosku pełnomocnik w dalszej części pisma uzupełnił 

argumentację przedstawioną w skardze kasacyjnej w zakresie zawartego tam 

wniosku o skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE oraz zarzutu naruszenia 

prawa unijnego oraz Konwencji.

W odpowiedzi na powyższe, pismem procesowym z 16 listopada 2021 r., 

pełnomocnik organu podtrzymał stanowisko wyrażone w odpowiedzi na skargę 

kasacyjną. W szczególności, odnośnie do zarzutów naruszenia przepisów Konwencji 

oraz Karty Praw Podstawowych, za nieuprawnione uznał stanowisko skarżącego, 

jakoby jego uprawnienia procesowe w przedmiotowej sprawie doznawały 

nadmiernych ograniczeń. W ocenie organu brak też podstaw do zawieszenia 

postępowania w związku z wystąpieniem z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE w 

sprawie C-159/21. Wskazane w pytaniach prejudycjalnych sądu węgierskiego 

przepisy dyrektywy 2013/32AA/E są, zdaniem Ministra, wystarczająco jasne i 

precyzyjne oraz nie nasuwają wątpliwości co do jasności normy prawa 

europejskiego. Dodatkowo wskazał na istotną różnicę w stanie faktycznym niniejszej 

sprawy i sprawy, na kanwie której skierowano pytanie prejudycjalne w sprawie C-
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125/21, w której to stroną postępowania w przedmiocie wydalenia iDył cudzoziemiec 

objęty ochroną międzynarodową. ^ '

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 

6 września 2022 r. odmówił zawieszenia niniejszego postępowania sądowego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Jak stanowi art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje 

sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod uwagę jedynie 

nieważność postępowania. Jeżeli w sprawie nie wystąpiły przesłanki nieważności 

postępowania wymienione w art. 183 §2 powołanej ustawy, a taka sytuacja ma 

miejsce w przedmiotowej sprawie, to Sąd rozpoznający sprawę związany jest 

granicami kasacji.

Rozpoznając w powyższych granicach wniesioną skargę kasacyjną należało 

uznać, że zawiera ona usprawiedliwione podstawy, choć nie wszystkie podniesione 

w niej zrzuty są trafne.

Uzasadnione okazały się zarzuty sformułowane w punktach 11.4 i 11.5 petitum 

skargi kasacyjnej. We wskazanych podstawach kasacyjnych zakwestionowano 

stanowisko Sądu pienwszej instancji, że Minister w decyzji o zobowiązaniu do 

powrotu wydawanej na podstawie art. 329a ustawy o cudzoziemcach nie jest 

zobowiązany do oceny w zakresie podstaw do udzielenia skarżącemu zgody na 

pobyt humanitarny lub zgody na pobyt tolerowany.

Przepis art. 329a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach stanowi lex specialis wobec 

takich ogólnych podstaw wydania decyzji zobowiązującej do powrotu jak m.in. 

względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i 

porządku publicznego czy interes Rzeczypospolitej Polskiej (art. 302 ust. 1 pkt 9 

ustawy o cudzoziemcach). W doktrynie (P. Dąbrowski [w:] J. Chlebny [red.]. Prawo o 

cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2020, str. 662), jak i orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym (wyrok NSA z 17 listopada 2020 r., II OSK 744/20; 

dostępne w CBOSA) podkreśla się, że ustawodawca nie wyłączył obowiązku 

zbadania podstaw do udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt humanitarny lub 

zgody na pobyt tolerowany (art. 348 i art. 351 ustawy o cudzoziemcach) w sprawie o 

wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu na podstawie art. 329a ustawy o 

cudzoziemcach. Przepis art. 329a ustawy o cudzoziemcach jest integralnie
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powiązany z całą instytucją zobowiązania do powrotu. W przypadku wydawania 

decyzji na podstawie tego przepisu obowiązują takie same zasady jak w przypadku 

wydawania decyzji na podstawie art. 302 ustawy o cudzoziemcach. Stosownie do art. 

356 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia zgody 

na pobyt ze względów humanitarnych, a w razie jej nieudzielania w przedmiocie 

udzielenia zgody na pobyt tolerowany, musi być zawarte w każdej decyzji o 

zobowiązaniu do powrotu - bez względu na tryb, w jakim wydawana jest ta decyzja. 

Stanowisko to Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela.

W sprawie dotyczącej zobowiązania do powrotu - co do zasady - za 

dopuszczalne zatem należy uznać rozważanie czy istnieją podstawy do udzielenia 

cudzoziemcowi zgody na pobyt humanitarny lub zgody na pobyt tolerowany. W 

praktyce wprawdzie możliwość udzielenia zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych jest wyłączona, albowiem spełnienie przesłanek z art. 329 a ustawy o 

cudzoziemcach pozwala sądzić, że cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla obronności 

lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, o 

czym stanowi art. 349 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach. Trafnie zatem Sąd 

wojewódzki stwierdził, że badanie przesłanek udzielenia zgody na pobyt ze 

względów humanitarnych w przypadku, gdy podstawą wydania zaskarżonej decyzji 

jest obawa, że cudzoziemiec może prowadzić działalność terrorystyczną na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czym stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

porządku państwa jest nieuzasadnione.

