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Transformacja cyfrowa polskich sądów

Prowadzona w Polsce transformacja cyfrowa wy-
miaru sprawiedliwości nie wpłynęła dotychczas na 
skrócenie czasu trwania postępowań sądowych. 
Wręcz przeciwnie, w ostatnich latach przeciętny 
czas trwania postępowań wzrósł o ponad 70% (ze 
średnio ok. 4,1 miesiąca w 2011 roku do ok. 7 mie-
sięcy w 2020 roku). Długi czas trwania postępowań 
utrudnia przedsiębiorcom zachowanie płynności 
finansowej i w wielu przypadkach zmusza ich do 
finansowania niezapłaconych faktur z własnych 
środków w oczekiwaniu na orzeczenie sądowe. 

Wśród potencjalnych rozwiązań mających na celu 
poprawę sytuacji jest cyfryzacja wymiaru spra-
wiedliwości. W ostatnich latach zrealizowano wiele 
projektów w tym zakresie, jednak nie przyniosły one 
wymiernego efektu w postaci skrócenia czasu trwa-
nia postępowań. Ułatwiają one jednak codzienną 
pracę profesjonalnym pełnomocnikom, a sądom 
dają możliwość przekazywania informacji drogą 
elektroniczną. 

Transformacja cyfrowa polskich sądów powinna 
dążyć do połączenia istniejących portali sądowych 
z systemem GOV.PL, tworząc tym samym zasadę 

„jednego portalu” na wzór zasady „jednego okienka”. 
Ponadto, w specyfikacji projektów należy uwzględ-
niać stworzenie dostępu do informacji poprzez API, 
co umożliwi automatyczne przetwarzanie informacji 
i da podmiotom z sektora prywatnego możliwość 
tworzenia przydatnego dla prawników i przedsiębior-
ców oprogramowania. Przy każdym projekcie na po-
ziomie jego projektowania należy ponadto przepro-
wadzić szczegółową analizę prawno-technologiczną  
w zakresie projektowania prawnego (ang. legal 
design) oraz tzw. programowania prawa (tzw. code-

-driven law). 

Pamiętać należy, że cyfryzacja sądownictwa nie 
rozwiąże wszystkich jego problemów, zwłaszcza tych 
wynikających z czynników politycznych. Niniejszy 
raport nie dotyka tych kwestii.

Synteza
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Transformacja cyfrowa polskich sądów

Celem niniejszego raportu jest analiza procesu 
transformacji cyfrowej polskich sądów w ostatnich 
latach oraz wskazanie obszarów, które z punktu 
widzenia obywateli i przedsiębiorców wymaga-
ją poprawy. Raport składa się z czterech części.  
W pierwszym rozdziale przedmiotem analizy jest 
wieloletnia strategia cyfryzacji państwa w za-
kresie wymiaru sprawiedliwości. W drugiej części 
przedstawione są najważniejsze reformy w zakre-
sie cyfryzacji polskiego sądownictwa w ostatnich 
latach. Trzecia część ma charakter generalny  
i wskazuje, że proces cyfryzacji sądownictwa odby-
wa się głównie z myślą o prawnikach, a nie o oby-
watelach i przedsiębiorcach. W ostatniej, podsumo-
wującej raport części wskazane są rekomendacje 
dotyczące zarówno możliwych zmian istniejących 
systemów informatycznych, jak i ogólnej strategii 
prowadzenia procesu cyfryzacji wymiaru spra-
wiedliwości.

Wybuch pandemii COVID-19 i związany z tym za-
kaz gromadzenia się w przestrzeniach zamknię-
tych zasadniczo wpłynął na działanie wymiaru 

1 https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/10/covid-s%C4%85dy-cz-3-08-10-2020-v2.pdf, s. 9.
2 Ibid.
3 Ibid.

sprawiedliwości. Gdy wirus SARS-CoV-2 dotarł 
do Polski w marcu 2020 r., życie w Polsce niemal-
że się zatrzymało – ograniczona została dzia-
łalność większości przedsiębiorstw, a instytucje  
i urzędy państwowe przestały funkcjonować  
w sposób znany sprzed pandemii. Nie inaczej było 
w przypadku sądów – przykładowo Sąd Okręgowy 
w Warszawie rozpoznał w marcu 2020 roku jedynie 
40% spraw cywilnych, które w analogicznym okresie 
rozpoznał rok wcześniej1. W kwietniu 2020 roku ten 
współczynnik dla Sądu Okręgowego w Warszawie 
spadł już do zaledwie 0,24% (odbyło się jedynie  
7 rozpraw lub posiedzeń wobec 2889, które odbyły 
się rok wcześniej)2. W sprawach gospodarczych 
oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych sytuacja wyglądała podobnie. Sprawy 
karne były stosunkowo rzadziej przekładane, ale  
i tak w kwietniu 2020 roku odbyło się zaledwie 23% 
rozpraw lub posiedzeń w porównaniu z kwietniem 
2019 roku3. Podobnie sytuacja wyglądała w innych 
sądach w Polsce. Na podstawie tych danych jasno 
widać, że pandemia COVID-19 sparaliżowała polski 
wymiar sprawiedliwości.

1. Wstęp
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O ile taki stan rzeczy znajduje do pewnego stopnia 
uzasadnienie w odniesieniu do pierwszej fali pan-
demii, która była dużą niewiadomą dla współcze-
snych społeczeństw, o tyle trudno uzasadnić, że 
sytuacja jesienią 2020 roku4 oraz wiosną 2021 roku5  
do pewnego stopnia powtórzyła się. Oznacza to, że 
nawet w obliczu oczywistej potrzeby digitalizacji 
postępowań sądowych i szerszego wprowadzenia 
pracy zdalnej w sądach w wielu miejscach nie udało 
się tego zrealizować.

Warto podkreślić, że tak masowe odwoływanie roz-
praw i posiedzeń sądowych oraz odstępowanie od 
przeprowadzenia ich zdalnie ma negatywny wpływ 
na eliminację problemu przewlekłości postępowań, 
który w latach 2015–2019 istotnie się pogłębił6. Dane 
za rok 2020, w którym nastąpił paraliż wymiaru spra-
wiedliwości spowodowany wybuchem pandemii 
także nie napawają optymizmem7. Wobec powyż-
szego, warto zastanowić się, skąd wynika taki stan 
rzeczy i w jaki sposób możliwa jest jego poprawa.

