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Toruń, 27 kwietnia 2021 r. 
 
Do druku senackiego nr 384  
 
 

Szanowny Pan Przewodniczący 
Krzysztof Kwiatkowski 
Komisja Ustawodawcza 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Szanowny Panie Przewodniczący,  

 

20 kwietnia 2021 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Teraz prace nad tym aktem 

prawnym podejmie Senat Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 384). 

Do pierwotnego projektu ustawy (druk sejmowy nr 899) wprowadzono wiele 

poprawek. Pomimo tych zmian, w ustawie pozostały przepisy, które godzą, w prawo 

do jawnego rozpatrzenia sprawy wyrażone w art. 45 Konstytucji RP.  

Apelujemy do Państwa Senatorów o: 

 Skreślenie art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy, który zmienia brzmienie art. 15 zzs(1)1 

w taki sposób, że pozwala sądom rozpoznawać sprawy na posiedzeniach 

niejawnych bez zgody stron oraz zwiększa zakres spraw rozpoznawanych 

przez sądy w składach jednego sędziego zawodowego.   

 Skreślenie art. 4 ust. 3 uchylającego art. 15 zzs(3) oraz art. 4 ust. 4 w zakresie, 

w którym dodaje art. 15 zzs(7). Przepisy te ograniczają jawność prac Sądu 

Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

                                                           
1 Przepisy 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. 
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Przyjęte przez Sejm przepisy są niezgodne z Konstytucją RP, ponieważ sprawy 

sądowe powinny być rozpatrywane publicznie, a ograniczenie jawności rozprawy 

może nastąpić, jedynie ze względu na wymienione w ust. 2 art. 45 Konstytucji RP 

przesłanki. Zgodnie z Konstytucją ograniczenie praw i wolności musi być 

proporcjonalne i nie powinno naruszać istoty prawa. Świadomi potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa, w trakcie pandemii COVID-19, uważamy, że ww. przepisy nie 

realizują tej potrzeby w sposób adekwatny. Wskazać można m.in. na fakt, że mają one 

obowiązywać również rok po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Nie ograniczają też liczby osób, które 

mogłyby obserwować posiedzenia, w czasie pandemii, dając zadość zasadzie 

jawności, ale pozwalają na wykluczenie publiczności i mediów w ogóle. Zarządzenie 

rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym umożliwia sądom rozpoznanie 

sprawy nawet bez obecności stron, ponieważ w takim posiedzeniu mogą wziąć udział 

tylko osoby wezwane, a sąd nie ma obowiązku wzywać stron. W ten sposób łamana 

będzie fundamentalna zasada rzetelnego procesu – zasada iż strony powinny zostać 

wysłuchane. Oczywiście dla niektórych uczestników postępowań pisemna formuła 

postępowania będzie wystarczająca. Jednak ustawa przyjęta przez Sejm zupełnie 

pomija, iż wielu Polaków musi bronić swoich praw w sądzie na własną rękę. Osoby te 

mogą mieć trudność ze sformułowaniem swojego stanowiska na piśmie. Możliwość 

przedstawienia swoich argumentów bezpośrednio sędziemu rozpoznającemu sprawę 

stanowi dla nich warunek sprawiedliwości procesu. 

Podczas prac sejmowych i w mediach przedstawiciele Ministerstwa 

Sprawiedliwości argumentowali, że rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym 

ma być wyjątkiem, a domyślnym trybem mają być posiedzenia on-line. Problem 

w tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Tarczy Antykryzysowej posiedzenia 

on-line już są trybem domyślnym w sprawach cywilnych i to od prawie roku. Mimo 
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tego według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, pod koniec 2020 roku niespełna 

3% posiedzeń w sądach powszechnych było przeprowadzonych z wykorzystaniem 

komunikacji audio-video na odległość. Nie ulega wątpliwości, że mając możliwość 

zarządzenia rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, bez pytania stron 

o zdanie, wielu sędziów z tej możliwości będzie korzystać. Sprawy rozpoznawane 

według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, stanowią 84% wszystkich 

spraw rozpoznawanych w polskich sądach. Oznacza to, że jeśli ustawa wejdzie 

w życie w niezmienionej formie to rozstrzygnięcie sprawy w sposób niejawny stanie 

się regułą, a obywatele będący stronami zostaną pozbawieni możliwości wyrażenia 

sprzeciwu.  