Uszło jednak uwadze Sądu, że w takiej sytuacji nie jest wyłączona - co do 

zasady - możliwość udzielenia zgody na pobyt tolerowany. Stosownie do art. 352 

ustawy o cudzoziemcach udzielenia zgody na pobyt tolerowany odmawia się 

cudzoziemcowi w przypadkach, o których mowa w art. 351 pkt 2 lub 3, jeżeli jego 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Z przepisów tych wynika, że przesłanka zagrożenia dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie 

wyłącza możliwości udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany w 

sytuacjach określonych w art. 351 pkt 1 lit. a-d ustawy o cudzoziemcach. Do 

możliwości udzielenia cudzoziemcowi tej formy ochrony w ramach postępowania 

prowadzonego na podstawie art. 329a ustawy o cudzoziemcach Sąd w żaden 

sposób nie odniósł się, przedwcześnie uznając za zgodną z prawem zaskarżoną
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decyzję, w której organ nie zbadał podstaw do udzielenia zgody na pobyt tolerowany. 

W świetle powyższego za zasadny należało uznać zarzut naruszenia art. 356 ust. 1 

pkt 2 ustawy o cudzoziemcach i art. 3 Konwencji w zw. z art. 329a ust. 1 ustawy o 

cudzoziemcach. I

W konsekwencji na uwzględnienie zasługuje również zarzut naruszenia art. 

151 p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 77 i art. 80 k.p.a. poprzez błędne oddalenie skargi w 

sytuacji, gdy Minister nie zgromadził żadnego materiału dowodowego pozwalającego 

na ustalenie zasadności udzielenia skarżącemu zgody na pobyt tolerowany. Nie 

uszło uwadze Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wskutek skorzystania przez 

skarżącego z prawa do zaskarżenia decyzji z r. do sądu 

administracyjnego bez konieczności wyczerpania środków zaskarżenia (art. 52 § 2 

p.p.s.a.), cudzoziemiec niejako sam pozbawił się możliwości zbadania sprawy w 

opisanym zakresie przez organ administracji w toku postępowania 

administracyjnego, i dopiero na etapie postępowania sądowego wskazał na ryzyko, 

że w przypadku powrotu do T mógłby zostać poddany torturom albo 

nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (art. 351 pkt 1 lit. b ustawy o 

cudzoziemcach). Nie można jednak stronie czynić zarzutu z tego tylko powodu, że 

skorzystała z możliwości wyboru przysługującego jej środka ochrony prawnej i 

zdecydowała się na zainicjowanie postępowania sądowoadministracyjnego zamiast 

składać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ministra. W ocenie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego Minister nie tylko mógł, ale i powinien z urzędu 

ustalić i ocenić okoliczności związane z aktualną sytuacją w kraju pochodzenia i 

ewentualnym zagrożeniem dla skarżącego w razie powrotu do T

(w związku z jego indywidualną sytuacją), konieczne do zbadania przesłanek 

udzielenia zgody na pobyt tolerowany. Wskazać można przykładowo na możliwość 

skorzystania z różnego rodzaju specjalistycznych opracowań, raportów lub analiz na 

temat sytuacji w poszczególnych krajach - w tym przypadku w T

sporządzonych przez Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Ośrodek Studiów 

Wschodnich. Do zgromadzenia przez organ administracji tego rodzaju materiału 

dowodowego nie jest wszak potrzebna ewentualna aktywność procesowa samego 

cudzoziemca w tym postępowaniu.

Uzasadniając wspomniany zarzut naruszenia przepisów postępowania jej 

autor podnosi także, że organ administracji bezzasadnie przyjął, że skarżący stanowi
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zagrożenie dla bezpieczeństwa lub może prowadzić działalność terrorystyczną lub 

szpiegowską, albo podejrzewany jest o popełnienie jednego z tych przestępstw, co 

skutkowało bezpodstawnym zobowiązaniem go do powrotu na podstawie art. 329a 

ustawy o cudzoziemcach. W tym miejscu wskazać trzeba, że Naczelny Sąd 

Administracyjny zapoznał się z niejawnymi dokumentami zgromadzonymi w sprawie, 

przedstawionymi przez Szefa ABW, dokonał ich oceny i uznał, że trafnie Sąd 

pierwszej instancji ocenił, że informacje zawarte w tych dokumentach stanowią 

podstawę do uznania, że zachodzi przesłanka zobowiązania skarżącego do powrotu 

na podstawie art. 329a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, polegająca na tym, że 

istnieje obawa, że skarżący może prowadzić działalność terrorystyczną. W tym 

zakresie omawiany zarzut naruszenia przepisów postępowania okazał się 

nieuzasadniony.