Długi czas trwania postępowań sądowych i zwią-
zana z nim przewlekłość postępowań sądowych to 
problem, który trapi polski wymiar sprawiedliwości 
od lat. Z ankiety skierowanej do blisko 500 radców 
prawnych, adwokatów i sędziów wynika, że przewle-
kłość postępowań sądowych w Polsce ma charakter 

4 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-sady-odwoluja-listopadowe-rozprawy-co-zamierza-ms.
5 https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jak-sady-dzialaja-podczas-trzeciej-fali-koronawirusa,507362.html.
6 https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/301179981-Postepowania-sadowe-trwaja-coraz-dluzej-dobra-zmiana-nie-  
 pomogla.html.
7	 https://businessinsider.com.pl/firmy/ile-trwaja-postepowania-sadowe-w-polsce-w-2021-r-komentarz-biznesu-i	 	
 -przedsiebiorcow/gbw236w.
8 https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport-przewlek%C5%82o%C5%9B%C4%87-1.pdf, s. 10–11.
9	 https://businessinsider.com.pl/firmy/ile-trwaja-postepowania-sadowe-w-polsce-w-2021-r-komentarz-biznesu-i	 	
 -przedsiebiorcow/gbw236w.
10 https://tep.org.pl/sady-sa-wazne-dla-gospodarki-8-2020/.

systemowy8. Podstawowymi przyczynami takiego 
stanu rzeczy są przede wszystkim długie przerwy 
pomiędzy rozprawami, wyznaczanie odległego ter-
minu pierwszej rozprawy oraz zwłoka w wydawaniu 
opinii przez biegłego. Są to zatem przyczyny w dużej 
mierze natury organizacyjnej i komunikacyjnej, a za-
tem można mieć nadzieję, że cyfryzacja i połączone 
z nią odmiejscowienie rozpraw sądowych pomoże 
skrócić czas trwania postępowań sądowych.

Prowadzenie działalności biznesowej w takim oto-
czeniu jest utrudnione. Przykładowo, jeden z ad-
wokatów wskazuje, że w prowadzonej przez niego 
prostej sprawie gospodarczej o zapłatę faktury, na 
pierwszą rozprawę w sądzie gospodarczym ocze-
kuje się ponad rok9. W takiej sytuacji przedsiębiorca 
skarżący, jest zmuszony z własnej kieszeni zapłacić 
za towar objęty fakturą, podatki od faktury, a także 
opłatę za pozew oraz honorarium pełnomocni-
ka. Tego rodzaju koszty, przy kilku lub kilkunastu 
niezapłaconych fakturach, mogą doprowadzić do 
upadku niejednego przedsiębiorcy. Ponadto, licz-
ne badania wskazują, że jakość sądownictwa ma 
kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego10. 
Sprawny wymiar sprawiedliwości ma zatem klu-
czowe znaczenie dla urzeczywistnienia wolności 
działalności gospodarczej i zapewnienia poczucia 
bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorcom.

 

Tabela 1. Średni czas trwania postępowań sądowych wybranych instancji za lata 2015–2020

Średni czas trwania postępowania sądowego (w miesiącach)

Źródło: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,52.html 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ogółem

Sądy okręgowe

Sądy rejonowe

4,2 4,7 8,1 5,3 5,7 6,9

8,4 8,2 7,5 8,1 8,6 9,9

4,0 4,6 5,4 5,2 5,6 6,8
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Jednym z najskuteczniejszych środków walki z prze-
wlekłością postępowań sądowych jest ich digita-
lizacja. Wydaje się, że wprowadzenie posiedzeń 
online, środków komunikacji z sądem drogą elek-
troniczną czy digitalizacji akt sądowych w sposób 
oczywisty zmniejszy czas trwania postępowań są-
dowych. Jeśli obieg dokumentów w sądzie (włącznie 
z dokumentami wychodzącymi do stron) będzie 
odbywał się drogą elektroniczną, nie będzie przy-
kładowo konieczności oczekiwania na doręczenie 
pism sądowych drogą pocztową. Co istotniejsze, nie 
będzie także konieczności oczekiwania na nadanie 
pisma przez sąd – obecnie niejednokrotnie zda-
rza się, że od merytorycznego rozpatrzenia sprawy 
przez sędziego do nadania pisma przez sąd drogą 
pocztową upływa nawet 10 dni. Ten czas jest już 
stracony – żadne czynności merytoryczne nie są 
w tym czasie prowadzone, nie biegną też terminy 
procesowe, które zaczynają swój bieg dopiero po 

odebraniu listu przez stronę lub jej pełnomocnika. 
Zatem można się spodziewać, że cyfryzacja obie-
gu dokumentów poprawi wewnętrzną organizację 
sądów w zakresie wysyłania pism do stron.

Cyfryzacja obiegu dokumentów w sądzie ma tak-
że znaczenie z punktu widzenia dostępności akt 
sprawy z perspektywy sędziego, jeśli zmuszony jest 
on pracować zdalnie. Ta uwaga odnosi się przede 
wszystkim do ograniczeń motywowanych pandemią 
COVID-19. Nie ma bowiem gwarancji, że na jesieni 
2021 roku lub wiosną 2022 roku nie będzie znowu 
konieczne przejście przez sądy w zdalny tryb pracy, 
który będzie w dużej mierze pozorny w przypadku 
braku swobodnego dostępu do akt przez sędziów. 
Zatem digitalizacja akt jest czynnością o znacze-
niu fundamentalnym dla skrócenia czasu trwania 
postępowań sądowych i zapewnienia ich większej 
efektywności. 
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Case study: Jak to robią w USA?

Nie we wszystkich państwach wybuch pandemii COVID-19 jednakowo sparaliżował wymiar 
sprawiedliwości. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych organizacja pożytku publicznego 
pod nazwą Narodowe Centrum Sądów Stanowych zrealizowała w 2016 roku projekt gran-
towy, który miał na celu przygotowanie zestawu działań awaryjnych dla sędziów i pracow-
ników administracyjnych sądów stanowych na wypadek wybuchu pandemii11. Dokument 
ten zawiera z jednej strony analizę podstawowych zagadnień prawnych, pojawiających 
się z dużym natężeniem wraz z wybuchem pandemii (jak np. kwestia jawności rozpraw, 
kwarantanny czy ograniczania praw obywatelskich). Z drugiej strony dokument wskazuje 
konkretne sposoby działania sądów w czasach pandemii od strony technicznej w zakresie 
np. komunikacji czy ewentualnego tymczasowego przeniesienia siedziby sądu. Autorzy 
raportu wskazują, że inspiracją do napisania raportu była groźba wybuchu pandemii 
wirusa Ebola w 2014 roku, która w efekcie się nie zmaterializowała. W konsekwencji wiele 
sądów w Stanach Zjednoczonych miało w miarę dokładny i przemyślany plan działania 
na wypadek wybuchu pandemii. W sądach na poziomie federalnym tego rodzaju refleksji 
nie było i w konsekwencji większość sądów federalnych musiało tymczasowo zaprzestać 
rozpatrywania spraw12. Jednak ze względu na upowszechniony elektroniczny obieg do-
kumentów w amerykańskich sądach federalnych nie nastąpi całkowity paraliż wymiaru 
sprawiedliwości. Jak wskazuje raport opublikowany przez International Bar Association 
Litigation Committee, na poziomie federalnym nie wdrożono żadnych wiążących regula-
cji ani wytycznych w zakresie zastosowania wideokonferencji czy przekładania rozpraw13. 
Brak koordynowanych centralnie działań w sądach federalnych nie spowodował jednak 
drastycznego spadku efektywności sądów. Jak wskazuje John G. Roberts, Prezes Sądu 
Najwyższego Stanów Zjednoczonych, „[w czasach pandemii] kreatywność była kluczem do 
prowadzenia postępowań sądowych”14. Sędziowie mieli swobodę we wdrażaniu rozwiązań 
zastępczych wobec tradycyjnych postępowań sądowych i używali m.in. wideokonferencji, 
ale stosowali również inne metody prowadzenia posiedzeń, jak np. posiedzenia na świeżym 
powietrzu wzorowane na tych z czasów pandemii grypy hiszpanki z 1918 roku. 

