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1. ROZPRAWA ODMIEJSCOWIONA.



Posiedzenia sądowe

Posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje 

sprawy na rozprawie,

- chyba, że przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć 

rozprawę także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym. 

Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. 



Posiedzenia sądowe

Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy:

1. pozwany uznał powództwo 

2. po złożeniu przez strony pism procesowych i 

dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub 

sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku 

zaocznego, sąd uzna – mając na względzie całokształt 

przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków 

dowodowych – że przeprowadzenie rozprawy nie jest 

konieczne.



Posiedzenia sądowe

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest 

niedopuszczalne, jeżeli strona w pierwszym piśmie 

procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie 

rozprawy, chyba że pozwany uznał powództwo



Posiedzenia sądowe

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest 

niedopuszczalne, jeżeli strona w pierwszym piśmie 

procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie 

rozprawy, chyba że pozwany uznał powództwo



ROZPRAWA ODMIEJSCOWIONA

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



ROZPRAWA ODMIEJSCOWIONA

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego 
wniosku strona postępowania może uczestniczyć w 
rozprawie poza siedzibą sądu rozpoznającego 
sprawę. Oznacza to, że strona wnioskująca o 
przeprowadzenie rozprawy odmiejscowionej stawia 
się w innym sądzie połączonym w 
trybie wideokonferencji z sądem podstawowym.



ROZPRAWA ODMIEJSCOWIONA

Rozwiązanie to jest korzystne dla strony z punktu 
widzenia odpowiedzialności za kwestie techniczne 
połączenia. W sytuacji, w której wystąpią problemy 
techniczne zobowiązanym do usunięcia awarii jest 
personel sądu (głównego lub wyznaczonego). Zaletą 
skorzystania z wniosku o przeprowadzenie rozprawy 
odmiejscowionej jest oszczędność czasu i środków 
wynikająca z braku konieczności stawienia się w 
sądzie często bardzo odległym od siedziby strony.



ROZPRAWA ODMIEJSCOWIONA

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. – do 31.12.22 r.



ROZPRAWA ODMIEJSCOWIONA
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 albo w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 

gdy są pozbawieni wolności, 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. W miejscu przebywania osoby 

pozbawionej wolności w czynnościach procesowych bierze udział 

przedstawiciel administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego, 

pełnomocnik, jeżeli został ustanowiony, oraz tłumacz, jeżeli został 

powołany. 

Od 01.01.23 r.



ROZPRAWA ODMIEJSCOWIONA -COVID



ROZPRAWA ODMIEJSCOWIONA –COVID
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w 
sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej "Kodeksem postępowania cywilnego":
1)
rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim 
przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), z tym że osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu;
2)
od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich 
przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących;
3)
przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub 
posiedzenia jawnego nie jest konieczne;
4)
w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli 
uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.
2.
Na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego sąd zapewni jej możliwość udziału w 
posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu 
zdalnym poza budynkiem sądu.
3.
Sąd poucza osobę wezwaną oraz stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej o treści ust. 2 przy doręczeniu pierwszego zawiadomienia o terminie posiedzenia zdalnego.
4.
Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do spraw prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588).

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-upadlosciowe-17021464
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-restrukturyzacyjne-18208902


PROTOKÓŁ
Z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant sporządza protokół. 

Protokół sporządza się, utrwalając przebieg posiedzenia za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod 

kierunkiem przewodniczącego, zgodnie z art. 158 § 1.

Jeżeli ze względów technicznych utrwalenie przebiegu posiedzenia za 

pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest 

możliwe, protokół jest sporządzany wyłącznie pisemnie, pod kierunkiem 

przewodniczącego, 

zgodnie z art. 158 § 2.



PROTOKÓŁ – wyrok zaoczny
wystarczające jest zaznaczenie w aktach, że pozwany nie stawił się na 

posiedzenie, nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności i 

nie złożył żadnych wyjaśnień, oraz 

wzmianka co do ogłoszenia wyroku.

Z posiedzenia niejawnego sporządza się notatkę urzędową, jeżeli nie 

wydano orzeczenia.