Nieuzasadnione natomiast okazały się pozostałe zarzuty skargi kasacyjnej.

W rozpoznawanej sprawie nie doszło do naruszenia art. 15zzs'‘ ust. 2 i 3 

ustawy covidowej w zw. z art. 47 KPP.

Jak wynika z akt sprawy, zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z 16 

września 2020 r. wyznaczono w niniejszej sprawie termin rozprawy na dzień 12 

listopada 2020 r., o czym zawiadomiono pełnomocników skarżącego i organu. 

Następnie pismem z 16 października 2020 r. (w wykonaniu zarządzenia z 15 

października 2020 r.) poinformowano strony, że w związku z dynamicznym wzrostem 

zagrożenia epidemicznego na terenie województwa mazowieckiego, mając na 

uwadze, że przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać 

nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących, na podstawie art. 

lózzs'* ust. 3 ustawy covidowej zarządzono zmianę trybu rozpoznania sprawy z 

rozprawy na posiedzenie niejawne w składzie trzech sędziów (termin i skład sądu 

wyznaczone w zarządzeniu z 16 września 2020 r. pozostały bez zmian). W 

odpowiedzi na powyższe pełnomocnik skarżącego w dniu 23 października 2020 r. 

złożył wniosek o przeprowadzenie rozprawy - w trybie zwykłym albo przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku na podstawie art. lOzzs'’ 

ust. 2 ustawy covidowej. W ocenie strony w zarządzeniu z 15 października 2020 r. 

nie wskazano, że nie istnieje możliwość przeprowadzenia rozprawy na odległość 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a takie rozwiązania 

funkcjonują obecnie w sądach powszechnych. Podniesiono, że skierowanie sprawy
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na posiedzenie niejawne narusza prawo strony do obrony, do wysłuchania oraz do 

skutecznego środka odwoławczego, zaś możliwość ustnej argumentacji skargi 

stanowi jeden z elementów prawa do sądu. W odpowiedzi na pismo z 23 

października 2020 r. poinformowano pełnomocnika, że Przewodniczący Wydziału 

podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie z 16 października 2020 r.

Wyjaśnić należy, że zarządzenie Przewodniczącej Wydziału z 15 października 

2020 r. wydane zostało ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, na 

podstawie art. lOzzs'* ust. 3 ustawy covidowej. Przepis ten (na datę wydania ww. 

zarządzenia) stanowił, że Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie 

posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a 

przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne 

zagrożenie dia 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. 

Takie posiedzenie odbyło się w sprawie o sygn. akt IV SAAA/a 1347/20 w dniu 12 

listopada 2020 r. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowane jest 

stanowisko, że przewidziane w art. 15zzs‘' ustawy covidowej ograniczenie prawa do 

jawnego rozpoznania sprawy jest dopuszczalne ze względu na treść art. 45 oraz art. 

31 ust. 3 Konstytucji (tak: wyrok NSA z 12 kwietnia 2022 r., II OSK 1652/21; 

podobnie: wyrok NSA z 12 kwietnia 2022 r., II OSK 1802/21 i uchwała NSA z 30 

listopada 2020 r., II OPS 6/19, publ. CBOSA).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznanie niniejszej sprawy 

na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. lOzzs"* ust. 3 ustawy covidowej, nawet 

wobec żądania strony rozpoznania sprawy na rozprawie, nie stanowiło naruszenia 

przepisów prawa. Wbrew stanowisku skarżącego kasacyjnie znajdowało ono 

uzasadnienie w wymogach określających dopuszczalność skierowania sprawy na 

posiedzenie niejawne na podstawie ww. przepisu. Możliwości zastosowania regulacji 

art. 15zzs‘' ust. 3 wspomnianej ustawy należy przede wszystkim upatrywać w 

okolicznościach faktycznych dotyczących stanu epidemii oraz specyfice danej 

sprawy. W zarządzeniu o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne wyjaśniono, 

że decyzja ta jest uzasadniona intensyfikacją stanu epidemii, wobec czego 

przeprowadzenie tradycyjnej rozprawy mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia 

uczestniczących w niej osób. Należało również brać pod uwagę, że przeprowadzenie 

rozprawy w warunkach epidemii (nawet w formie zdalnej) mogłoby stanowić
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zagrożenie dla zdrowia osób uczestniczących w niej w siedzibie Sądu (sędziów i 

pracowników), co ma charakter notoryjny i ze względu na swą oczywistość nie 

wymaga dodatkowego uzasadnienia. Pominąć wreszcie nie można, że w dniu 

wydania w rozpoznawanej sprawie zarządzenia o skierowaniu sprawy na 

posiedzenie niejawne oraz w dniu rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym w 

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie sprawy nie były rozpoznawane 

na rozprawach zdalnych, albowiem w tym czasie nie było technicznych możliwości 

przeprowadzenia rozpraw w takiej formie (pierwsze rozprawy w formie zdalnej odbyły 

się przed tym Sądem dopiero we wrześniu 2021 r.). Z uwagi na nieposiadanie w tym 

czasie przez sądy administracyjne (odrębne wszak ustrojowo i organizacyjnie od 

sądownictwa powszechnego) odpowiedniego oprzyrządowania technicznego 

umożliwiającego przeprowadzenie rozprawy na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, rozpoznanie sprawy skarżącego na 

rozprawie zdalnej było niemożliwe.