Poważne zastrzeżenie wobec projektu ustawy wyraził też Sąd Najwyższy: 

W rezultacie ze względu na proponowane uregulowanie art. 15zzs(1) pkt. 2 [ustawy 

o zwalczaniu COVID-19 [w pierwotnym brzmieniu projektu] zarówno w pierwszej 

instancji, jak i postępowaniu apelacyjnym sprawa zawsze będzie mogła zostać 

skierowana na posiedzenie niejawne, a strony zostaną pozbawione możliwości 

złożenia wiążącego wniosku o przeprowadzanie rozprawy (nawet przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość – por. art. 15 zzs(1) ust. 1 pt 

1 ustawy o zwalczaniu COVID-19) [w pierwotnym brzmieniu projektu] jest to 

rozwiązanie bezprecedensowe, trudne do pogodzenia z zasadą jawności 

postępowania – tym bardziej, że ma ono jeszcze przez rok od odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego2. 

 Prokuratoria Generalna ostrzega w swojej opinii przed potencjalną 

odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa i uznaje wprowadzone 

rozwiązania za nieproporcjonalne: 

                                                           
2 Sąd Najwyższy, Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw, str. 3-4,  
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W ocenie Prokuratorii proponowany przepis nieproporcjonalnie ingeruje więc w konstytucyjne 

i konwencyjnie chronione prawo do jawnego rozpoznania sprawy, tak w odniesieniu do stron 

postępowania (jawność wewnętrzna), jak i w szerszym, zewnętrznym wymiarze. Niejawne 

rozpoznanie sprawy ogranicza bowiem również prawo udziału publiczności w posiedzeniach, 

a zatem – uczestnictwa obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości3.  

W załączeniu przesyłamy opinię, którą przygotowaliśmy na samym początku 

procesu legislacyjnego. Znajduje się w niej szczegółowa analiza rozwiązań przyjętych 

w procedowanym akcie prawnym oraz konsekwencji ich wprowadzenia. Apelujemy 

o usunięcie z ustawy ww. zapisów godzących w konstytucyjną zasadę 

rozpatrywania spraw sądowych oraz prawa stron biorących udział w postępowaniu.  

 

 

  

 Bartosz Pilitowski 

 prezes zarządu 

 

 

 

 

Załącznik:  

Opinia Fundacji Court Watch Polska do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899)  

                                                           
3 Prokuratoria Generalna, Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw, str. 2,  
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Toruń, 10 marca 2021  

Dot. druku nr 899 

Sz. P. Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu RP 

Opinia  

do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 899) 

Fundacja Court Watch Polska od 11 lat działa na rzecz prawa do sprawiedliwego  

i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, 

niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 Konstytucji RP). Po analizie 

projektowanych zmian dotyczących spraw rozpoznawanych według przepisów 

kodeksu postępowania cywilnego zawartych w druku nr 899 negatywnie opiniujemy 

niektóre z nich i rekomendujemy:  

1) usunięcie z projektu zapisów dotyczących art. 15zzs(1) ust. 1. pkt 1 i 2 oraz ust. 2, 

które umożliwiają sądom zarządzanie rozpoznania spraw na posiedzeniach 

niejawnych bez zgody stron; 

2) usunięcie z projektu ustawy zmian w postaci art. 15zzs(1) ust. 1. pkt 3 dotyczących 

zwiększenia zakresu spraw rozpoznawanych w składach jednoosobowych;  

3) usunięcie z projektu ustawy zmian dodających art. 15zzs(9) umożliwiających 

sądom doręczanie pism procesowych profesjonalnym pełnomocnikom wyłącznie 

za pomocą poczty elektronicznej. 

Poniżej prezentujemy szczegółowe uzasadnienie naszego stanowiska.   
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Wprowadzenie 

Pandemia, trwająca w naszym kraju już blisko rok, okazała się ogromnym wyzwaniem 

zarówno dla obywateli i obywatelek, jak i dla instytucji państwowych. Konieczność 

odnalezienia się w nowej rzeczywistości nie ominęła polskiego wymiaru 

sprawiedliwości. Potrzeba zadbania o zdrowie Polek i Polaków oraz wyjątkowa 

sytuacja epidemiczna z jednej strony wymagała szybkiego przystosowania się do 

nowych warunków, ale z drugiej strony jeszcze bardziej uwidoczniła dotychczasowe 

problemy, z którymi stykają się obywatele korzystający z sądów: zbyt długim czasem 

rozpoznawania spraw w sądach, niedostatecznym wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii w celu podniesienia efektywności działań, a także niską transparentnością 

pracy sądów.  

