
 

 

 

 

 

3 649 odpowiedzi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Czy w Pani/Pana ocenie występują różnice w dostępie do spraw i wykorzystaniu 

funkcjonalności Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych pomiędzy 

poszczególnymi wydziałami sądów/sądami/Apelacjami? 

3 624 odpowiedzi 

Nie występują         15 % (545) 

Nie mam zdania     19 % (688) 

Występują               65 % (2356) 

 

W przypadku odpowiedzi „występują” ankietowani mieli możliwość wpisać swoje uwagi. W 
większości wymieniali brak ujednolicenia zasad publikowania dokumentów oraz różnice w 
czasie ich publikowania. Ankietowani uznają za uciążliwe niepublikowanie protokołów rozpraw 
i uzasadnień wyroków. Różnice są widoczne także w dopisywaniu do sprawy adwokata z urzędu: 
czasem są dopisywani z automatu, a czasem muszą składać osobny wniosek o dodanie sprawy 
i dostęp do niej.  
 

 



 

Jakie korzyści wynikające z używania Portalu są dla Pani/Pana najważniejsze? 
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

3 649 odpowiedzi 

- Szybszy dostęp do dokumentów (zanim otrzymam je fizycznie)          91.2 % 

(3327) 

- Posiadanie dokumentacji sprawy w jednym miejscu                             49,9%  

(1820) 

- Kalendarz rozpraw                                                                                       61,5 %  

(2245) 

- Nagrania rozpraw                                                                                        66,4 % 

(2424) 

- Inne - Jakie? Odpowiedź prosimy wpisać jako "dodaj opcję" – poniżej 

Wśród odpowiedzi własnych ankietowani wpisywali: możliwość śledzenia statusu sprawy, w 

tym liczby wezwanych świadków (oraz skuteczności wezwania), dostęp do informacji o wpływie 

dokumentów, wykonanych czynnościach, treści wydawanych zarządzeń, adresach 

pełnomocników. Cenna jest także możliwość sprawdzenia podstawowych informacji o 

sprawach "archiwalnych" oraz szybkiej reakcji w przypadku oczywistych omyłek pisarskich, czy 

szybkiej reakcji  przy postanowieniach o zabezpieczenie roszczeń. Ankietowani wskazują także 

na dostęp do protokołów i wyroków w wersji doc., co ułatwia sporządzanie środków 

odwoławczych. Nie bez znaczenia jest mniejsze zużycie papieru, lepsza organizacja pracy, 

dostęp do dokumentów 24/7. 

 

 



 

 

 

Jak ocenia Pani/Pan aspekt techniczny funkcjonowania Portalu 

Informacyjnego Sądów Powszechnych? (można zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź) 

3 649 odpowiedzi 

- Nie mam istotnych zastrzeżeń                                                                                46,7 % (1710) 

- Portal funkcjonuje zbyt wolno                                                                                17,2 % (629) 

- Występują przerwy w dostępności portalu i/lub zrywanie sesji                       29 % (1060) 

- Występują błędy techniczne w interfejsie portalu (błędne podlinkowania, wadliwe skrypty, 

utrata danych itp.)                                                                                                     18,3 % (669) 

- Portal jest nienależycie zoptymalizowany, występują niecelowe utrudnienia przy korzystaniu       

                                                                                                                                      19, 5 % (710) 

 

W ocenie ankietowanych, pracownicy sądów nie są przygotowani merytorycznie do obsługi 

Portalu, wiele błędów wynika z „czynnika ludzkiego”. Dostęp do spraw jest przyznawany 

bezpodstawnie albo usuwany bez żadnej przyczyny, dokumenty nie są udostępniane na 

bieżąco. Użytkownicy pilnują, aby sprawy udostępniane na Portalu odpowiadały informacjom z 

akt głównych. Obsługa sekretariatów nie ma możliwości szybkiego naprawiania błędów w 

niekompletnych, udostępnionych informacjach, wszystkie problemy należy załatwiać przez 

operatora PI, który nie zawsze jest w stanie pomóc. Wnioski są akceptowane następnie 

odrzucane, ponownie akceptowane, reklamowane - wszystko bez interakcji  z użytkownikiem. 

Ankietowani wskazują także na zbyt krótki czas trwania sesji, wieloetapowe procedury 

składania wniosków i zgłaszania błędów, co znacząco je wydłuża; brak możliwości masowego 



wykonania czynności (np. udostępnienia spraw dla subkonta). Przy dużej liczbie prowadzonych 

spraw przeszukiwanie jest utrudnione. Zdarza się, że opublikowane w Portalu pliki są 

niemożliwe do otwarcia. Czas oczekiwania na pojawienie się dokumentów, czy dostęp do 

sprawy jest zbyt długi, nawet 24-48h po otrzymaniu dostępu. 

