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I. Dane identyfikacyjne 
Sąd Apelacyjny w Lublinie (dalej: Sąd), 20-950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1 

 

Krzysztof Szewczak, Prezes Sądu od 07.12.2014 r. 

 

1. Przygotowanie i inicjowanie projektu EPU. 
2. Realizacja projektu EPU. 
3. Wydatkowanie środków finansowych w ramach projektu EPU. 
4. Nadzór i koordynacja w ramach projektu EPU. 
5. Efekty realizacji projektów informatycznych (EPU, SLPS, e-protokół). 
 

Lata 2016-2019 (I półrocze) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po 
tym okresie, które mają związek z działaniami objętymi kontrolą. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

 Małgorzata Dobrowolska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 1.
do kontroli Nr LLU/165/2019 z 25.10.2019 r.  

 Anna Kowalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli Nr LLU/169/2019 z 25.10.2019 r. 

(akta kontroli tom I str. 1-4, tom VI str. 431) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Sądu służące wspieraniu 
użytkowników, a także eksploatacji i modernizacji systemu teleinformatycznego 
obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej: EPU) oraz wpływ 
tego narzędzia na usprawnianie wymiaru sprawiedliwości (rozumiane jako 
odciążenie jednostek organizacyjnych sądownictwa od mało skomplikowanych 
postępowań, które mogą zostać zrealizowane w formie elektronicznej). 

W okresie objętym badaniem, Kierownictwo Sądu prowadziło aktywne działania 
polegające na monitorowaniu zmian legislacyjnych wpływających na funkcjonowanie 
systemu obsługującego EPU oraz regularnie informowało Ministerstwo 
Sprawiedliwości (dalej: MS) o konsekwencjach braku dostosowania tego systemu 
do obowiązujących przepisów i innych problemach związanych z jego 
funkcjonowaniem. Pracownicy Sądu świadczyli usługi wsparcia użytkowników 
systemu, a także uczestniczyli w aktualizowaniu opisu przedmiotu zamówienia 
w ramach przetargu na utrzymanie i modyfikację EPU (w I kwartale 2016 r.). 
Pozytywnie należy przy tym ocenić, że przez znaczną część badanego okresu, 
opisane powyżej działania były realizowane, pomimo braku podpisanego z MS 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 
w formie opisowej. 
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protokołu powierzenia, który formalnie przypisywałby Sądowi zadania związane 
z obsługą EPU3.  

W związku z podpisaniem (w marcu 2017 r.) protokołu powierzenia precyzującego 
zakres zadań Sądu związanych z EPU, powołano strukturę organizacyjną, w skład 
której wchodzili pracownicy sądów Apelacji Lubelskiej (dalej: Zespół). Zespół ten na 
bieżąco realizował obsługę I i II linii wsparcia użytkowników EPU, rzetelnie 
rozpoznawał potrzeby zmian w systemie oraz systematycznie informował MS 
o zaistniałych problemach. Zapewniono również właściwy nadzór nad procesem 
testowania nowych funkcjonalności systemu przez pracowników Sądu Rejonowego 
Lublin-Zachód z siedzibą w Lublinie (dalej: Użytkownik EPU) oraz nad wdrażaniem 
produkcyjnych zmian w systemie. 

Sąd wykorzystywał w bieżącej działalności System Losowego Przydziału Spraw 
(dalej: SLPS) oraz system cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych (e-protokół), 
jednak w tym drugim przypadku w skontrolowanym okresie skorzystano z niego 
tylko w przypadku 63% rozpraw, co było spowodowane głównie względami 
technicznymi. W grudniu 2019 r. Sąd dokonał częściowej wymiany sprzętu systemu 
e-protokół z urządzeń rejestrujących dźwięk na urządzenia rejestrujące dźwięk 
i obraz. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i inicjowanie projektu EPU 