Wskazywanymi w uzasadnieniu przesłankami dla wprowadzenia zmian są przede 

wszystkim: chęć zapewnienia prawa do szybkiego rozpoznania sprawy oraz zadbania 

o bezpieczeństwo uczestników postępowania. Przedstawione w projekcie 

rozwiązania w wybiórczy sposób traktują prawa zagwarantowane przez Konstytucję 

RP. Proponowane modyfikacje obniżają standardy ochrony prawa do  

sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, 

bezstronny i niezawisły sąd.   Także przyspieszenie spraw w wyniku projektowanych 

zmian w ostateczności będzie miało pozorny charakter i nie przełoży się na 

efektywność całego systemu wymiaru sprawiedliwości w deklarowanym stopniu. 

Biorąc to pod uwagę, negatywnie opiniujemy projekt w zakresie zwiększenia udziału 

spraw rozpoznawanych na posiedzeniach niejawnych i spraw rozpoznawanych przez 

składy jednoosobowe oraz pozbawienie pełnomocników gwarancji wynikających z 

dostarczania pism pocztą lub poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych. 

Apelujemy o usunięcie lub zmianę projektu w tych obszarach.  
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Ad. 1. Posiedzenia niejawne oraz rozprawa odmiejscowiona   

Projektowane zmiany dotyczą jednego z najważniejszych obszarów działania 

polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sprawy rozpoznawane według przepisów  

kodeksu postępowania cywilnego stanowią 84% wszystkich spraw rozpoznawanych 

w polskich sądach. Projektowane zmiany będą miały więc ogromny wpływ nie tylko 

na działanie sądów, ale przede wszystkim na doświadczenie Polaków z wymiarem 

sprawiedliwości. 

Zdajemy sobie sprawę z tego jak dużym wyzwaniem dla wszystkich obywateli i 

instytucji państwowych jest zagrożenie związane z trwającą pandemią. Wdrażane 

rozwiązania powinny dbać o bezpieczeństwo wszystkich interesariuszy wymiaru 

sprawiedliwości. Nie można jednak przy tym zapominać, że proponowane zmiany nie 

powinny naruszać istoty praw i wolności ujętych w Konstytucji RP. Do takich praw 

należy prawo do sądu oraz nierozerwalnie z nim związana jawność postępowania 

sądowych. Z uwagą śledzimy kolejne zmiany w ustawodawstwie oraz zarządzeniach 

prezesów sądów, które ograniczają prawo do jawnego procesu.  

Art. 15zzs(1) 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. poz. 1842, z późn. 

zm.3) w obecnym brzmieniu miał spowodować, że większość spraw rozpoznawanych 

według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”) będzie rozpatrywana 

jawnie na posiedzeniach lub rozprawach online. Gdyby było to niemożliwe sprawa 

powinna zostać skierowana na jawną rozprawę lub posiedzenie w budynku sądu. 

Dopiero w ostateczności, gdyby było to konieczne, na posiedzenie niejawne, czemu 

mogły sprzeciwić się strony. Wydaje się, że takie rozwiązanie było już i tak daleko 
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idącą ingerencją w prawa stron procesu i zasadę jawności   procesu sądowego 

wynikającą z art. 45 Konstytucji RP.  

Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości pod koniec 2020 roku niespełna 3% 

posiedzeń w sądach powszechnych było przeprowadzonych z wykorzystaniem 

komunikacji audio-video na odległość. Stopień wykorzystania możliwości, jaką 

stwarza nowoczesna technologia i przepisy Tarczy Antykryzysowej 3.0, aby 

rozpoznawać sprawy na jawnych posiedzeniach on-line, jest więc znikomy1. 

W projektowanym art. 15zzs(1) bez zmian pozostaje założenie, że w czasie pandemii 

i w ciągu roku od jej odwołania jako zasadę przyjmuje się, że rozprawy lub 

posiedzenia jawne powinny być przeprowadzane online. 

W przeciwieństwie do obecnie obowiązującego art. 15zzs(1) w przypadku 

niemożności przeprowadzenia rozprawy online: 

 art. 15zzs(1) ust. 1 pkt 2: przewodniczący może wydać zarządzenie o 

przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego, 

 art. 15zzs(1) ust. 2:  możliwe jest rozpoznanie sprawy na rozprawie lub 

posiedzeniu jawnym, jeżeli jest to konieczne, a odbycie posiedzenia w budynku 

sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim 

uczestniczących. 

