
Konferencja Naukowa 
Rozprawa na odległość - wykorzystanie wideokonferencji w postępowaniu sądowym

POSTĘPOWANIE CYWILNE (WYBRANE REGULACJE)

Przedmiot regulacji Obecne brzmienie Brzmienie po 8 września 2016 r.

Posiedzenie na odległość Art. 151 KPC:
Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku 
sądowym, a poza tym budynkiem tylko wówczas, 
gdy czynności sądowe muszą być wykonane w 
innym miejscu albo gdy odbycie posiedzenia poza 
budynkiem sądowym ułatwia przeprowadzenie 
sprawy lub przyczynia się znacznie do 
zaoszczędzenia kosztów.

Art. 151 KPC:
§ 1. Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku 
sądowym, a poza tym budynkiem tylko wówczas, 
gdy czynności sądowe muszą być wykonane w 
innym miejscu albo gdy odbycie posiedzenia poza 
budynkiem sądowym ułatwia przeprowadzenie 
sprawy lub przyczynia się znacznie do 
zaoszczędzenia kosztów.
§ 2. Przewodniczący może zarządzić 
przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy 
użyciu urządzeń technicznych 
umożliwiających jego przeprowadzenie na 
odległość. W takim przypadku uczestnicy 
postępowania mogą brać udział w posiedzeniu 
sądowym, gdy przebywają w budynku innego 
sądu, i dokonywać tam czynności 
procesowych, a przebieg czynności 
procesowych transmituje się z sali sądowej 
sądu prowadzącego postępowanie do miejsca 
pobytu uczestników postępowania oraz z 
miejsca pobytu uczestników postępowania do 
sali sądowej sądu prowadzącego 
postępowanie.

Dowód na odległość Art. 235 KPC:
§ 1. Postępowanie dowodowe odbywa się przed 
sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się 
temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne 
niedogodności lub niewspółmierność kosztów w 
stosunku do przedmiotu sporu. W takich 
wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie 
dowodu jednemu ze swych członków (sędzia 
wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany).
§ 2. Jeżeli charakter dowodu się temu nie 
sprzeciwia, sąd orzekający może postanowić, że 
jego przeprowadzenie nastąpi przy użyciu 
urządzeń technicznych umożliwiających 
dokonanie tej czynności na odległość. Sąd 
orzekający przeprowadza dowód w obecności 
sądu wezwanego lub referendarza sądowego w 
tym sądzie.
§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 
rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków 
technicznych umożliwiających przeprowadzenie 
dowodu na odległość, sposób korzystania z tego 
rodzaju urządzeń i środków, jak również sposób 
przechowywania, odtwarzania i kopiowania 
zapisów dokonanych podczas jego 
przeprowadzenia, mając na względzie 
konieczność właściwego zabezpieczenia 
utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą 
dowodu, jego zniekształceniem lub 
nieuprawnionym ujawnieniem.

Art. 235 KPC:
§ 1. Postępowanie dowodowe odbywa się przed 
sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się 
temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne 
niedogodności lub niewspółmierność kosztów w 
stosunku do przedmiotu sporu. W takich 
wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie 
dowodu jednemu ze swych członków (sędzia 
wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany).
§ 2. Jeżeli charakter dowodu się temu nie 
sprzeciwia, sąd orzekający może postanowić, 
że jego przeprowadzenie nastąpi przy użyciu 
urządzeń technicznych umożliwiających 
dokonanie tej czynności na odległość.
§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 
rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków 
technicznych umożliwiających przeprowadzenie 
dowodu na odległość, sposób korzystania z tego 
rodzaju urządzeń i środków, jak również sposób 
przechowywania, odtwarzania i kopiowania 
zapisów dokonanych podczas jego 
przeprowadzenia, mając na względzie 
konieczność właściwego zabezpieczenia 
utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą 
dowodu, jego zniekształceniem lub 
nieuprawnionym ujawnieniem.
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ARBITRAŻ (WYBRANE REGULACJE)

Przedmiot regulacji Treść przepisów

Przeprowadzenie rozprawy lub wymiana 
dokumentów

Art. 1189 KPC:
§ 1. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny decyduje o tym, czy 
przeprowadzić rozprawę w celu przedstawienia przez strony twierdzeń lub dowodów 
na ich poparcie, czy też postępowanie będzie prowadzone na podstawie 
dokumentów i innych pism, bez wyznaczania rozprawy. Jeżeli strony nie uzgodniły, 
że postępowanie będzie prowadzone bez wyznaczania rozprawy, sąd polubowny 
jest obowiązany rozpoznać sprawę na rozprawie, gdy jedna ze stron tego zażąda.
§ 2. Strony powinny być odpowiednio wcześnie zawiadomione o rozprawie oraz 
posiedzeniach sądu polubownego odbywanych w celu przeprowadzenia dowodów.
§ 3. Wszelkie pisma składane przez stronę sądowi polubownemu powinny być 
doręczone drugiej stronie. Obu stronom powinny być doręczone opinie biegłych 
oraz inne dowody na piśmie, które sąd polubowny może wziąć pod uwagę przy 
rozstrzyganiu sporu.

Postępowanie dowodowe Art. 1191 KPC:
§ 1. Sąd polubowny może przeprowadzić dowód z przesłuchania świadków, z 
dokumentów, oględzin, a także inne konieczne dowody, nie może jednak stosować 
środków przymusu.
§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny może także:
1) wyznaczyć biegłego lub biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii;
2) zażądać od strony dostarczenia biegłemu odpowiednich informacji lub 
przedstawienia mu albo udostępnienia do zbadania dokumentów lub innych 
przedmiotów.
§ 3. W braku odmiennego uzgodnienia stron, na żądanie strony lub jeżeli sąd 
polubowny uzna to za konieczne, biegły po przedstawieniu swojej pisemnej lub 
ustnej opinii uczestniczy w rozprawie, w toku której strony mogą zadawać mu 
pytania oraz żądać wyjaśnień.