PROTOKÓŁ 
Protokół pisemny zawiera: oznaczenie sądu, miejsca 

i daty posiedzenia, nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, 

interwenientów, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy i wzmianki co do 

jawności. Ponadto protokół sporządzony pisemnie zawiera wymienienie 

zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy 

zostały ogłoszone, streszczenie wyników postępowania dowodowego, a 

także czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu (ugoda, 

zrzeczenie się roszczenia, uznanie powództwa, cofnięcie, zmiana, 

rozszerzenie lub ograniczenie żądania pozwu) oraz inne czynności stron, 

które według szczególnych przepisów ustawy powinny być wciągnięte, 

wpisane, przyjęte, złożone, zgłoszone lub wniesione do protokołu. Jeżeli 

sporządzenie odrębnej sentencji orzeczenia nie jest wymagane, 

wystarcza zamieszczenie w protokole treści samego rozstrzygnięcia. 

Czynności wymagające podpisu strony mogą być zamieszczane w 

odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu.



PROTOKÓŁ

Protokół pisemny może zawierać wnioski i twierdzenia stron 

oraz inne okoliczności istotne dla przebiegu posiedzenia

zamiast wniosków i twierdzeń można w protokole powołać się na pisma 

przygotowawcze



PROTOKÓŁ

Jeżeli przebiegu posiedzenia nie utrwala się za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, protokół sporządzony 

pisemnie zawiera także wnioski oraz twierdzenia stron, 

udzielone pouczenia, a także wyniki postępowania dowodowego oraz 

inne okoliczności istotne dla przebiegu posiedzenia



PROTOKÓŁ

Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie 

później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół 

rozprawy, po której zamknięciu nastąpiło wydanie wyroku – dopóki akta 

sprawy znajdują się w sądzie. Od zarządzenia przewodniczącego strony 

mogą odwołać się do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia im 

zarządzenia.

Jednakże zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku nie podlega sprostowaniu.

Strona powinna zwrócić uwagę sądu na uchybienie przepisom 

postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. 

Zastrzeżenie można zgłosić najpóźniej na kolejnym posiedzeniu.



PROTOKÓŁ ELEKTRONICZNY

Zapis audio lub audio-wideo ma umożliwić gruntowną ocenę 

formułowanych w toku posiedzeń spontanicznych wypowiedzi, które –

przy wykorzystaniu wyłącznie formy pisemnej protokołu – mogły podlegać 

zniekształceniom lub bywały pomijane (jak na przykład reakcje świadków 

na określone pytania). Jednocześnie rozwiązanie to pozwala lepiej ocenić 

zebrany materiał dowodowy i sprawniej przeprowadzić kontrolę 

instancyjną niż tradycyjny protokół (sąd drugiej instancji, słuchając lub 

oglądając protokół, bez wątpienia pełniej zapoznaje się z przebiegiem 

rozprawy). Ponadto wdrożenie protokołu elektronicznego zapewnia 

realizację postulatu szybkości postępowania.



PROTOKÓŁ ELEKTRONICZNY

Wprowadzone rozwiązania nie wyeliminowały całkowicie formy pisemnej 

protokołu, a jedynie doprowadziły do jej częściowego zastąpienia przez 

zapis elektroniczny. K.p.c. przewiduje współistnienie obu postaci 

protokołu.  Zasadą jest utrwalanie przebiegu posiedzenia w formie zapisu 

dźwięku albo dźwięku i obrazu, a protokół pisemny stanowi jedynie 

wyjątek znajdujący zastosowanie w przypadku, gdy ze względów 

technicznych sporządzenie protokołu elektronicznego nie jest możliwe 

(sąd lub dana sala sądowa nie jest wyposażony w odpowiednie urządzenie 

rejestrujące).

Sporządzenie transkrypcji protokołu elektronicznego nie jest obecnie 

obowiązkiem, a jedynie może zostać zarządzone przez przewodniczącego 

wówczas, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania 

w sprawie.



TRANSKRYPCJA

1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z prezesami sądów apelacyjnych może powierzyć prezesowi jednego 
sądu apelacyjnego wykonywanie czynności związanych z transkrypcją na rzecz sądów z obszaru właściwości 
jednej lub więcej niż jednej apelacji.
2. Przewodniczący posiedzenia zarządzając sporządzenie transkrypcji wskazuje fragment protokołu podlegający 
transkrypcji, zwany dalej „fragmentem protokołu”, oraz określa priorytet wykonania transkrypcji.
3. Prezes sądu apelacyjnego wyznacza osoby odpowiedzialne za zapewnienie wykonania transkrypcji oraz osobę 
kierującą wykonywaniem tych czynności spośród pracowników sądu.
4. Do zadań osoby kierującej czynnościami związanymi z transkrypcją należy w szczególności kontrolowanie 
terminowości i jakości transkrypcji oraz przekazywanie transkrypcji wnioskodawcy.
5. Prezes sądu okręgowego, a także prezes sądu rejonowego wyznacza pracowników sądu odpowiedzialnych za 
kontakt z osobą kierującą czynnościami związanymi z transkrypcją.
6. Do zadań osób, o których mowa w ust. 5, należy w szczególności udostępnianie osobie kierującej czynnościami 
związanymi z transkrypcją fragmentu protokołu za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do obsługi 
transkrypcji.
7. Nadzór nad przekazywaniem fragmentu protokołu do transkrypcji sprawuje kierownik sekretariatu lub 
wyznaczona przez niego osoba.