Wykładnia nowych przepisów nie pozwala w sposób jednoznaczny wskazać, który z 

wyjątków ma zastosowanie jako pierwszy w przypadku, gdy niemożliwe jest 

przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego w formie online. 

                                                           
1 P. Słowik, Sąd (nie)przeniesiony do sieci, Gazeta Prawna, 7 grudnia 2020, 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1498315,posiedzenia-sadow-online-statystyki.html 
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Uzasadnienie projektu wyjaśnia jednak, że jeśli nie ma takiej możliwości „wzgląd na 

bezpieczeństwo uczestników postępowania oraz pracowników wymiaru 

sprawiedliwości nakazuje odejście od ściśle postrzeganej zasady jawności zewnętrznej 

i skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne”. (…) „Dopiero gdy sąd uzna 

przeprowadzenie rozprawy za konieczne, a względy epidemiczne nie będą stały temu 

na przeszkodzie, posiedzenie jawne będzie mogło odbyć się w tradycyjnej formie”. 

W praktyce oznaczać to może, że nawet 84% spraw w polskich sądach (spraw 

rozpatrywanych według przepisów kodeksu postępowania cywilnego), będzie 

rozpatrywanych niejawnie.  

W uzasadnieniu znajdujemy również argumentację, że: „Są sprawy, które nie mogą 

lub nie powinny czekać na rozstrzygnięcie, i czasem jedynym sposobem na to jest 

procedowanie ich w trybie niejawnym, jeżeli oczywiście nie jest możliwe zastosowanie 

środków porozumiewania się na odległość sądu ze stronami, bo ten sposób 

przeprowadzania rozprawy ma absolutny priorytet”. Po raz kolejny pominięta zostaje 

publiczność i jawność zewnętrzna postępowania.  

Jawne rozprawy w budynku sądu, które powinny być zasadą, na podstawie nowych 

przepisów są ostatecznością, a ich przeprowadzenie podobnie jak skierowanie na 

posiedzenie niejawne będzie zależne od uznaniowej i arbitralnej decyzji sądu. 

Wobec nikłego wykorzystywania przez sądy jawnych rozpraw online, należy się 

spodziewać masowego kierowania spraw na posiedzenia niejawne. 

Zasada jawności postępowania sądowego w świetle Konstytucji RP 

Warto przy tym pamiętać, że jawność postępowania jest jednym z najważniejszych 

elementów prawa do sądu i jest z nim nierozerwalnie związana. Konstytucja pozwala 

ograniczyć jawność jedynie ze względu na takie przesłanki jak: moralność, 



 adres biura: 

kontakt:  

e-mail:  

www: 

ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Toruń 

tel. (56) 696-50-56, fax. (56) 696-50-52 

info@courtwatch.pl 

courtwatch.pl 

 

Fundacja Court Watch Polska z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 54/2 w Toruniu,  

zarejestrowana w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem KRS 0000353330 

bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia 

prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. 

Wymóg jawności odnosi się do wszystkich stadiów postępowania sądowego, poza naradą 

sędziów poprzedzającą orzekanie. Jawność stanowi dodatkową gwarancję bezstronnego 

działania sądu. Szczególne znaczenie ma jawność sądowej rozprawy, dlatego 

ustrojodawca w art. 45 ust. 2 sformułował szczegółowe klauzule limitacyjne ograniczające 

jawność i wprowadził regułę publicznego ogłaszania wyroków2.   

Wśród powodów wyłączenia jawności wymienionych w Konstytucji RP nie ma ani 

stanu epidemii ani zagrożenia zdrowia pracowników wymiaru sprawiedliwości. 

Konstytucja nie przewiduje także rezygnacji z zasady jawności dla przyspieszenia 

rozpoznawania spraw. Pozostałe wartości konstytucyjne muszą być więc chronione 

obok sprawiedliwości i jawności, a nie ich kosztem. Co ważne, Konstytucja nawet w 

przypadku rozpoznawania spraw niejawnie wymaga publicznego ogłoszenia 

wyroku. Art. 45 ust. 2 Konstytucji kończy się zdaniem: „Wyrok ogłaszany jest 

publicznie”. Tymczasem, projektowane przepisy powodowałyby, że zdecydowana 

większość wyroków wydawanych w polskich sądach mogłaby być ogłaszana 

niepublicznie, na posiedzeniu niejawnym. 