11 https://ncsc.contentdm.oclc.org/digital/collection/facilities/id/194/.
12 https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/courts-continue-adapt-covid-19.
13 https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=E9A83AEF-6B17-4A54-815F-1C6E0D600163.
14 https://www.supremecourt.gov/publicinfo/year-end/2020year-endreport.pdf, p. 3.
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2. Strategia cyfryzacji państwa a sądownictwo

Obecnie kluczowym dokumentem o charakterze 
strategicznym w procesie cyfryzacji państwa jest 
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na 
lata 2019–202215. Program ten określa podstawowe 
cele rządu w zakresie „rozwoju polskiej administracji 
publicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych tech-
nologii cyfrowych”16. Dokument ten ma charakter 
ogólny i wskazuje jedynie główne osie rozwoju cy-
fryzacji w Polsce. Istotne znaczenie ma załącznik 
nr 2 do Programu, który określa szczegółowe plany 
działania wszystkich resortów, które służą realizacji 
założeń Programu. Raz do roku konieczna jest aktu-
alizacja wykazu prowadzonych programów. Według 
projektu załącznika nr 2 z dnia 9 grudnia 2020 roku17 
Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi lub planuje 
prowadzić samodzielnie, lub we współpracy z inny-
mi podmiotami 23 projekty. Z tego wykazu wynika, 
że w fazie realizacji jest 5 następujących inicjatyw:

• budowa systemu informatycznego Krajowego 
Rejestru Karnego „KRK 2.0”;

• prace nad Elektronicznym Krajowym Rejestrem 
Sądowym (eKRS);

• wdrożenie systemu informatycznego do zarzą-
dzania działalnością opiniodawczą Instytutu 
Ekspertyz Sądowych;

• rozwój systemu digitalizacji akt postępowań 
przygotowawczych w sprawach karnych 
(iSDA 2.0);

• utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych.

15 https://www.gov.pl/attachment/01509ecb-0efc-44c5-b517-46b044634db5.
16 Ibid. s. 5.
17 https://www.piit.org.pl/o-nas/komitety/komitet-klik2/dokumenty-klik/cpkrm-program-zintegrowanej-informatyzacji
 -panstwa.

Ponadto, planowane lub przygotowywane są inne 
projekty dotyczące m.in. Systemu Dozoru Elektro-
nicznego SDE3, Krajowego Rejestru Mediatorów 
(KRM), systemu informatycznego do transgranicz-
nego przekazywania dokumentów i wniosków czy 
informatyzacji procesów postępowania karnego.

Pomimo że Program Zintegrowanej Informatyzacji 
Państwa wskazuje główne osie i założenia procesu 
cyfryzacji państwa, pozostawia on dużą swobodę 
poszczególnym ministerstwom w zakresie prowa-
dzenia i planowania konkretnych projektów w ra-
mach Programu. Jednocześnie Program jest na tyle 
ogólny, że ministerstwa mają dużą swobodę, jeśli 
chodzi o planowanie i wykonywanie projektów – do 
tego stopnia, że niemalże każdy projekt w zakresie 
informatyzacji może być uznany za wypełniający 
cele Programu. Na przykładzie projektów wskaza-
nych przez Ministerstwo Sprawiedliwości widać, że 
toczone są prace nad odrębnymi systemami de-
dykowanymi do rozwiązywania określonych proble-
mów. Wydaje się, że brak jest projektów mających 
na celu integrację już istniejących lub powstających 
rozwiązań w ramach jednej przejrzystej platformy 
dla obywateli i przedsiębiorców. Z punktu widzenia 
profesjonalnych pełnomocników, sędziów czy innych 
urzędników ważniejsze jest udostępnianie kolejnych 
funkcjonalności i cyfryzacja obiegu dokumentów, 
co wydaje się być główną osią zainteresowania 
Ministerstwa Sprawiedliwości.



Warsaw Enterprise Institute 10

Transformacja cyfrowa polskich sądów

3. Przegląd najważniejszych reform ostatnich lat

Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości wyróżnia się 
doraźnym i wycinkowym charakterem. Na pod-
stawie rozważań przedstawionych w poprzednim 
rozdziale wyraźnie widać, że projekty realizowane lub 
planowane do realizacji nie są ze sobą połączone  
i skupiają się na rozwiązaniu doraźnych problemów. 
Widać to także na tle prac podejmowanych w róż-
nych rodzajach sądów – jak zostanie pokazane  
w niniejszym rozdziale, reformy w sądach powszech-
nych oraz sądach administracyjnych odbywają się 
równolegle bez istotnego powiązania. 

Cyfryzacja polskich sądów może odbywać się tym-
czasem w sposób spójny i jednocześnie być dużą 
szansą na rozwój dla polskiego sektora IT. Współcze-
śnie częstą praktyką jest opieranie aplikacji webo-
wych o tzw. mikroserwisy, czyli mniejsze, niezależne 
od siebie komponenty, które łatwiej jest ze sobą 
połączyć w jedną docelową aplikację. Przyjęcie 
takiej filozofii rozwoju pozwoliłoby na zlecanie części 
potrzebnego oprogramowania różnym, nawet nieco 
mniejszym firmom IT, które mogłyby wykonywać 
tylko fragmenty oprogramowania, w których się 
specjalizują, a po stworzeniu wielu funkcjonalności 

w formie „mikroserwisów” podmiot koordynują-
cy proces cyfryzacji zleciłby stworzenie jednego 
spójnego interfejsu użytkownika dla wszystkich 

„mikroserwisów”. Wydaje się, że w Polsce mamy 
wystarczająco doświadczone firmy z sektora IT, któ-
re mogłyby wykonać zasadniczą część projektów  
w ramach transformacji cyfrowej polskiego wymiaru 
sprawiedliwości (inną kwestią jest, czy byłoby to dla 
nich atrakcyjne zajęcie w świetle możliwości pracy 
zdalnej na rzecz klientów z bogatszych państw eu-
ropejskich, azjatyckich czy amerykańskich).

3.1. Sądy powszechne i administracyjne 

W sądach powszechnych funkcjonuje obecnie Portal 
Informacyjny Sądów Powszechnych (PISP) prowa-
dzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Portal 
ten nie daje co prawda swobodnego dostępu do 
akt sądowych w formie elektronicznej, ale zawiera 
inne przydatne dla sędziów, pełnomocników i stron 
funkcjonalności. Po pierwsze, znajdują się w nim 
informacje o wszystkich sprawach danego pełno-
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mocnika lub strony – tj. o czynnościach podjętych 
w sprawie, ostatnich dokumentach wydanych przez 
sąd czy o planowanych posiedzeniach w sprawie. 
Tego rodzaju informacje ułatwiają przede wszystkim 
pełnomocnikom organizację swojej pracy i współ-
pracę z sądem. 