EPU przewidziane było dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów 
art. 50528-50539 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego5 
(dalej: k.p.c.). Zostało ono wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające 
charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest 
skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Nakaz 
zapłaty oraz klauzula wykonalności wydane w EPU mają postać wyłącznie 
elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym e-sądu.  
Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. 
rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym 
z właściwości innych sądów rejonowych zostało przekazane Sądowi Rejonowemu 
Lublin-Zachód w Lublinie. Zgodnie z rozporządzeniem MS z dnia 14 grudnia 2010 r. 
EPU obsługiwane było przez pracowników VI Wydziału Cywilnego Sądu 
Rejonowego Lublin-Zachód6 (dalej: SR Lublin-Zachód) oraz referendarzy 
zamiejscowych (tzw. BackOffice). Użytkownikami i interesariuszami tego systemu są 
pozwani, powodowie, pełnomocnicy oraz komornicy (tzw. FrontOffice).  

(akta kontroli tom I str. 333-359, tom II str. 178-193) 

                                                      
3 Zadania związane z wdrażaniem i modyfikowaniem EPU oraz wsparciem użytkowników systemu zostały 
przypisane Sądowi, z dniem 1 stycznia 2015 r., na podstawie zarządzenia MS z dnia 17 września 2014 r. 
w sprawie powierzenia czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów 
informatycznych obsługujących sądy powszechne (Dz. Urz. MS poz. 156). Jednocześnie jednak obowiązujący 
wówczas protokół powierzenia nr 1/2015 z 17 czerwca 2015 r. nie zawierał czynności związanych 
z utrzymywaniem EPU, o którym mowa w § 11 ust. 4 ww. zarządzenia MS. Protokół powierzenia dotyczący 
utrzymywania EPU został podpisany dopiero 16 marca 2017 r. 
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
jest formułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, ze zm. 
6 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu 
rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym 
należących do właściwości innych sądów rejonowych (uchylonym z dniem 1 stycznia 2013 r.) i rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw 
w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. U. poz. 1348). 
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System informatyczny wykorzystywany do obsługi elektronicznego postępowania 
upominawczego został wytworzony na podstawie umowy nr 50 z dnia 27 listopada 
2009 r. zawartej między Ministerstwem Sprawiedliwości a firmą Currenda Sp. z o.o.  

W korespondencji kierowanej m.in. w 2015 r. do Dyrektora Departamentu 
Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości (dalej: DIRS) 
zarówno Dyrektor Sądu, jak i Użytkownik EPU, wielokrotnie podkreślali, 
że funkcjonujący wówczas moduł EPU działał niestabilnie i zawierał liczne błędy. 
Zastrzeżenia zgłaszane ww. wykonawcy przez Użytkownika EPU, m.in. za 
pośrednictwem systemu obsługi incydentów Redmine, były przez niego 
rozwiązywane nieterminowo, w sposób wybiórczy, bez zachowania priorytetów 
zgłoszeń. Większość z nich nie była usuwana w ramach funkcjonujących umów, 
tylko kwalifikowana przez Wykonawcę jako modyfikacje, za dodatkową odpłatnością 
na podstawie odrębnego zlecenia.  

W związku z identyfikowanymi problemami w funkcjonowaniu systemu 
obsługującego EPU, od II półrocza 2012 r. MS zamierzało go zastąpić systemem 
EPU27 opartym na nowej technologii (Silverlight zamiast Appeon dla serwera 
w PowerBuilder w BackOffice). EPU2 miało cechować się większą stabilnością 
i wydajnością, a także miało być pozbawione błędów stwierdzonych w pierwszej 
wersji tego systemu. 
W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia EPU2 w dniu 2 kwietnia 2015 r. 
Dyrektor DIRS podjął decyzję o wstrzymaniu wszystkich zmian dotyczących nowych 
funkcjonalności EPU i EPU2 do czasu realizacji zapisów ww. umowy z Wykonawcą. 
Przeprowadzone w okresie od kwietnia do maja 2015 r. przez Użytkownika EPU 
testy aplikacji EPU2 oraz audyt zlecony przez Prezesa Sądu firmie zewnętrznej, 
wykazały jednak istotne błędy polegające m.in. na: braku działania autorskiego 
centrum certyfikacji (mogącego uniemożliwić składanie dokumentów opatrzonych 
podpisem elektronicznym), braku serwisu odpowiadającego za weryfikację nowo 
zakładanych kont w replice PESEL, wyciekach pamięci powodujących blokowanie 
działania aplikacji BackOffice czy niekompletności mechanizmów bezpieczeństwa. 
W rezultacie Użytkownik EPU wnioskował do Prezesa Sądu o niewdrażanie 
systemu EPU2, z uzasadnieniem, że „wdrożenie EPU2 – bezwzględnie – 
doprowadzi do zatrzymania pracy elektronicznego postępowania upominawczego, 
a niestabilność przedmiotowej aplikacji do nieusuwalnych i nieodwracalnych 
błędów.”  