PROTOKÓŁ - TRANSKRYPCJA

Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w 

sprawie, przewodniczący może zarządzić sporządzenie transkrypcji

odpowiedniej części protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.



PROTOKÓŁ - TRANSKRYPCJA

Protokół, jako swego rodzaju sprawozdanie, ma na celu utrwalenie 

przebiegu posiedzenia. Jego sporządzenie umożliwia zapoznanie się z 

tokiem dokonanych czynności oraz skontrolowanie ich prawidłowości.



Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka 

posiedzenia, udziela głosu, zadaje pytania, upoważnia 

do zadawania pytań i ogłasza orzeczenia. Może też 

odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa, jak 

również uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe 

lub zbyteczne.



KAZUSY- 1
Podczas posiedzenia sądowego w sprawie zwrotu pożyczki udzielonej Janowi 

Kowalskiemu przez Andrzeja Kowalskiego na rozprawę stawili się powód Andrzej 

Kowalski i Jan Kowalski z pełnomocnikiem – aplikantem adwokackim Marianną 

Kowalską. Podczas Rozprawy Sąd Rejonowy w Trzebnicy zezwolił Mariannie na 

korzystanie ze sprzętu elektronicznego w postaci laptopa. Następnie 

przewodnicząca na podstawie  art. 155 k.p.c. wydała informatykowi polecenie 

sprawdzenia, czy aplikantka na rozprawie kontaktowała się przy użyciu laptopa z 

osobami z zewnątrz oraz polecenie przeszukania laptopa. Sąd chciał sprawdzić 

czy aplikantka adwokacka naruszyła zarządzenia wyznaczające zakres zezwolenia 

udzielonego jej na korzystanie na rozprawie ze sprzętu elektronicznego. Wywiązała 

się kłótnia, a następnie przy użyciu siły informatyk odebrał Mariannie komputer i 

dokonał przeszukania. Okazało się, że Marianna wysyłała miale do koleżanek w 

trakcie rozprawy. Na skutek czego sąd ukarał ją grzywną w kwocie 9 tys. zł.

Oceń działanie Sądu.



KAZUSY

1.
Działanie obwinionej zostało podjęte w związku ze stosowaniem przez nią art. 155 k.p.c. i miało charakter oczywistego i rażącego naruszenia tego przepisu, gdyż w zakres uprawnień przewodniczącego do kierowania 

rozprawą nie wchodzi wydawanie takich zarządzeń, których wykonanie polegałoby na wglądzie do cudzego urządzenia elektronicznego i na odczytywaniu – wbrew woli nadawcy i odbiorcy – nieprzeznaczonych dla sądu 

wiadomości wysyłanych z tego urządzenia. Nawet przy braku szczegółowych uregulowań co do treści zarządzeń, jakie może wydawać przewodniczący składu orzekającego na rozprawie, można wskazać takie ich granice, 

których przekroczenie uzasadnia tezę, iż zarządzenie było sprzeczne z prawem z punktu widzenia obowiązujących przepisów.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2014 r.

Sygn. akt SNO 4/14



KAZUSY- 2
Podczas pierwszego posiedzenia sądowego w sprawie zwrotu pożyczki udzielonej 

Michałowi Kowalskiemu przez Andrzeja Kowalskiego na rozprawę stawili się 

powód Andrzej Kowalski i Michał Kowalski z pełnomocnikiem – aplikantem 

radcowskim Marianną Kowalską oraz pełnomocnikiem adwokatem Januszem 

Papugą. Podczas Rozprawy adwokat stwierdził, że odnalazł uznanie długu przez 

Michała Kowalskiego z podpisem notarialnie poświadczonym. Ponadto wskazał, że 

wcześniej nie miał wiedzy na temat tego dokumentu oraz, że wnosi o jego 

dopuszczenie i przeprowadzenie. Kserokopie wręczył stronie przeciwnej i 

protokolantowi. Sąd nie wydając wcześniej żadnych zarządzeń zamknął rozprawę 

i stwierdził, że zostanie wydany wyrok w sprawie. Po stawieniu się ponownie w 

Sali rozpraw stron postepowania Sąd Rejonowy w Trzebnicy wydał wyrok. 

