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ZARZĄDZENIE Nr 130/2020  

PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO 

z dnia 12 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia sposobu przeprowadzania przed Sądem Najwyższym rozpraw lub 

posiedzeń jawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19  

 

Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2019 r., poz. 

825 ze zm.) oraz art. 15zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.), zwanych dalej „sprawami cywilnymi”, rozprawę przed 

Sądem Najwyższym lub posiedzenie jawne przeprowadza się w sposób określony w niniejszym 

zarządzeniu.  

§ 2. 

Rozprawę przed Sądem Najwyższym lub posiedzenie jawne w sprawie cywilnej przeprowadza się 

przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania Microsoft Skype for Business, w taki sposób, 

aby możliwe było przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem 

obrazu i dźwięku, a osoby w nich uczestniczące nie musiały przebywać w Kompleksie 

Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (dalej jako „KUWS”). 

§ 3. 

1. W wezwaniu na rozprawę albo zawiadomieniu o terminie rozprawy lub posiedzenia jawnego 

w sprawie cywilnej: 

1) poucza się adresata o: 

a) treści § 1, § 2 i § 4 niniejszego zarządzenia; 

b) szczegółowych wymaganiach technicznych niezbędnych do przeprowadzenia 

rozprawy w sposób, o którym mowa w § 2; 

c) możliwości dobrowolnego wskazania numeru telefonu, pod którym można się 

skontaktować z adresatem na wypadek trudności technicznych w dołączeniu do 



rozprawy w Microsoft Skype for Business, o ile adresat wyrazi zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie; 

2) wzywa się adresata do wskazania, w terminie 3 dni, adresu poczty elektronicznej, na 

który ma zostać wysłana instrukcja dołączenia do rozprawy lub posiedzenia w 

Microsoft Skype for Business albo złożenia na piśmie oświadczenia, że adresat nie 

posiada możliwości technicznych uczestniczenia w rozprawie lub posiedzeniu w 

sposób określony w § 2. 

2. Pouczenia i wezwania, o których mowa w ust. 1, mogą być zawarte także w piśmie innym niż 

wezwanie na rozprawę albo zawiadomienie o terminie rozprawy lub posiedzenia jawnego.  

3. Adresat wezwania na rozprawę albo zawiadomienia o terminie rozprawy lub posiedzenia 

jawnego może wskazać adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, na piśmie, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres poczty w domenie sn.pl albo 

telefonicznie do sekretariatu wydziału właściwej Izby Sądu Najwyższego, o czym należy go 

pouczyć.  

§ 4. 

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o adresie poczty elektronicznej, o którym mowa w § 3 ust. 

1 pkt 2, na adres ten przesyła się: 

1) link umożliwiający instalację odpowiedniego modułu dodatkowego przeglądarki 

internetowej typu plug-in, umożliwiającego przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia w 

sposób opisany w § 2; 

2) instrukcję dołączenia do rozprawy lub posiedzenia w Microsoft Skype for Business. 

§ 5. 

1. Jeżeli którakolwiek z osób wezwanych lub zawiadomionych o terminie rozprawy lub 

posiedzenia jawnego w sprawie cywilnej oświadczy w wyznaczonym terminie, że nie ma 

możliwości technicznych uczestniczenia w rozprawie lub posiedzeniu w sposób określony w 

§ 2, a przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego 

mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących, strony 

zawiadamia się skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.  

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, należy pouczyć stronę niezastępowaną przez 

adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną 

Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu wobec przeprowadzenia 

posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni. 

3. Jeżeli żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 

7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne, 

przewodniczący może zarządzić rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym. 

§ 6. 

Rozprawę lub posiedzenie jawne w sprawie cywilnej można przeprowadzić w KUWS z pominięciem 

zasad określonych w § 2, tylko jeżeli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w 

nich uczestniczących. 



§ 7. 

1. W zarządzeniu nr 58/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-

2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

1) w § 3: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Rozprawy oraz posiedzenia jawne w Sądzie Najwyższym, z wyłączeniem spraw 

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

postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.), odbywają się z 

uwzględnieniem następujących zasad:” 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  na salę wpuszczane są strony, uczestnicy postępowania oraz ich 

przedstawiciele, po zdezynfekowaniu rąk bezpośrednio przed wejściem 

na salę, z osłoną na usta i nos, zgodną z obowiązującymi przepisami;” 

c) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. 