 (akta kontroli tom III str. 313-321, 350-355, 458-470, 473-492, tom VI str. 280-281, 
352, 372-379) 

Czynności związane z wdrażaniem, modyfikowaniem i testowaniem EPU zostały 
powierzone Prezesowi Sądu na podstawie zarządzeń MS w sprawie powierzenia 
czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów 
informatycznych obsługujących sądy powszechne: z dnia 17 września 2014 r.8, 
a następnie z dnia 24 lutego 2016 r.9 oraz z dnia 28 grudnia 2018 r.10 Jednocześnie 
w obowiązującym protokole powierzenia czynności nr 1/2015, w którym zgodnie 
z postanowieniami ww. zarządzeń powinny być wskazane konkretne obowiązki 
zlecone Sądowi, nie ujęto zadań dotyczących EPU. Wyłączenie tego systemu z ww. 
protokołu powierzenia nastąpiło na wniosek Dyrektora Sądu, który wskazywał na 
niepowodzenie we wdrożeniu EPU2 oraz niestabilność i błędy w wykorzystywanej 

                                                      
7 Przygotowywanym na podstawie umowy nr 33 z dnia 18.07.2012 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez Dyrektora DIRS a Currenda Sp. z o. o. 
8 Dz. Urz. MS poz. 156. 
9 Dz. Urz. MS poz. 81. 
10 Dz. Urz. MS poz. 352. 



 

5 

wersji EPU, a także brak podmiotu świadczącego usługi utrzymania i modyfikacji 
tego systemu.  

W związku z otrzymaną informacją o przygotowaniach MS do ogłoszenia przetargu 
na wsparcie techniczne EPU, w piśmie z 25.02.2016 r., Prezes Sądu wyraził 
gotowość przejęcia systemu wraz ze stosowną dokumentacją i kodami źródłowymi. 
W dniu 25.03.2016 r. MS ogłosiło przetarg nieograniczony, w wyniku którego 
3.01.2017 r. zawarło umowę z Comarch Polska S.A. Przedmiotem umowy było 
wsparcie eksploatacji, świadczenie serwisu i wsparcie techniczne dla EPU, a także 
rozwój systemu oraz przygotowanie i zrealizowanie szkoleń. Do daty rozpoczęcia 
świadczenia usług przez wyłonionego w ww. przetargu wykonawcę, tj. do 
12.03.2017 r., zmiany w EPU były wprowadzane w środowisku produkcyjnym 
systemu bez udziału Sądu (z wyłączeniem rozbudowy wyszukiwarki sądów). Prezes 
Sądu wyjaśnił, że nie posiada pełnej wiedzy, kto z ramienia MS wprowadził 
przedmiotowe zmiany w systemie EPU. 

Protokół powierzenia czynności obejmujący EPU (Nr 1/2017), został sporządzony 
dopiero 16.03.2017 r. (tj. po zawarciu umowy na utrzymanie i modyfikację systemu 
z firmą Comarch Polska S.A.). W dokumencie tym Sądowi powierzono zadania 
związane z obsługą I i II linii wsparcia użytkownika, wdrażaniem i modyfikacją oraz 
testowaniem systemu informatycznego obsługującego EPU. 

