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Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

ZARZĄDZENIE Nr 53/2022

PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie 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 pkt 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1904 oraz z 2022 r. poz. 480) 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 2021 
r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, 218 i 655) 
zarządza się, 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 2021 r. poz. 1805, 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. 
poz. 1, 366, 480 i 807), zwanych dalej „sprawami cywilnymi”, rozprawę przed Sądem 
Najwyższym lub posiedzenie jawne przeprowadza się w sposób określony w niniejszym 
zarządzeniu. 

§ 2.

1. Rozprawę lub posiedzenie jawne przed Sądem Najwyższym w sprawie cywilnej 
przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania Microsoft Skype 
for Business, w taki sposób, aby było możliwe przeprowadzenie ich na odległość 
z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), a osoby 
w nich uczestniczące nie musiały przebywać w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru 
Sprawiedliwości w Warszawie, zwanym dalej „KUWS”.

2. Od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy 
rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym przed Sądem Najwyższym 



w KUWS jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego 
zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących.

3. Na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 5 dni przed 
wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego Sąd Najwyższy 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 w sposób określony w ust. 1.

§ 3.

1. W wezwaniu albo zawiadomieniu o terminie posiedzenia zdalnego:
1) poucza się adresata o:

a) wymaganiach technicznych, o których mowa w § 2 ust. 1,
b) możliwości dobrowolnego wskazania numeru telefonu, pod którym można się 

skontaktować z adresatem na wypadek trudności technicznych w dołączeniu 
do posiedzenia zdalnego w Microsoft Skype for Business, o ile adresat wyrazi 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie,

c) treści § 2 ust. 3;
2) wzywa się adresata do wskazania, w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania lub 

zawiadomienia, adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana instrukcja 
dołączenia do posiedzenia zdalnego w Microsoft Skype for Business albo złożenia na 
piśmie oświadczenia, że adresat nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających 
udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu w sposób określony w § 2 ust. 1.

2. Pouczenia i wezwania, o których mowa w ust. 1, mogą być zawarte także w piśmie innym 
niż wezwanie albo zawiadomienie o terminie posiedzenia zdalnego.

3. Adresata wezwania albo zawiadomienia o terminie posiedzenia zdalnego poucza się 
o możliwości wskazania adresu 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. 

§ 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 posiedzenia zdalnego;
2) instrukcję dołączenia do posiedzenia zdalnego w Microsoft Skype for Business.

§ 5.

Jeżeli nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub 
posiedzenia jawnego w budynku sądowym nie jest konieczne, można zarządzić 
przeprowadzenie posiedzenia niejawnego.



§ 6.

1. Osoby, które zamierzają 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 jest 
obecny  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 
jest określony  w załączniku  do  zarządzenia.

3. 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 są obecni 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 jest przeprowadzane posiedzenie zdalne.

§ 7.

Traci moc 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.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. dr hab. Joanna Lemańska
     Prezes Sądu Najwyższego

  kierujący pracą Izby Kontroli
                 Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

          /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

mailto:sn@sn.pl


Załącznik do zarządzenia nr 53/2022 Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

 

Wzór karty wstępu

Sąd Najwyższy
pl. Krasińskich 2/4/6

KARTA WSTĘPU

Nr         /22

upoważniająca do wejścia na

SALĘ ROZPRAW nr ……

 

w dniu ……………..…..

na sprawę …………………….

……………………………..…………………………

podpis i stempel osoby upoważnionej do 
wydania 

karty wstępu