Od 3 lipca 2021 roku portal PISP pełni jeszcze jedną 
ważną rolę – sędziowie sądów powszechnych mogą 
przy jego użyciu doręczać profesjonalnym pełno-
mocnikom pisma sądowe poprzez umieszczenie 
ich treści na tym portalu18. Możliwość doręczeń za 
pomocą portalu PISP jest ograniczona jedynie do 
pełnomocników profesjonalnych, tj. radców praw-
nych, adwokatów oraz rzeczników patentowych. 
Sąd nie ma też możliwości doręczenia za pomocą 
portalu PISP „pism, które podlegają doręczeniu wraz 
z odpisami pism procesowych stron lub innymi 
dokumentami niepochodzącymi od sądu”19.

Krok w stronę prowadzenia komunikacji ze strona-
mi w formie elektronicznej w postaci e-doręczeń 
w portalu PISP jest z całą pewnością pozytywny. 
Pozwoli on ominąć czasochłonne procedury przy-
gotowywania pisma w formie papierowej do wysyłki, 
fizycznego nadania i dostarczenia listu, a wreszcie 
jego odbioru przez adresata i następnie dostar-
czenia zwrotnego potwierdzenia odbioru listu do 
sądu. Cały szereg wymienionych czynności zostanie 
uproszczony do wgrania pisma sądowego na portal 
PISP, a następnie odczytania go przez pełnomocnika. 
Warto podkreślić, że doręczenie następuje z chwilą 
zapoznania się przez odbiorcę z pismem zamiesz-
czonym na portalu lub alternatywnie po upływie 14 
dni od umieszczenia pisma. W tej sytuacji to przede 
wszystkim od pełnomocników będzie zależało, jak 
szybko będą biegły terminy sądowe, a ewentual-
ne celowe przedłużanie postępowania sądowego 
będzie ograniczone jedynie do 14-dniowego okresu.

Portal PISP pozwala ponadto pełnomocnikom skła-
dać różnego rodzaju pisma i wnioski w toku postę-
powania sądowego za jego pomocą. Nie pozwala 
on jednak na najważniejsze, tzn. na wnoszenie za 
jego pomocą pism procesowych. W tym sensie 
komunikacja elektroniczna jest w dużej mierze jed-
nostronna. Adwokaci i radcowie prawni zwracają 

18 Art. 15zzs9 ust. 2, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001090/O/D20211090.pdf.
19 Ibid.
20 https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/portal-informacyjny-sadow-ms-szykuje-zmiany-ankieta-prawnikow,508165.html.
21 Raport Court Watch Polska, s. 27.

ponadto uwagę na to, że nie wszystkie dokumenty 
są na portalu PISP dostępne – o ile najważniejsze 
dokumenty takie jak protokół, wyrok czy uzasad-
nienie są zwykle udostępniane, o tyle przykładowo 
niektóre opinie biegłych czy opinie Opiniodawczego 
Zespołu Sądowych Specjalistów nie są w niektórych 
przypadkach udostępniane20. Wiąże się to z tym, że 
portal PISP nie jest jednolity – różne apelacje mają 
swoje specyficzne sposoby użytkowania portalu, 
przez co często dopiero w praktyce okazuje się, 
jakie dokumenty można pozyskać elektronicznie 
dla danej sprawy.

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze 
w zakresie digitalizacji akt sądowych w sądach 
powszechnych, a nawet stworzenia ram do prowa-
dzenia tych akt w formie elektronicznej. Nie należy 
w tym zakresie postulować rozwiązań radykalnych 
w postaci digitalizacji wszystkich akt. Wydaje się, 
że rozwiązaniem najbardziej praktycznym jest di-
gitalizacja ograniczona wyłącznie do akt spraw 
będących w toku i to tylko do takich fragmentów, 
o które sędziowie wprost poproszą. To rozwiązanie 
funkcjonuje już w niektórych sądach – przykładowo 
w Sądzie Okręgowym w Warszawie wdrożono punkt 
skanowania akt, dzięki któremu sędzia może zgłosić 
zapotrzebowanie na zeskanowanie określonych 
dokumentów, a następnie ma do nich dostęp za 
pośrednictwem połączenia VPN21. Jest to rozwiązanie, 
które zasługuje na aprobatę i systemowe wdrożenie. 
Pozwala ono uniknąć wysiłku skanowania części akt, 
do których sędziowie nie potrzebują bieżącego do-
stępu w procesie orzekania, a jednocześnie pozwala 
na pracę na dokumentach w postaci cyfrowej. Takie 
rozwiązanie należy oczywiście traktować w sposób 
przejściowy, bowiem nie może ono zastąpić wy-
miany dokumentów w postaci cyfrowej w ramach 
postępowania sądowego. Biorąc pod uwagę, że są 
to skany, można przypuszczać, że niektóre fragmenty 
pism mogą być nieczytelne, nie wspominając już 
o braku możliwości automatycznego kopiowania 
treści tego rodzaju plików do plików w formacie 
docx. Długofalowo należy zatem dążyć do pełnej 
cyfryzacji obiegu dokumentów, a tymczasowo do 
pracy na cyfrowych kopiach akt prowadzonych  
w formie tradycyjnej.
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Z perspektywy obywateli i przedsiębiorców warte 
rozważenia jest połączenie interfejsu użytkownika 
portalu PISP z portalem GOV.PL, poprzez który zała-
twianych jest obecnie większość spraw urzędowych. 
Politykę „jednego portalu” można uznać za konty-
nuację polityki „jednego okienka”, która przyczyniła 
się do uproszczenia postępowań sądowych i admi-
nistracyjnych z punktu widzenia obywateli i przed-
siębiorców, przenosząc ciężar wymiany informacji 
na organy państwowe.

W sądach administracyjnych nacisk został poło-
żony na digitalizację akt, a nie na wprowadzenie 
komunikacji elektronicznej ze stronami. Naczelny 
Sąd Administracyjny udostępnia Portal Akt Sądo-
wych Sądów Administracyjnych (w skrócie: PAS-
SA), poprzez który zarówno sędziowie, jak i strony 
postępowań mają dostęp do spraw, których akta 
są prowadzone w postaci elektronicznej, a także 
na żądanie mogą uzyskać dostęp do skanów akt 
prowadzonych w postaci tradycyjnej. Dostęp do 
portalu PASSA możliwy jest za pomocą kwalifiko-
wanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub 
profilu zaufanego. Widać zatem, że portal PASSA 
połączony jest z podstawowymi funkcjonalnościami 
architektury informacyjnej państwa. Podobnie jak 
w przypadku portalu PISP, należy postulować połą-
czenie portalu PASSA (a przynajmniej jego interfejsu 
użytkownika) z portalem GOV.PL, przez który można 
załatwić cały szereg spraw urzędowych w Polsce.  
O ile z perspektywy sędziego lub pełnomocnika ma 

22 Na podstawie art. art. 235§2 k.p.c. lub art. 177§1a k.p.k.

to mniejsze znaczenie, o tyle z perspektywy obywa-
tela lub przedsiębiorcy, których sprawa toczy się 
przed sądem, ma to bardzo duże znaczenie, gdyż 
dużo łatwiej jest korzystać ze znajomego portalu, 
aniżeli z całkowicie nowego interfejsu użytkownika. 
Samo administrowanie bazą danych akt spraw są-
dowych powinno zostać w gestii Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, jednak użytkownik końcowy 
powinien mieć dostęp do akt sądowych poprzez 
interfejs, który zna i któremu ufa.