1. Osoby zamierzające wziąć udział w charakterze publiczności w rozprawie lub 

posiedzeniu jawnym przeprowadzanym: 

1) w KUWS; 

2) przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich 

na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, 

w taki sposób, aby osoby w nich uczestniczące nie musiały przebywać na 

sali rozpraw, w której obecny jest skład orzekający; 

- zgłaszają ten zamiar za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

sn@sn.pl lub telefonicznie do sekretariatów wydziału właściwej Izby Sądu 

Najwyższego najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem tej rozprawy 

lub posiedzenia. W zgłoszeniu wskazuje się sygnaturę akt sprawy, w której 

wyznaczono rozprawę albo posiedzenie jawne oraz ich termin. 

2. W oparciu o informacje uzyskane w wyniku zebrania zgłoszeń wymienionych w 

ust. 1 sekretariaty wydziałów w Izbach Sądu Najwyższego przygotowują karty 

uprawniające do wejścia na salę, o której mowa w ust. 5, zwane dalej „kartami 

wstępu”. Wzór karty wstępu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

3. Karty wstępu wydaje się maksymalnie w takiej liczbie, aby na sali odstępy między 

osobami uczestniczącymi w rozprawie lub posiedzeniu jawnym w charakterze 

publiczności były nie mniejsze niż 1,5 m, a na jedną osobę przypadało nie mniej 

niż 7 m2 powierzchni. Jeżeli liczba zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 przekracza 

maksymalną liczbę kart wstępu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, o 

przydziale karty wstępu zdecyduje kolejność tych zgłoszeń. 

4. Karty wstępu wydaje się zainteresowanym w Punkcie Obsługi Interesantów. 



5. Osobom posiadającym kartę wstępu zapewnia się wstęp do wyznaczonej sali w 

KUWS, do której transmituje się obraz i dźwięk: 

1) z sali rozpraw, w której obecni są członkowie składu orzekającego – jeżeli 

rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się w sposób, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) z aplikacji Microsoft Skype for Business – jeżeli rozprawę lub posiedzenie 

jawne przeprowadza się w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

6. Pracownicy Sądu Najwyższego weryfikują, czy osoby przebywające na sali, 

o której mowa w ust. 5, zakrywają usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, 

maski, maseczki albo przyłbicy, a w razie stwierdzenia naruszenia tego 

obowiązku zawiadamiają Policję w KUWS. 

7. W sali, o której mowa w ust. 5, oznacza się miejsca, które mogą zajmować osoby, 

posiadające karty wstępu oraz miejsca wyłączone z możliwości ich zajmowania.  

8. Po opuszczeniu sali przez osoby, którym wydano karty wstępu, siedzenia oraz 

oparcia miejsc, które zajmowali, podlegają dezynfekcji.” 

2. Nakazuje się Biuru Organizacyjnemu w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

sporządzenie tekstu ujednoliconego zarządzenia wymienionego w ust. 1. 

3. Tekst jednolity, o którym mowa w ust. 2 podlega opublikowaniu na stronie podmiotowej Sądu 

Najwyższego niezwłocznie po jego sporządzeniu.  

§ 8. 

1. W sprawach cywilnych, w których do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia wyznaczono 

termin rozprawy lub posiedzenia jawnego, postanowienia niniejszego zarządzenia stosuje się, 

jeżeli przewodniczący składu orzekającego tak zarządzi i tylko w określonym przez niego 

zakresie. 

2. Jeżeli wezwanie lub zawiadomienie o rozprawie lub posiedzeniu jawnym w sprawie cywilnej 

wysłano przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, w przypadku określonym w ust. 

1, pouczenia i wezwania, o których mowa w § 4, zawiera się w odrębnym piśmie skierowanym 

do osób, które wezwano lub zawiadomiono o rozprawie lub posiedzeniu albo przekazuje się 

w inny sposób określony przez przewodniczącego składu orzekającego. 

 

§ 9. 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

      dr hab. Małgorzata Manowska 