Należy również oddzielić sytuację ograniczenia jawności postępowania od 

sytuacji pozbawienia możności działania. Choć posiedzenie niejawne stanowi 

niewątpliwie formę ograniczenia zasady jawności rozpatrzenia sprawy, to nie 

pozbawia ono strony możności obrony swych praw w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym. Dla zachowania prawa do rzetelnego procesu sądowego 

najważniejsze jest zabezpieczenie uprawnienia strony do przedstawienia swojego 

stanowiska w sprawie. Dlatego podczas stanu epidemii prawo to może być 

realizowane przez powiadomienie stron o posiedzeniu niejawnym i umożliwienie im 

zajęcia stanowiska w formie pisemnej, zwłaszcza uwzględniając ograniczoną 

dopuszczalność prowadzenia postępowania dowodowego przed sądem 

administracyjnym i jego specyfikę.

Postępowanie sądowoadministracyjne nie wymaga osobistego udziału strony 

na rozprawie w związku z zasadą orzekania na podstawie akt sprawy (art. 107 i art. 

133 § 1 p.p.s.a.). Specyfika postępowania przed sądami administracyjnymi, 

wyrażająca się w ograniczonym postępowaniu dowodowym i badaniu zaskarżonych 

aktów na podstawie akt sprawy przedłożonych przez organ administracji, powoduje, 

iż osobiste stawiennictwo skarżącego przed sądem zasadniczo jest nieobowiązkowe, 

a jeśli skarżący uczestniczy w rozprawie, to jego udział sprowadza się zazwyczaj do 

przedstawienia argumentacji wskazującej na wadliwość wydanej decyzji, co zawiera 

już wniesiona przez niego skarga. Sąd administracyjny zasadniczo nie prowadzi
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postępowania dowodowego dotyczącego przedmiotu sprawy, dopuszczalne jest 

wyłącznie uzupełniające postępowanie dowodowe, ograniczone do dowodów z 

dokumentów (art. 106 § 3 p.p.s.a.).

Skarżący w niniejszej sprawie od początku jest reprezentowany przez 

adwokata, a zatem profesjonalnego pełnomocnika, dlatego prawo do sądu 

skarżącego było zagwarantowane ze względu na właściwą jego reprezentację. 

Ustanowionemu pełnomocnikowi z odpowiednim wyprzedzeniem doręczono 

zawiadomienie o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne i umożliwiono tym 

samym przedstawienie na piśmie stanowiska w sprawie. Choć z możliwości tej 

pełnomocnik nie skorzystał, składając jedynie wniosek o przeprowadzenie rozprawy, 

to już na wcześniejszym etapie postępowania przedstawił dodatkową argumentację 

uzupełniającą stanowisko zawarte w skardze, stanowiące replikę na odpowiedź 

organu na skargę (pismo procesowe z 27 lipca 2020 r.).

W skardze kasacyjnej jej autor zarzuca, że skarżący nie posługuje się 

językiem polskim i nie mógł przedstawić swojego osobistego, pisemnego stanowiska 

w sprawie. Gdyby natomiast miał możliwość zaprezentowania swojego ustnego 

stanowiska na rozprawie, to mógłby wyjaśnić, z jakich powodów nie może zostać 

przekazany do  a także mógłby podjąć próbę wyjaśnienia, że nie 

podejmował działań terrorystycznych ani szpiegowskich, a tym samym zaskarżona 

decyzja jest nieprawidłowa. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego te 

okoliczności w żaden sposób nie stanowią, że ograniczone zostało prawo 

skarżącego do sądu czy prawo do obrony. Skoro bowiem cudzoziemiec 

reprezentowany był w tym postępowaniu sądowym przez profesjonalnego 

pełnomocnika, jemu powierzył prowadzenie sprawy, to nie było przeszkód, by to 

pełnomocnik w piśmie procesowym przestawił stanowisko skarżącego, które ten 

chciałby przekazać ustnie Sądowi - tym bardziej, że był to pełnomocnik ustanowiony 

z wyboru. Sposób komunikacji pełnomocnika z mocodawcą niewładającym językiem 

polskim pozostaje natomiast wyłączną kwestią wewnętrznych relacji między nimi w 

ramach stosunku pełnomocnictwa.

Dalej, niezasadny okazał się zarzut naruszenia art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 47 

i art 4 KPP w zw. z art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/115/WE.