W sądach powszechnych i administracyjnych widać 
ponadto tendencję do coraz szerszego używania 
wideokonferencji do prowadzenia postępowań są-
dowych. Może to stanowić atrakcyjną alternatywę 
głównie w sprawach cywilnych dla postępowań  
w formie tradycyjnej. Co ciekawe, możliwość uczest-
niczenia w rozprawie w formie wideokonferencji 
została dopuszczona w Polsce kilka lat przed pan-
demią22. Dotyczyła ona jednak sytuacji, w której 
osoba biorąca udział w rozprawie w formie zdalnej 
i tak musiała się stawić w siedzibie innego sądu 
w celu połączenia się z sądem, w którym toczyła 
się rozprawa. Przepisy te miały na celu oszczę-
dzić osobom mieszkającym z dala od okręgu sądu,  
w którym toczyła się rozprawa, konieczności fizycznej 
obecności na rozprawie. Nie było jednak prawnej 
możliwości uczestniczenia w rozprawie z dowol-
nego miejsca i urządzenia w formie zdalnej. Taką 
możliwość wprowadziły dopiero przepisy Tarczy 
antykryzysowej 3.0, w której wskazano, że rozprawy 
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lub posiedzenia jawne przeprowadza się zdalnie 
i w sposób odmiejscowiony, tzn. taki, że zarówno 
sędziowie, jak i uczestnicy nie muszą przebywać  
w budynku sądu23. Podobne rozwiązanie jest sto-
sowane w wielu państwach świata. 

Jak pokazuje przykład Stanów Zjednoczonych, nie 
należy przesadnie ingerować w wybór konkretnych 
narzędzi do prowadzenia postępowań w formie wi-
deokonferencji i pozostawić to w gestii sędziów, pa-
miętając oczywiście o wymogach bezpieczeństwa. 
Może dojść w tym zakresie do pewnej absurdalnej 
sytuacji, w której będą tworzone dedykowane na-
rzędzia i zabezpieczenia do prowadzenia rozpraw, 
które z założenia są jawne i mogłyby być nawet  
w teorii prowadzone poprzez wykorzystanie transmi-
sji na żywo w dowolnym portalu społecznościowym 
dostępnym dla wszystkich. Inaczej rzecz ma się  
z postępowaniami niejawnymi, niemniej większość 
spraw ma charakter jawny.

3.2. eKRS 

Jednym ze sztandarowych i jednocześnie najam-
bitniejszych projektów w zakresie cyfryzacji doty-
czących wymiaru sprawiedliwości jest utworzenie 
elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego 
(eKRS). Obecnie system ten funkcjonuje bez za-
rzutu, jeśli chodzi o możliwość sprawdzania danych 
podmiotów w rejestrze i uzyskiwania aktualnego 
bądź pełnego odpisu podmiotów. System eKRS daje 
ponadto możliwość bezpłatnego zgłaszania doku-
mentów finansowych przez spółki, co jest ogromnym 
usprawnieniem dla całej rzeszy mniejszych spółek 
prawa handlowego. Na uwagę zasługuje też fakt, że 
samo złożenie dokumentów finansowych nie wiąże 
się z żadnymi opłatami, a jednocześnie zwalnia 
z obowiązku składania płatnego wniosku o wpis 
wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych do 
rejestru. Za pomocą systemu eKRS można też łatwo 
odnaleźć i pobrać dokumenty finansowe dowolnej 
spółki z rejestru.

Ostatnią funkcjonalnością oferowaną przez system 
eKRS jest możliwość składania wniosków o wpis 
do Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektro-
niczną – jest to tzw. system s24. Daje on ponadto 

23 Art. 15zzs1 pkt 1 (Dz.U.2020.1842).

możliwość podejmowania różnego rodzaju uchwał 
i podpisywania ich za pomocą Profilu Zaufanego. 
Dużym plusem wdrożenia systemu s24 jest umoż-
liwienie szybkiego i relatywnie taniego założenia 
spółki prawa handlowego, bowiem w systemie s24 
możliwe jest bezpłatne zawarcie prostej umowy 
spółki i następnie wysłania wniosku o rejestrację  
w KRS tejże spółki. Minusem jest fakt, że wzory 
dostępne w systemie s24 nie mogą być modyfi-
kowane (tzn. mogą być jedynie wypełnione da-
nymi indywidualizującymi spółki oraz podpisane  
w kształcie zaproponowanym w systemie s24). Jeśli 
zatem użytkownik nie zgadza się z postanowieniami 
wzoru umowy spółki umieszczonej w systemie s24 
lub chciałby zawrzeć w umowie jakiekolwiek inne 
postanowienia, to możliwość skorzystania z elektro-
nicznej rejestracji spółki jest wykluczona i pozostaje 
jedynie droga notarialna. Rozwiązanie to jest zatem 
adresowane bezpośrednio do przedsiębiorców, któ-
rzy chcą we własnym zakresie prowadzić sprawy 
spółki, a także ma dla nich znaczenie fakt, że koszty 
sporządzania dokumentacji w systemie s24 są istot-
nie niższe niż dokonywanie tego drogą notarialną. 
Większe podmioty, korzystające z bieżącej pomocy 
prawnej, mają zwykle bardziej złożone wymagania 
co do treści umowy spółki, czy podejmowanych 
uchwał, zatem zwykle nie korzystają z systemu s24 
w bieżącej działalności.

Mając powyższe na uwadze, warto zwrócić uwa-
gę na pewne rzeczy, które w systemie s24 można 
poprawić. Przede wszystkim brak jest w tym syste-
mie samouczka, który przedstawiłby użytkownikowi, 
jakie dokumenty wymagane są do określonego 
rodzaju wniosku. System najpierw prosi użytkowni-
ka o załączenie do wniosku dokumentów, a na tej 
podstawie wskazuje, jakie części wniosku powinny 
zostać wypełnione. W niektórych sytuacjach wniosek 
generowany przez system jest niekompletny, przez 
co sędzia wydaje zarządzenie o zwrocie wniosku,  
a nie ma możliwości złożenia kolejnego wniosku 
drogą elektroniczną zawierającego już raz załączone 
dokumenty. To ograniczenie wydaje się niepotrzeb-
ne, bowiem po zwrocie wniosku i jego poprawie 
powinna być możliwość ponownego załączenia już 
raz wysłanych dokumentów. System s24 może być 
zatem istotnie poprawiony z korzyścią dla przed-
siębiorców. W obecnym kształcie jest on głównie 
wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy chcą 
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uniknąć wizyt u notariusza i związanych z tym opłat, 
a jednocześnie chcą mieć osobowość prawną  
w postaci np. spółki z o.o. System s24 nie jest jedno-
cześnie atrakcyjną alternatywą dla profesjonalnych 
pełnomocników ze względu na swoje istotne ogra-
niczenia, a jednocześnie nie jest na tyle przyjazny  
w obsłudze, żeby przedsiębiorca nie musiał wkładać 
wysiłku w poznanie sposobu jego działania.