Oceń działanie Sądu.



KAZUSY- 2
Dokonanie przez sad ustaleń faktycznych w oparciu o dowody które nie zostały w formalny sposób dopuszczone i przeprowadzone na rozprawie, narusza ogólne reguły postępowania dowodowego w 

zakresie bezpośredniości, jawności równości stron i kontradyktoryjności .

POSTANOWIENIE SN z 13 lutego 2014 r. II UK 467/13.



KAZUSY- 3
Podczas pierwszego posiedzenia sądu II instancji w sprawie zwrotu pożyczki w 

kwocie 19.900,00 zł udzielonej Michałowi Kowalskiemu przez Andrzeja 

Kowalskiego, na skutek wniesionej przez pozwanego apelacji na rozprawę stawili 

się powód Andrzej Kowalski i Michał Kowalski z pełnomocnikiem adwokatem 

Januszem Papugą. Podstawą apelacji był fakt, że sędzia był stornniczy i pomagał 

powodowi, przeglądał wraz z nim dokumenty i podpowiadał mu co ma mówić aby 

wygrać sprawę. Sąd II instancji zarządził konieczność przeprowadzenia 

transkrypcji i sprawdzenia protokołu elektronicznego. Okazało się jednak, że 

kamera nie zarejestrowała obrazu, a mikrofon zarejestrował dźwięk w taki 

sposób, że nie słychać o czym mówią obecni na rozprawie.

Sąd uchylił orzeczenie i przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego 

rozpoznania. Z takim wynikiem nie zgadza się apelujący, twierdząc, iż sąd mógł 

sam te czynności powtórzyć w ramach toczącego się postępowania. 

Oceń działanie Sądu i twierdzenia pozwanego.



KAZUSY- 3
Co jeśli niewiele słychać?

Kolejne z pytań przedstawionych Sądowi Najwyższemu dotyczyło przypadku, gdy protokół elektroniczny jest słabo słyszalny, a zatem wadliwy. Ten problem z kolei sprowadza się do tego, że nie można 

na podstawie protokołu ustalić części treści czynności dowodowej. Zgodnie ze wskazaniem przyjętym przez Sąd Najwyższy w omawianej uchwale – uzasadnia to powtórzenie w odpowiednim zakresie 

czynności dowodowej, której treści nie da się ustalić. Przy czym zaznacza się, że takie powtórzenie postępowania dowodowego jest co do zasady możliwe zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, 

w tym także w zakresie dowodów przeprowadzonych w pierwszej instancji. Wyjątkowo nie jest to dopuszczalne w postępowaniu apelacyjnym prowadzonym w ramach postępowania uproszczonego, 

bowiem w tym wypadku sąd może przeprowadzać tylko dowód z dokumentu. Wówczas sąd wydaje orzeczenie kasatoryjne oraz przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, 

by ten powtórzył wskazany dowód.

Uchwała SN z 23 marca 2016 r., III CZP 102/15



KAZUSY- 4
Przy rozpatrywaniu apelacji Józefa Malinowskiego od wyroku rozwodowego 

orzeczonego z jego winy, Sąd Apelacyjny wre Wrocławiu zarządził 

przeprowadzenie dowodu z protokołu pisemnego i elektronicznego rozprawy sądu 

I instancji (na wniosek małżonki Janiny Malinowskiej) i transkrypcji z protokołu 

elektronicznego (na wniosek pełnomocnika Józefa). Transkrypcja i protokół stoją 

ze sobą w sprzeczności. Ponadto protokół elektroniczny zawiera ubytki zarówno 

co do obrazu jak i dźwięku. Józef twierdzi, że transkrypcja została sporządzona 

kiedy protokół był niezniszczony. Sąd stwierdził, że transkrypcja nie jest 

dokumentem urzędowym i w pełni uznał za prawidłowo stwierdzone fakty, o 

których mowa w protokole pisemnym. Sąd oddalił apelacje.

- Który dokument powinien uznać sąd i co ewentualnie 

mógłby zrobić sąd w takiej sytuacji.



KAZUSY- 4
Czy transkrypcja protokołu jest dokumentem urzędowym?