Waga jawnego rozpoznawania spraw w doktrynie postępowania 

cywilnego 

Wagę jawności postępowania w trakcie rozpatrywania spraw podkreśla się nie tylko 

w nauce prawa konstytucyjnego, ale również w doktrynie postępowania cywilnego:  

                                                           

2 P. Tuleja, „Art. 45 Prawo do sądu”,  [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, 

wyd. 1, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019. 
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Konstytucyjnym standardem jest więc rozpatrywanie sprawy w sposób stwarzający możliwość 

uczestniczenia publiczności, czyli na posiedzeniach sądowych o charakterze jawnym, na które 

wstęp mają nie tylko podmioty uczestniczące w postępowaniu, ale także osoby trzecie. 

Ustawodawca zwykły powinien zatem traktować tak rozumianą jawność posiedzeń sądowych 

jako zasadę, a ewentualne odstępstwa od niej muszą mieścić się w granicach określonych w 

Konstytucji RP3. 

Dodatkowo posiedzenia niejawne w postępowaniu cywilnym w przeciwieństwie do 

treści uzasadnienia wskazującego, że stanowią one „odejście od ściśle postrzeganej 

zasady jawności zewnętrznej” (dla publiczności) ograniczają także jawność 

wewnętrzną (dla stron), które nie muszą zostać wezwane na każde posiedzenie 

niejawne.  

Zgodnie z art. 152 § 3 niejawny charakter posiedzeń sądowych wyraża się w tym, że wstęp na 

nie mają wyłącznie osoby wezwane. Same strony, inne podmioty postępowania, jak również 

osoby postronne mogą uczestniczyć w posiedzeniach niejawnych, tylko jeżeli sąd uzna to za 

stosowne, wzywając je do stawiennictwa. Istota posiedzeń niejawnych sprowadza się do 

wyłączenia jawności zarówno w jej aspekcie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Posiedzenia te 

są wyjątkiem od zasady jawności posiedzeń sądowych w postępowaniu cywilnym4. 

Pozorne zwiększenie efektywności wymiaru sprawiedliwości kosztem 

jawności 

                                                           
3 A. Kościółek, „Art. 152”, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w 

sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do 

zmian, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020  

4 A. Kościółek, Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. [Roz. 4. Ograniczenia jawności 

sądowego postępowania cywilnego, 2. Ograniczenia jawności posiedzeń sądowych, 2.2. Posiedzenia 

niejawne], Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018  
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Projektodawca uzasadnia zmiany troską o zdrowie i życie obywateli w pandemicznej 

rzeczywistości, ale w uzasadnieniu odwołuje się nader często także do „szybkości 

postępowania”, jako wartości, którą zmiany mają chronić. W świetle badań 

społecznych, przewlekłość postępowań sądowych jest wadą polskiego sądownictwa, 

na którą skarży się największy odsetek Polaków. Zatem wydawać by się mogło, że 

projekt adresuje ważne z punktu widzenia obywateli problemy. Robi to jednak 

pozornie. W odbiorze społecznym i doświadczeniu przeciętnego interesanta sądu, nie 

jest bowiem ważna szybkość postępowania, ale czas potrzebny do sprawiedliwego i 

prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Nawet jeśli statystyki „szybkości 

postępowań”, a więc rozpoznawania sprawy w I instancji się poprawią, to 

niekoniecznie przełoży się to na doświadczenie obywateli. Na co bowiem komu 

szybko uzyskany wyrok, który jest niesprawiedliwy? Od takiego wyroku z pewnością 

któraś ze stron (albo i obie) się odwołają, a czas potrzebny do uzyskania 

prawomocnego rozstrzygnięcia wydłuży się kilku lub, w skrajnych przypadkach, 

nawet kilkunastokrotnie. Projekt  nie tylko lekceważy sprawiedliwość jako wartość 

nadrzędną działania wymiaru sprawiedliwości, ale w zamian nie oferuje 

rzeczywistego zwiększenia efektywności działania sądownictwa. . Zmiany przyniosą 

prawdopodobnie poprawę wyłączniew świetle popularnych statystyk dotyczących 

średniego czasu załatwienia spraw w pierwszej, czy drugiej instancji, ale nie w 

doświadczeniu dużej części osób mających w sądzie sprawę zwiększając ryzyko, że 

sprawa na pierwszej instancji się nie zakończy. 