Odnosząc się do argumentacji skarżącego kasacyjnie o bezzasadnym - jego 

zdaniem - pozbawieniu go wglądu w akta sprawy, wskazać należy, że kwestii tej 

dotyczyło postanowienie Ministra z dnia r. nr 
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 Postanowieniem tym odmówiono umożliwienia pełnomocnikowi 

rzeglądania akt sprawy dotyczącej decyzji Ministra z r. nr 

sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, 

uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów, w 

części dotyczącej akt niejawnych objętych klauzulą „tajne". Rozstrzygnięcie wydano 

na podstawie art. 74 § 1 k.p.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

wyrokiem z dnia 21 stycznia 2021 r. sygn. akt IV S/VWa 1881/20 oddalił skargę 

na to postanowienie. Naczelny Sąd Administracyjny po 

rozpoznaniu skargi kasacyjnej cudzoziemca od ww. wyroku - co nastąpiło na 

rozprawie w dniu 6 września 2022 r. łącznie ze sprawą niniejszą - wyrokiem z dnia 6 

września 2022 r. sygn. akt II OSK 1377/21 oddalił skargę kasacyjną. W uzasadnieniu 

tego rozstrzygnięcia Sąd wyczerpująco wyjaśnił, że ograniczenie skarżącemu 

dostępu do części akt sprawy, tj. akt niejawnych objętych klauzulą „tajne", nie 

stanowiło naruszenia art. 47 Karty Praw Podstawowych w zw. z art. 12 ust. 1 i art. 13 

ust. 1 dyrektywy 2008/115/WE - także w świetle standardów wyznaczonych przez 

orzecznictwo TSUE. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że ograniczenie 

stronie prawa do wglądu w akta sprawy nie oznacza samo przez się naruszenia jego 

prawa do skutecznego środka prawnego przed sądem. W ocenie Sądu 

rozpoznającego niniejszą sprawę takiego naruszenia nie stanowiło również 

ograniczenie możliwości poznania przez stronę dokładnych okoliczności, które 

stanowiły podstawę rozstrzygnięcia. Ze względu na niejawny charakter informacji 

zawartych we wniosku Szefa ABW z 7 kwietnia 2020 r. szersze uzasadnienie 

zarówno zaskarżonej decyzji, jak i uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji 

odnoszące się do treści tego wniosku nie było bowiem możliwe. Odwołując się do 

argumentacji przedstawionej w ww. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 

uznać należało, że skarżący miał zapewnione prawo do skutecznego środka 

odwoławczego oraz prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd.

W wyroku Wielkiej Izby z dnia 19 września 2017 r. w sprawie Regner 

przeciwko Czechom (skarga nr 35289/11) Europejski Trybunał Praw człowieka (dalej: 

ETPC) uznał, że równowaga pomiędzy prawem do skutecznej ochrony sądowej a 

wymogami związanymi z bezpieczeństwem państwa nie została naruszona w takim 

stopniu, aby zaszkodzić samej istocie prawa skarżącego do rzetelnego procesu 

sądowego, jeśli sądy krajowe miały nieograniczony dostęp do wszystkich 

dokumentów niejawnych, jurysdykcja sądu krajowego obejmowała wszystkie fakty w
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sprawie i nie ograniczała się do badania przyczyn wskazanych przez wnioskodawcę. 

Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku ETPC z 4 czerwca 2013 r. w 

sprawie ZZ przeciwko Secretary of State for the Home Departament (C-300/11). 

Trybunał wskazał na konieczność zapewnienia przez sąd krajowy, by nieujawnienie 

zainteresowanemu przez właściwy organ krajowy, w sposób pełny i dokładny, 

względów leżących u podstaw decyzji wydanej na podstawie art. 27 tej dyrektywy, 

jak również odnośnych dowodów, było ograniczone do ścisłej konieczności, oraz 

zapewnienia, by w każdym razie zainteresowany został powiadomiony o zasadniczej 

treści tych względów w sposób uwzględniający należycie konieczną niejawność 

dowodów. Powyższego stanowiska nie zmienia stanowisko ETPC zaprezentowane w 

wyroku z 15 października 2020 r. w sprawie Muhammad i Muhammad przeciwko 

Rumunii (skarga nr 80982/12). Również w tym wyroku podkreśla się, że gwarancje 

procesowe nie mają charakteru absolutnego i mogą podlegać ograniczeniu, pod 

warunkiem odpowiedniego zrównoważenia negatywnych skutków tych ograniczeń 

przez mechanizmy procesowe i aktywną kontrolę sądu zasadności i legalności 

korzystania z dowodów niejawnych. Glosatorzy tego orzeczenia podkreślają 

(J. Chlebny w: ZNSA 2020/6/163-174), że na stopień realizacji gwarancji prawa do 

obrony, w związku z korzystaniem w postępowaniu z informacji niejawnych, mają w 

praktyce wpływ także inne czynniki, np. charakter i stopień zagrożenia dla państwa 