(akta kontroli I str. 263-289, tom II str. 347, tom III str. 313, 334-336, 419-421,  
493-509) 

W latach 2016-2019 Sąd nie zawierał umów na utrzymanie i modyfikacje systemu 
EPU we własnym zakresie. Prezes Sądu wyjaśnił, że w następstwie podpisania 
protokołu nr 1/2017 Sądowi powierzono jedynie wykonywanie czynności w zakresie 
obsługi EPU, co nie było równoznaczne z przejęciem ww. systemu, gdyż jego 
właścicielem w dalszym ciągu pozostawało MS.  

W okresie od 01.01.2015 r. do 16.03.2017 r., pomimo braku jednoznacznego, 
formalnego przypisania zadań związanych z EPU, Sąd aktywnie uczestniczył 
w procesie zgłaszania MS niezbędnych modyfikacji tego systemu (związanych 
przede wszystkim ze zmianami przepisów prawa) w celu zapewnienia sprawności 
procesu elektronicznego postępowania upominawczego przez Użytkownika EPU.  

(akta kontroli tom II str. 326-335, 348, tom III str. 303-520) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Sąd Apelacyjny nie był podmiotem inicjującym powstanie systemu informatycznego 
EPU, natomiast w całym badanym okresie aktywnie uczestniczył w procesie 
definiowania i zgłaszania MS pożądanych modyfikacji tego systemu mających 
na celu zapewnienie sprawności elektronicznego postępowania upominawczego. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że ww. działania były prowadzone pomimo, że przez 
znaczną część badanego okresu zadania Sądu wobec tego systemu nie były 
formalnie określone.  

2. Realizacja projektu EPU 

System EPU został udostępniony użytkownikom za pośrednictwem strony 
internetowej. W tym celu konieczna była konfiguracja stacji roboczej, zainstalowanie 
stosownych certyfikatów i ogólnie dostępnego oprogramowania. Na dzień 
28.11.2019 r. ilość stacji dostępowych, na których został zapewniony dostęp do 
systemu EPU BackOffice wynosiła 229 (konta Użytkowników EPU oraz referendarzy 
zamiejscowych). 

(akta kontroli tom III str. 303, tom VI str. 443) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Realizacja zadań Sądu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 16 marca 2017 r. 

Według stanu na dzień 01.01.2016 r. poszczególne funkcjonalności systemu 
informatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze nie 
zostały dostosowane do wchodzących w życie zmian legislacyjnych. 
Niedostosowanie systemu EPU do przepisów prawa skutkowało przede wszystkim: 

 wyłączeniem funkcjonalności systemu EPU w zakresie wskazywania przez 
powoda dochodzonych odsetek oraz automatycznego generowania treści 
nakazu zapłaty w związku z wprowadzoną od 1 stycznia 2016 r. zmianą art. 359 
i art.481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 11. Wobec faktu, że 
w EPU treść nakazu zapłaty jest wytwarzana automatycznie poprzez pobranie 
wszystkich danych z tzw. danych sprawy (generowanych przez samego powoda 
na etapie składania pozwu), niemożność prawidłowego oznaczenia żądania 
w zakresie odsetek powodowała, że nakaz zapłaty nie mógł zostać prawidłowo 
wytworzony. W związku z powyższym zastosowano rozwiązanie zastępcze, 
które pozwalało na wygenerowanie nakazu zapłaty, a następnie – za pomocą 
dodatkowego szablonu – postanowienia prostującego nakaz. Stosowne 

modyfikacje w systemie zostały wdrożone w dniu 18.12.2016 r.; 