Nie można zgodzić się z oceną projektodawcy, że „szybkość postępowania jest 

również wartością, którą należy się w tym przypadku kierować, w szczególności, że 

nie wpływa ona negatywnie na prawa strony do rzetelnego rozpoznania sprawy. W 

każdym przypadku może bowiem zostać przeprowadzone postępowanie dowodowe 

z dokumentów, dowód z opinii biegłych czy zeznań świadków na piśmie, co 
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umożliwia sądowi zebranie pełnego materiału dowodowego, aby móc wydać wyrok 

w sprawie oparty o całokształt okoliczności sprawy”, a „zderzenie dwóch wartości 

konstytucyjnych (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) – jawności rozprawy i prawa do 

rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, ale z wyłączeniem tej pierwszej, nie 

pozostawia wątpliwości, której należy dać pierwszeństwo”. 

Po pierwsze, zbyt częste korzystanie z wyłącznie pisemnych materiałów 

dowodowych analizowanych na niejawnych posiedzeniach ogranicza zasadę 

kontradyktoryjności i bezpośredniości postępowania dowodowego. Jest to sytuacja 

szczególnie niekorzystna w przypadku nierówności stron, gdy jedna z nich znajduje 

się w słabszej pozycji i/lub nie dysponuje pomocą profesjonalnego pełnomocnika. 

Po drugie, projektodawca nie bierze pod uwagę negatywnych skutków 

rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych dla efektywności całego systemu. 

Taki tryb nie gwarantuje w równym stopniu przestrzegania zasad sprawiedliwości 

proceduralnej: wysłuchania stron, czy zapewnienia im zrozumiałości wyroku poprzez 

podanie ustnie w zrozumiały dla nich sposób najważniejszych motywów 

rozstrzygnięcia (posiedzenie niejawne w przypadku braku wezwania na nie stron 

wyklucza możliwość poznania ustnego uzasadnienia orzeczenia)5. Zastrzeżenia do 

sposobu rozpoznania sprawy oraz niższe poczucie sprawiedliwości może częściej 

skłaniać strony do odwoływania się od tak zapadłych orzeczeń. Podważana może być 

także ważność postępowania i istnienie wyroku, którego nie ogłoszono publicznie. W 

rezultacie, za skróceniem czasu rozpatrywania poszczególnych spraw w I instancji, 

                                                           
5 Ewa Łętowska, „Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia sądowego”, Państwo i prawo, 1997, ss. 3–17; 

Stanisław Burdziej, Sprawiedliwość i prawomocność. O społecznej legitymizacji władzy sądowniczej (Toruń: 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017). 
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będzie szedł spadek sprawności systemu, z uwagi na to, że orzeczenia częściej będą 

zaskarżane, a sprawy będą musiał być rozpoznawane ponownie. 

Warto przy tym zauważyć, że obniżenie sprawności sądownictwa, mierzone m.in. 

szybkością załatwiania spraw, nie nastąpiło w skutek pandemii, ale rozpoczęło się 

znacznie wcześniej. W 2014 roku polskie sądy pierwszej instancji potrzebowały 

średnio 203 dni na rozpatrzenie sprawy cywilnej lub gospodarczej, w 2016 było to już 

225 dni, a w 2018 aż 273 dni, co stanowi wzrost o 34%. W sprawach w przedmiocie 

ogłoszenia upadłości było to średnio 87 dni, dwa lata później 114 dni, a w 2018 roku 

aż 131 dni, co stanowi wzrost o 51%. Jeszcze poważniejsze wydłużenie rozpatrywania 

spraw cywilnych nastąpiło w drugiej instancji, gdzie w 2014 roku sądy potrzebowały 

średnio 89 dni, dwa lata później 105, a w 2018 aż 137 dni. To wzrost aż o 54%. W 2014 

roku sądy pracy potrzebowały średnio 195 dni na rozpoznanie sprawy dotyczącej 

rozwiązania stosunku pracy. W 2016 było to już 211 dni, a w 2018 aż 271 dni, co 

stanowi skumulowany wzrost o 39%6. Główną przyczyną obniżającej się efektywności 

sądownictwa powszechnego w Polsce jest zablokowanie powołań i awansów 

sędziowskich w latach 2016-2017 przez wyłącznie uprawnionego do ogłaszania 

konkursów Ministra Sprawiedliwości. Pandemia tylko pogłębiła problem, ale nie jest 

jego podstawowym źródłem. Epidemia może być więc używana instrumentalnie, jako 

pretekst i uzasadnienie ograniczenia prawa obywateli do sprawiedliwego i jawnego 

rozpoznania sprawy, w rzeczywistości w celu „ratowania” sądów przed zapaścią 

wywołaną przez zaniechania Ministra Sprawiedliwości. 