wynikający z ujawnienia informacji niejawnych (np. bezpośrednie zagrożenie 

działaniami terrorystycznymi), rodzaj sprawy administracyjnej, w której organ 

korzysta z dowodów niejawnych, lub szczególne okoliczności związane ze stroną 

postępowania (np. decyzje administracyjne w sprawach dotyczących cofnięcia 

poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do sprawowania funkcji publicznej albo 

o odmowie wjazdu ze względu na zagrożenie terrorystyczne w przeciwieństwie do 

decyzji o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemca, który legitymuje się wieloletnim 

legalnym pobytem i prowadzi w państwie przyjmującym życie rodzinne). Również 

porównanie okoliczności sprawy, w której orzeczenie to zostało wydane, z sytuacją 

cudzoziemca w niniejszej sprawie nie pozwala na uznanie, że ustalanie sytuacji 

skarżącego winno odbywać się wg standardów wyznaczonych w tym postępowaniu.

Uwzględniając powyższe zauważyć należy, że mimo istotnego ograniczenia 

prawa skarżącego do informacji o mających znaczenie elementach stanu 

faktycznego, skarżący w niezbędnym zakresie miał zapewnioną możliwość obrony 

swoich praw.
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Przede wszystkim w zaskarżonej decyzji wyraźnie wskazano, że została ona 

wydana w związku z obawą, że skarżący może prowadzić działalność terrorystyczną. 

Skarżący został zatem poinformowany o zasadniczej podstawie faktycznej podjętej 

decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny zdaje sobie sprawę, że stwierdzenie, iż 

istnieje obawa prowadzenia działalności terrorystycznej, jest dość ogólne. Jednakże 

skarżący nawet nie znając podstaw takiego stwierdzenia, ale mając świadomość, że 

były one znane organowi administracji oraz że będą dostępne dla sądu 

administracyjnego, miał możliwość podjęcia polemiki ze stawianymi mu zarzutami - 

mógł chociażby przedstawić okoliczności dotyczące jego pobytu w Polsce, a mające 

świadczyć, że obawa ta jest całkowicie nieuzasadniona.

Po wtóre - Sąd pierwszej instancji miał pełny dostęp do tych materiałów 

niejawnych i z tej możliwości, jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego wyroku, 

skorzystał. Mógł więc, gdyby uznał to za zasadne, skorzystać z możliwości uznania 

zaskarżonej decyzji za niezgodną z prawem bez względu na zarzuty skargi, jedynie 

na podstawie oceny tych materiałów niejawnych. Także Sąd drugiej instancji miał 

dostęp do materiałów niejawnych, które stanowiły podstawę wydania wobec 

skarżącego decyzji o zobowiązaniu do powrotu, z tymi materiałami się zapoznał i na 

tej podstawie podzielił stanowisko Sądu pienwszej instancji, że nie było podstaw do 

podważenia zaskarżonej decyzji z uwagi na brak podstaw faktycznych do jej 

wydania.

Tym samym, uwzględniając ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony 

wartości, które są chronione poprzez nadanie niektórym dokumentom złożonym w 

postępowaniu administracyjnym klauzuli „tajne”, skarżący miał zapewnione prawo do 

skutecznego środka odwoławczego oraz prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia 

sprawy przez sąd. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zważywszy na 

rodzaj stawianych skarżącemu zarzutów i konieczność ochrony informacji niejawnych 

wykorzystanych w tym postępowaniu (do czego obligują tak organy administracji 

publicznej, jak i sądy przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych), w okolicznościach niniejszej sprawy nie było możliwa dalej idąca 

konkretyzacja okoliczności faktycznych, na podstawie których przyjęto spełnienie 

przesłanki obawy prowadzenia przez skarżącego działalności terrorystycznej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na uwzględnienie nie zasługuje także zarzut naruszenia art. 151 p.p.s.a. w 

zw. z art. 10 § 1, art. 8 § 1, art. 9 i art. 81 k.p.a. O ile zgodzić się trzeba ze stroną, że
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w trakcie postępowania administracyjnego nie umożliwiono cudzoziemcowi 

wypowiedzenia się co do zgromadzonego w sprawie materiału, to takie działanie 

organu administracji miało swoje umocowanie w przepisach prawa. Minister, 

działając zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a., odstąpił od zasady określonej w § 1 ww. 

przepisu, z uwagi na fakt, że załatwienie przedmiotowej sprawy nie cierpi zwłoki ze 

względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na 

grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Po analizie informacji niejawnych 

zawartych w uzasadnieniu do wniosku Szefa ABW ocenił, że w sprawie zachodzą 

okoliczności mogące skutkować zagrożeniem dla życia. Z uwagi na niejawny 

charakter ww. wniosku Minister, w trybie przepisów ustawy o ochronie informacji 

niejawnych, odstąpił od szczegółowego przedstawienia argumentacji w tym zakresie. 