Sąd okręgowy powziął między innymi wątpliwość co do charakteru transkrypcji protokołu elektronicznego. Postawiono pytanie, czy taka transkrypcja ma charakter dokumentu urzędowego i czy jest 

równoznaczna z samym protokołem. Rozwiązanie powyższego problemu wymaga odwołania się do poglądów wyrażonych w doktrynie – bowiem protokół stanowi dokument urzędowy i ma moc 

dowodową tego rodzaju dokumentu (art. 244 k.p.c.)1 – a zatem jest on dowodem tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. Jednakże, jak podkreśla Sąd Najwyższy w omawianej uchwale, nie ma 

podstaw do utożsamiania lub zrównywania transkrypcji tego zapisu z protokołem albo jego częścią względnie traktowania jej jako trzeciego elementu składowego protokołu, a nadto transkrypcja 

protokołu elektronicznego nie pełni żadnej samodzielnej funkcji procesowej, lecz ma znaczenie tylko subsydiarne. Taki sam pogląd wyrażono także w samym uzasadnieniu rządowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która wprowadziła zastosowanie protokołu elektronicznego. Projektodawca zauważa, że transkrypcja, jako czynność o charakterze materialno-

technicznym, stanowi jedynie załącznik do protokołu, z którym nie należy jej utożsamiać

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2014 r.

Sygn. akt SNO 4/14



KAZUSY- 5
Przy rozpatrywaniu apelacji Józefa Malinowskiego od wyroku rozwodowego 

orzeczonego z jego winy, Józefa wniósł o przeprowadzenie dowodu z protokołu 

pisemnego i elektronicznego rozprawy sądu I instancji i transkrypcji z protokołu 

elektronicznego. Józef w apelacji nie wskazał konkretnego fragmentu protokołu 

elektronicznego, który utrwala przeprowadzenie tego dowodu – faktu na który 

powołuje się apelujący.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu odmówił przeprowadzenia dowodu z protokołu 

pisemnego i elektronicznego, a także transkrypcji ze względu na fakt, iż protokół 

zawiera 6 godzin nagrań, a apelujący jest zobowiązany do wskazania konkretnego 

maksymalnie 5 minutowego fragmentu protokołu. 

Oceń działanie sądu.



KAZUSY- 5
Sąd okręgowy sformułował również pytanie dotyczące możliwości podnoszenia w apelacji zarzutu błędnej oceny danego dowodu – powstała w tym zakresie wątpliwość, czy 
skarżący jest obowiązany wskazać konkretny fragment protokołu elektronicznego, który utrwala przeprowadzenie tego dowodu. Zgodnie z art. 368 § 1 k.p.c. apelacja winna 
zawierać między innymi zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz ich uzasadnienie. Jednakże, jak wskazuje Sąd Najwyższy – jakkolwiek w praktyce z punktu widzenia efektywności 
i sprawności postępowania jest korzystne, gdy skarżący wskazuje konkretny fragment zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku bądź konkretne karty akt sprawy (protokołu) 
utrwalające przeprowadzony dowód, którego ocenę kwestionuje, to jednak przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie nakładają na niego takiej powinności. 
Jednocześnie podkreśla się, że przyjęcie przeciwnej tezy stwierdzającej taki obowiązek skarżącego stanowiłoby o przerzuceniu na apelującego ciężaru kontroli ustaleń 
i zwolnieniu sądu z konieczności zapoznawania się z całokształtem materiału procesowego zgromadzonego w pierwszej instancji.



POSTĘPOWANIE DOWODOWE
- sędzia wyznaczony

- sąd wezwany

- dowód na odległość



POSTĘPOWANIE DOWODOWE
W przypadku przeprowadzenia dowodu na odległość sąd, w którym będzie miał 

obowiązek stawić się świadek czy też strona postępowania (ewentualnie biegły 

sądowy) w celu złożenia zeznań (przedstawienia opinii ustnej) za pośrednictwem 

urządzeń rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk, umożliwiających 

przeprowadzenie tele- lub wideokonferencji, będzie zobowiązany jedynie do 

asysty techniczno-organizacyjnej. W takiej sytuacji nie będzie zatem konieczne 

angażowanie sądu (sędziego) czy też referendarza sądowego, gdyż wystarczająca 

będzie obecność urzędnika sądowego, który zadba o stronę techniczną 

i umożliwienie złożenia tych zeznań bez przeszkód natury organizacyjnej 

i porządkowej. Warto mieć przy tym na względzie, że dowód na odległość 

wykazuje liczne zalety w porównaniu z instytucjami sądu wezwanego (sędziego 

wyznaczonego)



POSTĘPOWANIE DOWODOWE - lektura

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/124397/PDF

/03_Przeprowadzenie_dowodu_za_pomoca_srodkow.pdf
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