Na takie intencje projektodawcy wskazuje też okres obowiązywania planowanych 

zmian. Mają one obowiązywać w czasie stanu epidemii, stanu zagrożenia 

                                                           
6 Obliczenia na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości; cała analiza: 

https://courtwatch.pl/podsumowujemy-5-lat-ministra-sprawiedliwosci/jeszcze-dluzej-czekamy-na-

wyrok/  

about:blank
about:blank
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epidemicznego oraz rok po ich zakończeniu. Uzasadnienie projektowanych 

przepisów w postaci ochrony życia i zdrowia obywateli traci zupełnie rację bytu w 

czasie po ustaniu zagrożenia epidemicznego i epidemii. Tym bardziej należy 

krytycznie ocenić projektowane zmiany, jako zbyt daleko ingerujące w prawo do sądu.  

Wnioski i rekomendacje 

Reasumując, projektowane zmiany zagrażają jawności postępowań sądowych, które 

stanowią jedną z najważniejszych gwarancji prawa do sądu silnie umocowanego w 

Konstytucji RP. Przepisy w proponowanym brzmieniu powodują wysokie ryzyko, że 

większość spraw będzie procedowana w sposób niejawny. Stanowi to zagrożenie dla 

interesu stron w postępowaniu. Jednocześnie będzie to prowadziło do spadku 

zaufania do wymiaru sprawiedliwości oraz generowało kolejne koszty związane z 

możliwością częstego podważania orzeczeń zapadających na posiedzeniach 

niejawnych m.in. ze względu na brak bezpośredniości czy kontradyktoryjności.  

Za działanie priorytetowe należy uznać tworzenie rozwiązań prawnych i rzeczywiste 

wdrażanie narzędzi technologicznych, które mogą pozwolić na częstsze stosowanie 

rozpraw odmiejscowionych z udziałem publiczności. Ze szczegółowymi 

rekomendacjami opracowanymi przez Fundację Court Watch Polska można zapoznać 

się w raporcie Sądy dostępne przez Internet Szanse i zagrożenia7. Poniżej zamieszczamy 

jego fragment.  

Zachowywanie jawnego charakteru postępowań i rozpraw sądowych poprzez 

stworzenie kompleksowej procedury udziału publiczności w posiedzeniach on-line. 

Osoby zainteresowane przebiegiem całego postępowania powinny mieć możliwość 

                                                           
7 Raport Sądy dostępne przez Internet Szanse i zagrożenia; raport jest dostępny wraz z innymi 

opracowaniami nt. dostępności sądów na stronie: https://courtwatch.pl/projekty/projekty-

biezace/sady-dostepne-przez-internet/  

about:blank
about:blank
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obserwowania go poprzez dołączenie za pomocą ogólnodostępnego oprogramowania 

do wideokonferencji bez względu na to, czy uczestnicy postępowania znajdują się 

fizycznie w budynku sądu, czy również uczestniczą w posiedzeniu za pomocą 

narzędzi komunikowania się na odległość. Rekomendowanymi rozwiązaniami są 

także transmitowanie jawnych rozpraw na żywo w Internecie oraz publikowanie 

nagrań z ich przebiegu na stronach internetowych sądów lub w ogólnodostępnych 

serwisach. 

Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z wideokonferencji tam, gdzie jest 

to w interesie wymiaru sprawiedliwości oraz uczestników postępowań. Oczywiste 

jest, że do zwiększenia dostępności sądów przez Internet, konieczne jest ich 

wyposażenie w narzędzia służące do prowadzenia wideokonferencji. Należy przy 

tym podkreślić, że aby przeniesienie spraw do wirtualnych sal rozpraw było możliwe 

równie ważna jest także chęć korzystania z możliwości, jakie dają nowe technologie 

przez sędziów i pracowników administracyjnych wymiaru sprawiedliwości. 

Funkcjonowanie alternatywnych dla zamykania sądów rozwiązań w czasie pandemii 

wymaga często rozwinięcia nowych umiejętności, a przede wszystkim odwagi wyjścia 

poza dotychczasowe, bezpieczne ramy. 

Ad. 2. Zwiększenie zakresu spraw rozpoznawanych przez składy 

jednoosobowe  

Projektowane zmiany mają również wprowadzić zmiany w zakresie składów 

sędziowskich rozpoznających sprawy w pierwszej i drugiej instancji. Zasadą ma być 

rozpoznanie sprawy przez jednego sędziego. Wyjątkowo, w drodze zarządzenia 

prezesa sądu, sprawa będzie mogła zostać rozpoznana w składzie trzech sędziów. 
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Będzie to możliwe jedynie ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy 

charakter sprawy.  