Postępowanie dowodowe w sądzie 
rejonowym

Art. 1192 KPC:
§ 1. Sąd polubowny może zwrócić się o przeprowadzenie dowodu lub wykonanie 
innej czynności, której sąd polubowny nie może wykonać, do sądu rejonowego, w 
którego okręgu dowód lub czynność powinna być przeprowadzona. W 
postępowaniu dowodowym przed sądem rejonowym mogą wziąć udział strony i 
arbitrzy z prawem zadawania pytań.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, gdy miejsce postępowania przed sądem 
polubownym znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest 
oznaczone.

Uchybienie przepisom Art. 1193 KPC:
Jeżeli uchybiono przepisom niniejszej części, od których strony mogą odstąpić, albo 
uchybiono określonym przez strony zasadom postępowania przed sądem 
polubownym, strona, która o powyższym uchybieniu wiedziała, nie może podnieść 
zarzutu takiego uchybienia przed sądem polubownym ani też powołać się na takie 
uchybienie w skardze o uchylenie wyroku sądu polubownego, jeżeli nie podniosła 
zarzutu niezwłocznie lub w terminie określonym przez strony bądź przepisy 
niniejszej części.
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POSTĘPOWANIE KARNE (WYBRANE REGULACJE)

Przedmiot regulacji Treść przepisów

Przesłuchanie świadka Art. 177 KPK:
§ 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. 
§ 1a. Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i 
dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze 
udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego 
okręgu świadek przebywa. 
§ 2. Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej 
się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu. 

Składanie wyjaśnień lub 
zeznań

Art. 390 KPK:
§ 1. Oskarżony ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego. 
§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy należy się obawiać, że obecność oskarżonego mogłaby 
oddziaływać krępująco na wyjaśnienia współoskarżonego albo na zeznania świadka lub biegłego, 
przewodniczący może zarządzić, aby na czas przesłuchania danej osoby oskarżony opuścił salę 
sądową. Przepis art. 375 § 2 stosuje się odpowiednio. 
§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 2 przewodniczący może również przeprowadzić 
przesłuchanie przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej 
czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W miejscu 
składania wyjaśnień lub zeznań w czynności bierze udział referendarz sądowy, asystent 
sędziego lub urzędnik sądowy. 

Postępowanie 
przyśpieszone

Art. 517b KPK:
§ 1. W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpoznawane sprawy, w których prowadzi się 
dochodzenie, jeżeli sprawca został ujęty na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub 
bezpośrednio potem, zatrzymany oraz w ciągu 48 godzin doprowadzony przez Policję i przekazany do 
dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, zwanym 
dalej „wnioskiem o rozpoznanie sprawy”. 
§ 2. Postępowanie przyspieszone toczy się w trybie publicznoskargowym także o przestępstwa ścigane 
z oskarżenia prywatnego, jeżeli miały one charakter chuligański. 
§ 2a. Można odstąpić od przymusowego doprowadzenia do sądu sprawcy ujętego w warunkach 
określonych w § 1, jeżeli zostanie zapewnione uczestniczenie przez sprawcę we wszystkich 
czynnościach sądowych, w których ma on prawo uczestniczyć, w szczególności złożenie przez 
niego wyjaśnień, przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tych 
czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W takim 
wypadku złożenie wniosku o rozpoznanie sprawy jest równoznaczne z przekazaniem sprawcy 
do dyspozycji sądu. 
§ 2b. W wypadku określonym w § 2a we wszystkich czynnościach sądowych przy użyciu 
urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość, bierze 
udział w miejscu przebywania sprawcy referendarz sądowy lub asystent sędziego zatrudniony w 
sądzie, w którego okręgu przebywa sprawca. 
§ 2c. Jeżeli w wypadku określonym w § 2a został ustanowiony obrońca, uczestniczy on w 
czynnościach sądowych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych 
czynności na odległość, w miejscu przebywania sprawcy. 
§ 2d. Jeżeli w wypadku określonym w § 2a w odniesieniu do sprawcy zachodzą okoliczności, o których 
mowa w art. 204 § 1, tłumacz uczestniczy w czynnościach sądowych przy użyciu urządzeń 
technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość, w miejscu przebywania 
sprawcy. 
§ 3. Można odstąpić od zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do sądu sprawcy ujętego w 
warunkach określonych w § 1 lub zwolnić zatrzymanego, zobowiązując go do stawienia się w sądzie w 
wyznaczonym miejscu i czasie, w okresie nieprzekraczającym 72 godzin od chwili zatrzymania albo 
oddania sprawcy w ręce Policji, ze skutkiem wezwania. Wniosek o rozpoznanie sprawy przekazuje się 
w takim wypadku sądowi wraz z materiałem dowodowym w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania albo 
oddania sprawcy w ręce Policji, a gdy termin ten upływa w dniu wolnym od pracy – w najbliższym dniu 
roboczym, tak jednak aby sąd mógł przystąpić do rozpoznania sprawy przed upływem 72 godzin od 
chwili zatrzymania albo oddania sprawcy w ręce Policji. 
§ 4. W stosunku do sprawcy występku o charakterze chuligańskim przepis § 3 może być stosowany 
wyjątkowo, jeżeli z okoliczności wynika, że sprawca stawi się w sądzie w wyznaczonym miejscu i 
czasie oraz nie będzie utrudniał postępowania w inny sposób. 
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