Zaprojektowanie systemu s24 w taki sposób, żeby 
przedsiębiorca mógł poprawnie podejmować 
uchwały w sprawach spółek i składać związane  
z nimi wnioski w taki sposób, żeby nie musiał jedno-
cześnie zapoznawać się z postanowieniami Kodeksu 
spółek handlowych, byłoby dobrym przykładem 
zastosowania w praktyce tzw. code-driven law, czyli 
takiego projektowania systemów informatycznych, 
żeby uniemożliwić faktyczne nieprzestrzeganie norm 
prawnych dotyczących spółek prawa handlowe-
go24. Innymi słowy, system informatyczny miałby 
zapewniać przestrzeganie wybranych postano-
wień Kodeksu spółek handlowych dotyczących 
spółek prawa handlowego poprzez generowanie 
wymaganych dokumentów prawnych na podsta-
wie podanych przez użytkownika informacji. Takie 
rozwiązanie ma oczywiście swoje ograniczenia –  
w większych spółkach czy bardziej skomplikowanych 
przypadkach, w których wymagane są zindywidu-
alizowane dokumenty prawne takie rozwiązanie się 

24 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3522079.

nie sprawdzi i tutaj wciąż potrzebna będzie obsługa 
prawna. Jednak w przypadku rejestracji, likwidacji 
czy innych podstawowych czynności prawnych 
dotyczących spółek, opartych na wzorcach umów 
i uchwał, takie rozwiązanie wydaje się być możliwe 
do realizacji. Ważne jest jednak, żeby na poziomie 
projektowania zmian w systemie przeprowadzona 
została szczegółowa analiza prawno-technologicz-
na, która pozwoliłaby na przełożenie treści formu-
larzy wypełnianych przez użytkownika na zgodne  
z Kodeksem spółek handlowych dokumenty prawne.

System s24 w ramach eKRS jest pionierskim rozwią-
zaniem wdrożonym przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości. Nie operuje on bowiem jedynie na poziomie 
technicznym dotyczącym na przykład przepływu 
informacji czy uwierzytelniania, ale na poziomie 
merytorycznym, tzn. pozwala na elektroniczne do-
konywanie czynności prawnych uregulowanych 
przez Kodeks spółek handlowych w oparciu o udo-
stępnione wzory umów i uchwał. Innymi słowy, jest 
to próba przełożenia postanowień aktu prawnego 
na język systemu informatycznego, za pomocą 
którego dokonywane są prawnie wiążące czynno-
ści. Choć system ma pewne niedociągnięcia, na 
uznanie zasługuje fakt, że został w ogóle skutecznie 
wdrożony i umożliwia przedsiębiorcom dokonywanie 
podstawowych czynności związanych ze spółkami 
prawa handlowymi.
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4. Cyfryzacja dla obywatela czy prawnika?

Patrząc na obraz, jaki wyłania się zarówno z re-
gulacji dotyczących cyfryzacji sądownictwa, jak  
i praktyki ich stosowania, trudno oprzeć się wrażeniu, 
że skupia się ona na realizacji potrzeb prawników 
uczestniczących w postępowaniach sądowych.  
Z jednej strony to oczywiście zrozumiałe, ale z drugiej 
strony wyklucza rzeczywistą możliwość prowadzenia 
swoich spraw prawnych bez udziału pełnomocnika. 
Przez cyfryzację nie jest oczywiście trudniej prowa-
dzić obywatelom i przedsiębiorcom swoje sprawy 
prawne niż przed cyfryzacją (jest wręcz łatwiej), ale 
patrząc szerzej na transformację cyfrową wymiaru 
sprawiedliwości, może być ona dużą szansą na ra-
dykalne odformalizowanie postępowań sądowych  
i korzystanie z pomocy prawników tylko w sprawach 
merytorycznych, a nie formalno-technicznych. 

Wielość systemów do obsługi spraw w różnych 
sądach może nieco przytłaczać osoby niewtajem-
niczone, nie wspominając już o skomplikowaniu  
i relatywnie mało przejrzystym interfejsie użytkow-
nika tych systemów. Cyfryzacja sądownictwa może 
spowodować, że prawnicy skupiliby się na prowa-
dzeniu spraw w sposób merytoryczny, a przykła-
dowo sam proces technicznej wysyłki pisma za 
pomocą systemu elektronicznego pozostawiliby 
już klientowi. Podobnie korespondencja z sądem 
mogłaby być prowadzona nie przez pełnomocni-
ków, a przez ich klientów. To oczywiście wiąże się  
z ryzykiem płynącym z nieświadomego przeoczenia 
terminu procesowego, ale jednocześnie stwarza 
przestrzeń do pewnych oszczędności z perspektywy 
obywateli i przedsiębiorców, a w każdym razie nie 

„skazuje” na konieczność korzystania z usług pro-
fesjonalnego pełnomocnika w każdym przypadku, 
w którym pismo procesowe ma zostać wysłane  
w sposób elektroniczny. 

Wielość i stosunkowo wysoki poziom skomplikowa-
nia systemów sądowych sprawia, że większy nacisk 
powinien zostać położony na szkolenia zarówno 
profesjonalnych pełnomocników, jak i sędziów. Szko-
leniami powinny zająć się odpowiednie samorządy 
zawodowe oraz organizacje pozarządowe w ramach 
np. grantów przyznawanych na ten cel. Edukacja  
z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych jest 
równie ważnym elementem transformacji cyfrowej 
wymiaru sprawiedliwości, co rozwój łatwych w ob-
słudze systemów sądowych.

O ile profesjonalnym uczestnikom postępowań 
sądowych czasami jest trudno zrozumieć sposób 
funkcjonowania i możliwości systemów sądowych, 
o tyle przedsiębiorcom i osobom fizycznym, które 
korzystają z tych systemów doraźnie lub nawet 
jednorazowo jest jeszcze trudniej. Temu wykluczeniu 

„nieprofesjonalistów” z elektronicznego obiegu doku-
mentów sądowych mogłoby zaradzić wspomniane 
już połączenie interfejsów użytkownika PISP, PASSA 
oraz eKRS z portalem GOV.PL, który oferuje możliwość 
załatwienia szeregu spraw urzędowych w sposób 
elektroniczny. Nie należy zapominać, że sprawy 
sądowe z perspektywy mniejszych przedsiębiorców  
i osób fizycznych są postrzegane jako „zło konieczne”, 
które trzeba załatwić możliwie tanio i szybko.