Przepis art. 10 § 3 k.p.a. zobowiązuje organ administracji do utnwalenia w formie 

adnotacji przyczyn niedopuszczenia strony do czynnego udziału w postępowaniu lub 

w określonych jego stadiach. Takie uzasadnienie zawarto w treści zaskarżonej 

decyzji (str. 4). Mając na uwadze zasadę związania sądu kasacyjnego granicami 

skargi kasacyjnej stwierdzić trzeba, że ocena wadliwości wyroku Sądu pierwszej 

instancji w zakresie wskazanym w zarzucie postawionym w pkt 11.3 petitum skargi 

kasacyjnej mogłaby nastąpić jedynie w ramach badania zasadności zarzutu 

naruszenia art. 10 § 2 k.p.a., a skarżący kasacyjnie takiego zarzutu nie sformułował 

pod adresem kontrolowanego orzeczenia. Naczelny Sąd Administracyjny nie jest 

zatem uprawniony do badania sprawy w zakresie wykraczającym poza granice skargi 

kasacyjnej.

Podobnie ocenić należy kwestię zarzucanego organowi braku przesłuchania 

cudzoziemca w postępowaniu administracyjnym. W rozpoznawanej sprawie 

cudzoziemiec istotnie nie miał możliwości zgłoszenia wniosku o przesłuchanie go 

jeszcze przed wydaniem zaskarżonej decyzji (z uwagi na zastosowanie przez organ 

regulacji z art. 10 § 2 k.p.a.). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego sam 

brak przeprowadzenie tego dowodu przez organ z urzędu nie stanowi jednak o takim 

naruszeniu prawa, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy i 

uzasadniałoby uchylenie z tego tylko powodu zaskarżonej decyzji. Przede wszystkim 

przepisy ustawy o cudzoziemcach nie nakładają obowiązku przesłuchania 

cudzoziemca w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu, w tym 

prowadzonego na podstawie art. 329a tej ustawy. Jak stanowi natomiast art. 86 

k.p.a. - którego naruszenia nie zarzucono w skardze kasacyjnej, jeżeli po
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wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione 

fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich 

wyjaśnienia może przesłuchać stronę. Organ administracji jest zatem uprawniony do 

oceny potrzeby przeprowadzenia dowodu - w tym z przesłuchania strony, i nie 

naruszając przepisów postępowania administracyjnego może go nie przeprowadzać, 

jeśli jego zdaniem okaże się on zbędny w świetle przywołanych przepisów, tj. jeśli nie 

ma w sprawie niewyjaśnionych faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, które 

mogłyby zostać ustalone za pomocą wspomnianego dowodu.

Niezasadny okazał się także zarzut naruszenia art. 329a ust. 1 ustawy o 

cudzoziemcach poprzez jego błędne zastosowanie w sprawie. Wykładnia 

wskazanego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że ma on zastosowanie w 

przypadku, gdy istnieje obawa, że cudzoziemiec może prowadzić działalność 

terrorystyczną lub szpiegowską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

podejrzewany jest o jedno z tych przestępstw, tj. prowadzenie działalności 

terrorystycznej lub szpiegowskiej. Jak już wspomniano, omawiany przepis stanowi 

lex specialis wobec ogólnych podstaw wydania decyzji zobowiązującej do powrotu 

wskazanych w art. 302 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach. W ocenie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w okolicznościach niniejszej sprawy nie można jednak 

mówić o zarzucanym w skardze kasacyjnej błędnym zastosowaniu przez Ministra 

wskazanego przepisu.

Naczelny Sąd Administracyjny dostrzega, że na stronie 3 zaskarżonej decyzji 

Minister użył nietrafnego i wprowadzającego w błąd twierdzenia: „Po rozpatrzeniu 

stanowiska Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyrażonego w 

przedmiotowym wniosku. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zgadza się z 

oceną organu wnioskującego, iż pobyt Cudzoziemca w Polsce stwarza poważne, 

rzeczywiste i aktualne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

wobec czego należy stwierdzić, że w sprawie zachodzą okoliczności o których mowa 

w art. 329a ustawy o cudzoziemcach, uzasadniające wydanie decyzji o zobowiązaniu 

Pana do powrotu”. Sformułowanie to powielił Sąd pierwszej 

instancji, stwierdzając w uzasadnieniu wyroku (str. 7-8): „Zagrożenie wynikające z 

jego pobytu na terytorium Polski należy uznać za rzeczywiste i aktualne w związku z 

uznaniem, że dalszy pobyt cudzoziemca stanowiłby zagrożenie dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa. Wystąpienie tych przesłanek potwierdzają konkretne 

informacje dostarczone przez wyspecjalizowaną służbę powołaną dla ochrony
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bezpieczeństwa publicznego - Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.” Mylnie
i

jednak autor skargi kasacyjnej w powyższym upatruje błędu w zastosowaniu art.