Takie rozwiązanie ma zapewnić większe bezpieczeństwo w czasie trwającej pandemii 

i zmniejszenie ilości kontaktów społecznych. Proponowane zmiany są zbyt daleko 

idące i nieproporcjonalne do sytuacji. Kolegialność orzekania ma swoje zalety - jest 

uznawana za jedną z gwarancji niezawisłości sędziowskiej, a także sprzyja 

podniesieniu jakości orzecznictwa8. Ma też istotny wpływ na postrzeganie działań 

sądu i może budować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości stron oraz publiczności.  

Wydaje się, że w tym przypadku należałoby się w większym stopniu skupić na 

zapewnieniu odpowiednich warunków i narzędzi do bezpiecznego rozpatrywania 

spraw niż rezygnować z kolegialności orzekania. W uzasadnieniu projektu brakuje 

argumentów faktycznie wskazujących na to, że orzekanie w składach 

wieloosobowych z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych stanowi istotne 

zagrożenia epidemiczne.  

Ad. 3. Doręczanie przez sąd pism procesowych profesjonalnym 

pełnomocnikom za pomocą poczty elektronicznej  

Projektowane zmiany mają wprowadzić również nową formę doręczania przez sąd 

pism procesowych profesjonalnym pełnomocnikom w okresie stanu epidemii, stanu 

zagrożenia epidemicznego, a także rok po ich zakończeniu. Ma ona polegać na 

możliwości doręczania pełnomocnikom pism procesowych na podanych przez nich 

                                                           
8 A. Łazarska, Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym [Rozdział XII Gwarancje 

funkcjonalnej niezawisłości sędziowskiej 3. Skład kolegialny], Wyd. 1, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2018 



 adres biura: 

kontakt:  

e-mail:  

www: 

ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Toruń 

tel. (56) 696-50-56, fax. (56) 696-50-52 

info@courtwatch.pl 

courtwatch.pl 

 

Fundacja Court Watch Polska z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 54/2 w Toruniu,  

zarejestrowana w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem KRS 0000353330 

służbowy adres mailowy. Za dzień doręczenia przyjmować będzie się następny dzień 

roboczy po wprowadzenia przez sąd pisma do środka komunikacji elektronicznej w 

taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jego treścią.  

Proponowane rozwiązania należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Przemawia za 

tym szereg argumentów. Po pierwsze korespondencja mailowa, choć powszechna i 

wygodna nie jest niezawodna. Usługi mailowe świadczone są przez wiele podmiotów 

w bardzo różnej jakości. Sprawia to, że ustalenie czy faktycznie doszło do doręczenia 

może być niekiedy problematyczne, choć w niezwykle istotny sposób wpływa na 

sytuację stron. Po drugie korespondencja sądowa wymaga odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa. Projektowane zmiany nie określają w żaden sposób standardu 

ochrony dla tak przesyłanej korespondencji. Po trzecie, nie bez znaczenia pozostają 

argumenty zwracające uwagę na praktyczną stronę działalności profesjonalnych 

pełnomocników. Przyjęcie domniemania, że pismo zostało doręczone w kolejnym 

dniu roboczym może prowadzić z jednej strony do sytuacji, w której pełnomocnicy 

będą zmuszeni non-stop śledzić swoje skrzynki odbiorcze, a z drugiej w niektórych 

sprawach nie będą w stanie w praktyce podjąć niezbędnych działań. Wszystko to 

może w konsekwencji wpływać niekorzystnie na interes stron postępowania. 

Podsumowując, choć niewątpliwie rozwiązania elektroniczne są konieczne i mogą 

zwiększyć efektywność oraz szybkość pracy wymiaru sprawiedliwości, w 

proponowanej formie niosą ze sobą więcej zagrożeń niż możliwych korzyści. Szybkość 

postępowania nie powinna stanowić wartości samej w sobie i być realizowania 

kosztem innych zasad takich jak prawo stron do udziału w postępowaniu czy dostęp 

do profesjonalnej pomocy prawnej.  

*  *  * 
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i wymiaru sprawiedliwości (§ 7 pkt 2, 3 i 6 Statutu Fundacji). Owocem tych działań są 
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9 Zob. Obywatelski Monitoring Sądów 2020, https://courtwatch.pl/projekty/publikacje/obywatelski-

monitoring-sadow-2020/ 
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