Mając tego rodzaju argumenty na uwadze, ważne 
jest, by nie prowadzić procesu cyfryzacji sądownic-
twa, potęgując zagmatwanie proceduralne dalszym 
zagmatwaniem systemów informatycznych, ale 
upraszczając systemy informatyczne i zapewniając 
jednocześnie, żeby systemy te gwarantowały każ-
dorazowe spełnienie wymogów formalnych różnego 
rodzaju pism i wniosków sądowych.
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Praktycznym wymiarem postawienia obywatela  
i przedsiębiorcy w centrum procesu transformacji 
cyfrowej wymiaru sprawiedliwości mogłoby być 
prowadzenie w przypadku każdego projektu cyfry-
zacyjnego analizy w zakresie projektowania praw-
nego (ang. legal design) oraz tzw. programowania 
prawa (tzw. code-driven law). Taka analiza miała-
by na celu wykazanie, w jaki sposób dany system 
informatyczny będzie po pierwsze przyjazny dla 
użytkownika, a po drugie, w jaki sposób przyczyni się 
on do ułatwienia zrozumienia lub przestrzegania wy-
mogów prawnych przez końcowego odbiorcę usług 
prawnych, jakim jest obywatel lub przedsiębiorca.

Jeden z kluczowych postulatów nurtu legal design 
stanowi, że przy projektowaniu narzędzi informa-
tycznych wspierających stosowanie prawa należy 
używać prostych rozwiązań w warstwie interfejsu 
oraz inteligentnych rozwiązań w warstwie niewi-
docznego dla użytkownika zaplecza technicznego 
(ang. Be Simple on the Front, and Smart at the  
Back)25. Innymi słowy, oznacza to takie projektowanie 
systemów informatycznych, by były one intuicyjne  
i przejrzyste dla użytkownika, a jednocześnie po-
zwalały na skuteczną realizację postawionych przed 
systemem informatycznym zadań. Na etapie pro-
jektowania systemu należy zatem zastanowić się, 
o jakie dane należy prosić użytkownika (i robić to 
tylko w jednym miejscu, a następnie w razie potrzeby 
automatycznie umieszczać je w wielu miejscach róż-
nych dokumentów) oraz jak wykluczyć ewentualną 
możliwość popełniania błędów przez użytkownika 

25 https://lawbydesign.co/design-mechanics.
26 Art. 45, ust. 1. Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

(nie chodzi przy tym o błędy merytoryczne, których 
system informatyczny często nie zlokalizuje, ale  
o błędy formalne w postaci braku jakiejś informacji 
lub załącznika). Przeprowadzenie takiej analizy sys-
temów informatycznych na etapie ich projektowania 
może radykalnie ułatwić korzystanie z narzędzi in-
formatycznych oraz przyczynić się do zmniejszenia 
liczby postanowień o zwrocie wniosku czy wezwań 
o uzupełnienie braków formalnych. Mimo że część 
z tych postulatów brzmi trywialnie, to w kontekście 
obecnie funkcjonujących systemów informatycz-
nych dotyczących wymiaru sprawiedliwości należy 
o nich wspomnieć.

Dobrze zaprojektowane systemy informatyczne 
sprawiają także, że łatwiej jest osobom „analogo-
wym” przejść do świata cyfrowego. Jest to szczegól-
nie istotne w kontekście wymiaru sprawiedliwości, 
jako że jednym z fundamentalnych praw współcze-
snych porządków prawnych jest prawo każdego 
obywatela do sądu. W Polsce prawo do sądu jest 
uregulowane w art. 45 Konstytucji, który w ust. 1 
stanowi, że „Każdy ma prawo do sprawiedliwego  
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnio-
nej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny  
i niezawisły sąd”26. O ile prawo do sądu gwarantuje 
każdemu równy dostęp do sądu, o tyle cyfryzacja 
oparta na nieintuicyjnych interfejsach i mnogości 
systemów informatycznych obsługujących sądy 
sprawia, że ten dostęp do sądu jest faktycznie uza-
leżniony od biegłości cyfrowej lub dostępu do pro-
fesjonalnego pełnomocnika.
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Punktem odniesienia dla projektów informatyzu-
jących polski wymiar sprawiedliwości powinni być 
zatem obywatele oraz przedsiębiorcy, a nie pro-
fesjonalni pełnomocnicy. W praktyce oznacza to, 
że większy nacisk należy położyć na to, by dobrze 
tłumaczyć funkcjonalności portali sądowych i pro-
jektować je w taki sposób, by trudne (lub wręcz 
niemożliwe) było popełnianie błędów formalnych 
przy składaniu różnego rodzaju wniosków i pism do 
sądu. W przypadku prostych czynności prawnych 
automatyzacja przy użyciu tzw. programowania 
prawa (ang. code-driven law) może także wyeli-
minować niektóre błędy merytoryczne.

Jednym z rozwiązań wartych rozważenia jest oparcie 
sądowych systemów informatycznych o formularze 
pytające użytkowników o konkretne dane, a na-
stępnie generowanie na podstawie dostarczonych 
danych dokumentów do sądu. Obecnie obsługa 
portali jest co do zasady stosunkowo skompliko-
wana, a poznanie sposobu ich działania wymaga 
często zapoznania się z ponad 100-stronnicowy-
mi instrukcjami obsługi. O ile dla profesjonalnego 
pełnomocnika jest to dobrze zainwestowany czas, 
bowiem korzysta on z portali sądowych stosun-
kowo często, o tyle z perspektywy obywatela lub 
przedsiębiorcy często łatwiej jest zapłacić za nawet 
najprostszą usługę prawną, żeby uniknąć czaso-
chłonnego zapoznawania się z funkcjonalnościami 
systemu, a nierzadko również „na własnej skórze” 
przekonać się o niewidocznych na pierwszy rzut 
oka niedociągnięciach systemów, o których wiedzą 
prawnicy-praktycy.

Tworzenie przejrzystych interfejsów i bezbłędnych 
systemów informatycznych ma też znaczenie  
z punktu widzenia obywateli i przedsiębiorców, któ-
rzy korzystają z usług profesjonalnych pełnomoc-
ników. Należy oczekiwać, że przejrzyste systemy 
sądowe, pozwalające zarówno na dwukierunko-
we doręczanie za ich pomocą pism procesowych  
i innych dokumentów, a także udostępnianie akt 
sądowych, przełożą się na niższe opłaty za obsługę 
prawną. Czynności techniczne podejmowane przez 
prawników zajmowałyby im bowiem mniej czasu, 
przez co mogliby się oni zająć w większym stopniu 
pracą merytoryczną. W skrajnych przypadkach to 
wręcz klienci np. za pomocą swoich sekretariatów 
mogliby przejąć na siebie ciężar prowadzenia ko-
respondencji z sądem.
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Case study! Trudna sytuacja wnioskodawcy

We wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym likwidacji spółki 
z o.o. należy przedstawić szereg informacji wyszczególnionych w art. 277 Kodeksu spółek 
handlowych27. W praktyce sprowadza się to do złożenia wniosku do sądu na urzędowym 
formularzu KRS-Z61 lub wniosku elektronicznie wygenerowanym w portalu s24. Do obydwu 
rodzajów wniosków należy załączyć m.in. oświadczenie likwidatorów o wyrażeniu zgody na 
pełnienie funkcji wraz z adresami do doręczeń. Cały proces rozwiązania i likwidacji spółki  
z o.o. jest stosunkowo wyczerpująco i przejrzyście opisany na portalu informacyjno-usłu-
gowym dla przedsiębiorców – biznes.gov.pl28. Nawet pobieżna analiza urzędowych wzorów 
pism umieszczonych w systemie s24 prowadzi do wniosku, że oświadczenie likwidatorów 
o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji wraz z adresami do doręczeń należy przedstawić 
w formie załącznika do wniosku. Tymczasem w systemie s24 nie ma wzoru tego oświad-
czenia, a co więcej załączenie tego dokumentu nie jest w żaden sposób wymagane, mimo 
że jego brak często decyduje o zwrocie wniosku. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ponowne 
złożenie wniosku elektronicznie, a jednocześnie nieakceptowane przez sąd jest załączenie 
uchwał podjętych elektronicznie do wniosku w formie papierowej, wnioskodawca znajdu-
je się w trudnym położeniu. Prostym rozwiązaniem byłoby zaprojektowanie systemu s24  
w taki sposób, by wniosku elektronicznego wygenerowanego w systemie s24 nie moż-
na było wysłać bez załączenia zgody likwidatora na pełnienie funkcji wraz z informacją  
o adresie do doręczeń. Byłby to przykład skutecznego zastosowania tzw. code-driven law, 
stosunkowo świeżego nurtu w naukach prawnych, skoncentrowanego na projektowaniu 
systemów informatycznych z założenia pilnujących zgodności z prawem.

27 Ustawa	z	dnia	15	września	2000	r.	–	Kodeks	spółek	handlowych	(Dz.U.2020.0.1526).
28	 https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-spolki-
 zarejstrowanej-w-krs/rozwiazanie-i-likwidacja-spolek-wpisanych-do-krs.
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5. Rekomendacje

• Należy dążyć do połączenia istniejących portali 
sądowych z systemem GOV.PL. Portale PISP oraz 
PASSA (a przynajmniej ich interfejsy użytkownika) 
powinny zostać zintegrowane z portalem GOV.
PL, przez który obywatele i przedsiębiorcy zała-
twiają cały szereg spraw urzędowych w Polsce. 
Byłoby to wyrazem prowadzenia transformacji 
cyfrowej sądownictwa, mając na uwadze przede 
wszystkim odbiorców końcowych, a nie profe-
sjonalnych pełnomocników.

• Należy wprowadzić zasadę „jednego portalu” 
na wzór zasady „jednego okienka”. Według 
powszechnie dostępnych informacji, brak jest 
prac, czy choćby nawet koncepcji prac nad 
utworzeniem tzw. „jednego okienka” dla wszyst-
kich spraw sądowych w ramach jednego portalu, 
idealnie połączonego z powszechnie znanym 
serwisem obywatel.gov.pl. Nawet mając na 
uwadze konieczność zachowania odrębności 
sądownictwa od władzy wykonawczej, nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby na poziomie interfejsu 
użytkownika załatwienie sprawy sądowej było 
dostępne obok możliwości załatwienia sprawy 
administracyjnej. Nie wiąże się z tym koniecz-
ność udostępniania treści elektronicznych akt 
spraw oraz dokumentów sądowych organom 
administracji, bowiem tymi danymi mogą wciąż 
zarządzać sądy lub Ministerstwo Sprawiedliwości, 
jak ma to miejsce teraz.

• Standardem powinno być tworzenie dla 
wszystkich systemów informatycznych API. 
Umożliwi to automatyczne przetwarzanie infor-
macji i radykalnie usprawni pracę prawników. 
Uwolni to też dane, w oparciu o które będą na 
wolnym rynku tworzone aplikacje usprawniające 
przepływ informacji przeznaczone zarówno dla 
prawników, jak i bezpośrednio dla przedsiębior-
ców. Przykładowo, API powinno zostać dodane 
do PASSA i PISP, żeby łatwo można było uzyski-
wać informacje z tych portali bez konieczności 
fizycznego logowania się do nich.

• W ramach systemów informatycznych należy 
wprowadzić powiadomienia mailowe o upływie 
terminów w postępowaniach sądowych. Jest 
to stosunkowo łatwe do automatyzacji w dobie 
doręczeń pism drogą elektroniczną. Systemy 
informatyczne są w stanie w łatwy sposób re-
jestrować datę doręczenia pisma i dla przejrzy-
stości po takim doręczeniu strony postępowania 
powinny otrzymywać powiadomienie mailowe 
o terminie na wykonanie określonej czynności 
procesowej. Pilnowanie terminów sądowych na-
leży obecnie do jednych z podstawowych zadań 
prawników, a ta czynność może być skutecznie 
realizowana bezpośrednio przez przedsiębior-
ców, minimalizując ich koszty.
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• W zakresie digitalizacji akt sądowych nie należy 
postulować rozwiązań radykalnych – wydaje 
się, że rozwiązaniem najbardziej praktycznym 
jest digitalizacja ograniczona wyłącznie do akt 
spraw będących w toku i to tylko do takich ich 
fragmentów, o które sędziowie wprost popro-
szą. Długofalowo należy jednak dążyć do pełnej 
cyfryzacji obiegu dokumentów, a tymczasowo 
do pracy na cyfrowych kopiach akt prowadzo-
nych w formie tradycyjnej.

• Należy ponadto utworzyć przejrzysty i jed-
nolity system służący do publikacji orzeczeń 
sądowych wyposażony w API. Obecnie każdy 
organ lub sąd publikuje orzeczenia na swojej 
stronie internetowej, w różnych formatach. (Sąd 
Najwyższy publikuje na przykład pliki PDF, które 
nie są łatwe do automatycznego przetwarzania). 
Ustandaryzowana digitalizacja orzeczeń sądo-
wych pozwoliłaby na upowszechnienie wiedzy 
o prawie i analizę treści orzeczeń za pomocą 
narzędzi komputerowych. Obecna praktyka 
jest taka, że orzeczenia są redagowane przez 
pracowników firm komercyjnych i następnie 
odpłatnie udostępniane prawnikom, co wskazuje 
na fakt, że orzeczenia publikowane bezpłat-
nie albo zawierają błędy, albo są publikowane  
w sposób trudny do odnalezienia.

• Należy odgórnie wprowadzić powszechny do-
stęp do podpisów elektronicznych dla każdego 
sędziego. To pozwoli na podpisywanie wyroków  
i innych dokumentów sądowych w sposób zdal-
ny i zarazem w formie łatwej do automatycznego 
przetwarzania.

• Na poziomie projektowania nowych systemów 
informatycznych dotyczących wymiaru spra-
wiedliwości należy prowadzić szczegółową 
analizę prawno-technologiczną. W wersji mi-
nimum powinna ona dotyczyć m.in. rozwiązań 
z zakresu projektowania prawnego (ang. legal 
design) oraz tzw. programowania prawa (tzw. 
code-driven law).
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