329a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Jak wskazano bowiem na wstępie
1

uzasadnienia zaskarżonej decyzji, została ona wydana na wniosek Szefa ABW z 
7 kwietnia 2020 r. o wydanie decyzji |o zobowiązaniu skarżącego do powrotu „w 

związku z obawą, że może prowadzić On działalność terrorystyczną na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej”. Skoro zatem Minister zgodził się z oceną zawartą w 

przedmiotowym wniosku, tj. że istnieje obawa, że skarżący może prowadzić 

działalność terrorystyczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym 

ustalony stan faktyczny sprawy odpowiada dyspozycji normy zawartej w art. 329a 

ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, i stawisko to uznał za prawidłowe Sąd pierwszej 

instancji (po zapoznaniu się z dokumentami niejawnymi), to uznać należało, że ww. 

przepis prawa materialnego nie został naruszony. Wskazane w skardze kasacyjnej 

niejasności w przywołanym wyżej zakresie mogłyby być oceniane wyłącznie przez 

pryzmat wadliwości sporządzenia uzasadnienia decyzji (art. 107 § 3 p.p.s.a.), ale 

finalnie nie miałoby to wpływu na wynik sprawy.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 188 i art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c 

p.p.s.a.. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w pkt 1 sentencji.

W toku ponownego rozpoznania sprawy Minister uwzględni ocenę prawną i 

wskazania zawarte w uzasadnieniu wyroku. Rzeczą organu administracji w ponownie 

prowadzonym postępowaniu będzie przede wszystkim ustalenie czy zostały 

spełnione przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany. Mając na względzie, 

że - jak wynika z protokołu rozprawy z dnia 6 września 2022 r. - obecnie 

przebywa poza granicami Polski (co oświadczył osobiście podczas 

połączenia zdalnego), ustalenie okoliczności związanych z aktualną sytuacją w kraju 

pochodzenia i ewentualnym zagrożeniem dla skarżącego w razie powrotu do 

T (w związku z jego indywidualną sytuacją) możliwe jest bez 

konieczności przeprowadzania dowodu z przesłuchania strony, a na podstawie 

materiałów, które organ zgromadzić może we własnym zakresie.

Odnosząc się do wniosku dotyczącego skierowania pytania prawnego do 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzić należy, żb brak jest podstaw
f

do uwzględnienia takiego wniosku. Poczynione wyżej rozważania, w ocenie składu 

orzekającego, pozwalają stwierdzić, że kwestia ograniczenia praw procesowych 

strony w sytuacji posiadania przez organy dowodów objętych klauzulą „tajne” było
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wielokrotnie przedmiotem oceny TSUE, a wydane rozstrzygnięcia zostały omówione 

wyżej, jak również w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 września 2022 r. w sprawie o 

sygn. akt II OSK 1173/21. Biorąc dodatkowo pod uwagę, że wykładnia stosownych 

przepisów ustawy o cudzoziemcach prowadzi do wniosku, że rozstrzygnięcie w 

przedmiocie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a w razie jej 

nieudzielenia w przedmiocie udzielenia zgody na pobyt tolerowany, musi byó zawarte 

w każdej decyzji o zobowiązaniu do powrotu - a więc także na podstawie art. 329a 

ust. 1 tej ustawy, to tym bardziej nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku o 

zwrócenie się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE w celu rozstrzygnięcia 

wątpliwości strony w tymże zakresie w związku z normami prawa europejskiego. 

Jednocześnie nie można zapominać, że wystąpienie z takim pytaniem nie jest 

obowiązkiem, lecz prawem Sądu. Uzasadnienie dla wystąpienia z takim wnioskiem z 

reguły ma miejsce wówczas, gdy między postępowaniem krajowym a prejudycjalnym 

istnieje taki związek, że wydanie orzeczenia prejudycjalnego jest niezbędne dla 

rozstrzygnięcia sprawy. Innymi słowy, sąd krajowy stosuje w danym postępowaniu 

konkretną normę prawa unijnego, a jej wykładnia lub stwierdzenie (nie) ważności są 

niezbędne do wydania rozstrzygnięcia. W rozpoznawanej sprawie taka sytuacja nie 

miała miejsca.

Z tych samych względów Sąd postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 

6 września 2022 r. nie uwzględnił wniosku skarżącego kasacyjnie o zawieszenie 

postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez TSUE sprawy o sygn. C-159/21 i 

odmówił zawieszenia postępowania sądowego, nie zachodzi żadna z okoliczności, o 

których mowa w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Zawieszenie postępowania z przyczyny 

określonej w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ma charakter fakultatywny. Ocena zasadności 

zawieszenia postępowania pozostawiona zatem została uznaniu Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, który w niniejszej sprawie uznał za niecelowe wstrzymanie biegu 

sprawy, mając na względzie w szczególności brak wątpliwości Sądu co do 

zachowania standardów zapewniania skarżącemu gwarancji procesowych i prawa do 

sądu.

Rozstrzygnięciekosztach postępowania sądowego zostało oparte o treść 

art. 200, art. 203 pki)'i’'artr20§ p.s.a.
Na oryginale właściwe podpisy 
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