Problemem jest także to, że do każdej apelacji trzeba się logować oddzielnie. Portal działa 

znacznie gorzej na urządzeniach mobilnych.  

 

 

 

 

Jakie widzi Pan/Pani przeszkody w korzystaniu z Portalu Informacyjnego Sądów 

Powszechnych?  

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

3 649 odpowiedzi 

Charakter portalu (struktura, funkcjonalności)                                                               9 % (327) 

Nieuzupełnianie treści przez część sądów lub błędne uzupełnianie treści               89,9% (3280) 

Brak kompetencji cyfrowych użytkowników portalu                                                      9,9 % (363) 

Długie rozpatrywanie wniosku o dostęp do spraw                                                       48,3 % (1763) 

Problemy techniczne (np. sprawa czasowo znika)                                                        22,7 % (830) 

Brak obligatoryjnej wzmianki o dacie doręczenia orzeczeń                                        61,4 % (2241) 

Brak automatycznego informowania o prawomocności orzeczeń                             73,3 % (2675) 

Brak poczty wewnętrznej umożliwiającej sprawne i bezpieczne komunikowania się 
pełnomocnika z sądem                                                                                                     47,3 %  (1725) 

Brak wirtualnego kalendarza dostępnego dla sędziów w zakresie terminów posiedzeń 
sądowych wyznaczonych z udziałem pełnomocników korzystających z portalu     45,5 % (1660) 



 

W części opisowej ankietowani zwracali uwagę m.in. na brak aktualizacji pełnomocników, brak 

standaryzacji nazewnictwa dokumentów oraz standaryzacji samych dokumentów. Uciążliwy 

jest brak możliwości złożenia wielu wniosków o dostęp jednocześnie i brak możliwości 

oznaczania przez pełnomocników urlopów czy innych zajętych terminów. Ankietowani 

wskazują na słabą funkcjonalność wyszukiwarki spraw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jakiej funkcjonalności brakuje? (pytanie otwarte, wybór z 1 549 odpowiedzi) 

 

• „wirtualnego kalendarza” dostępnego dla sędziów w zakresie terminów posiedzeń 
sądowych wyznaczonych z udziałem pełnomocników korzystających z portalu 

• możliwości kierowania pism i wniosków przez pełnomocników do sądu drogą 
elektroniczną  

• aktualizacji spraw oraz podejmowanych czynności, co utrudnia ustalenie aktualnego 
stanu sprawy bez konieczności osobistego stawiennictwa w czytelni  

• profesjonalni pełnomocnicy powinni mieć możliwość składania pism w sprawach 
bezpośrednio przez portal.  

• automatycznego podpinania spraw 

• dostępu do pełnych akt sprawy 

• informacji o prawomocności wyroków 



• skanów pism procesowych 

• skrzynki nadawczej  

• możliwości udzielania pełnego dostępu do konta innym osobom, np. sekretarkom 

• opcji "zapomnij sprawę", by pełnomocnik nie otrzymywał powiadomień starych spraw 

• zakładki zawierającej jedynie orzeczenia merytoryczne w sprawach 

• bezpośredniego przejścia z jednej sprawy do drugiej z poziomu zakładki powiązań. 
możliwości wysyłania wiadomości do sekretariatu bezpośrednio z odnośnika do 
sprawy, np. przez formularz kontaktowy 

• numerów przesyłek poleconych 

• odrębnej poczty wyłącznie do komunikacji sądu z pełnomocnikiem 

• możliwości komunikacji z pracownikami sądu 

• aktualizacji dostępu w razie zmiany sygnatury 

• możliwości podglądu opinii biegłych, złożonych zeznań świadków na piśmie  

• możliwości subkonta dla kolegi adwokata (nie dla aplikanta adwokackiego) 

• podglądu wszystkich czynności w sprawie  

• podglądu treści dokumentów na urządzeniach mobilnych bez konieczności ich 
pobrania. 

• możliwości składania prostych wniosków np. o wydanie odpisu pisma z równoczesnym 
opłaceniem kosztów 

• możliwości zamawiania akt w czytelni i rezerwacji miejsca w czytelni 

• weryfikacji daty odbioru poszczególnych pism wysyłanych przez sądy (wezwania do 
świadków, orzeczenia, wezwania do stron, pism wysyłanych przez strony, zwrotek) 

• weryfikacji prawomocności/wykonalności orzeczeń 

• automatycznego powiązania spraw w I i II instancji i udostępniania pełnomocnikowi 
automatycznego dostępu 

• potwierdzenia nadania oraz odbioru korespondencji  

• automatycznej transkrypcji nagrań rozpraw 
 

 