 niemożnością automatycznego wprowadzenia do treści nakazu zapłaty 
odpowiedniej kwoty kosztów zastępstwa procesowego w związku 
z wprowadzonymi zmianami w wysokości opłat za czynności adwokackie 
i radców prawnych12, co wymuszało podejmowanie dodatkowych czynności 
przez referendarzy w celu obliczenia wysokości wynagrodzenia i ręcznej zmiany 
tej kwoty w nakazie zapłaty. Konieczność dokonywania dodatkowych czynności 
utrzymywała się do dnia 27.10.2016 r., tj. do dnia wejścia w życie kolejnej zmiany 
rozporządzeń w sprawie kosztów zastępstwa procesowego13, która to zmiana 
anulowała potrzebę wprowadzenia modyfikacji w systemie; 

 niemożnością przekazania sprawy drogą elektroniczną według właściwości do 
nowo utworzonego Sądu Rejonowego w Strzyżowie14 wobec braku tego sądu 
w wyszukiwarce sądów w EPU. W rezultacie referendarz sądowy zobligowany 
był do wydania dodatkowego zarządzenia w przedmiocie sporządzenia wydruku 
akt sprawy i przesłania ich do wskazanego sądu. Takie rozwiązanie generowało 
zwiększony zakres czynności po stronie sekretariatu wydziału i zwiększało 
koszty obsługi korespondencji sądowej. Stosowna modyfikacja systemu została 
dokonana 25.04.2016 r.; 

 nieodróżnianiem w systemie roszczeń bankowych od innych roszczeń, 
a w związku z tym naliczaniem opłat sądowych w tych sprawach w błędnej 
wysokości, ponieważ nie uwzględniono w EPU treści art. 13 ust. 1a ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych15. Powód 
zobowiązany był uiścić wyższą opłatę niż przewidziana przepisami. W tym 
przypadku referendarz sądowy był zobligowany do podejmowania dodatkowej 
czynności w zakresie obliczenia opłaty sądowej, wydania dodatkowego 

                                                      
11 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm. (dalej: k.c.). Zmiana wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1830).  
12 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem MS z dnia 22 października 2015 r. w spawie opłat za czynności 
adwokackie (Dz. U. poz. 1800, ze zm.) oraz wysokości opłat za czynności radców prawnych – rozporządzeniem 
MS z dnia 22 października 2015 r. w spawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804, 
ze zm.).  
13 Tj. rozporządzenia z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie MS w spawie opłat za 
czynności adwokackie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1668) oraz rozporządzenia z dnia 3 października 2016 r. 
zmieniającego rozporządzenie MS w spawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1667). 
14 Utworzonego z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy rozporządzenia MS z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 
utworzenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1594).  
15 Dz. U. z 2019 r. poz. 785. Wejście w życie przepisu 27 listopada 2015 r.  
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orzeczenia w zakresie zwrotu części opłaty oraz podjęcia dodatkowej manualnej 
czynności zmiany wysokości kwoty kosztów procesu w wydanym nakazie 
zapłaty. Różnicę zwracał Sąd. Wymagana modyfikacja systemu została 
dokonana 28.02.2017 r.; 

 brakiem (w okresie od marca 2016 r. do 18.12.2016 r.16) aktualnej bazy 
PESEL17, co powodowało konieczność dodatkowej weryfikacji pozwanych poza 
systemem EPU, np. poprzez System Rejestrów Państwowych18.  

(akta kontroli tom II str. 488-517, tom III str. 521-549) 

Utrzymujące się w 2016 r., braki systemu EPU skutkowały wydłużeniem czasu 
trwania postępowań oraz trudnościami w opanowaniu wpływu spraw. W badanym 
okresie wpływ spraw do e-sądu miał tendencję wzrostową, np. w 2010 r. wynosił 
690,1 tys., natomiast w 2015 r. – 2.448,1 tys., a w 2016 r. – 2.304,9 tys. Wskaźnik 
czasu trwania postępowania w dniach wynosił (w zaokrągleniu): 28 dni w 2010 r.; 
3 dni w 2015 r., a w 2016 r. wzrósł do 135 dni. Od początku funkcjonowania EPU 
liczba załatwionych spraw utrzymywała się na zbliżonym poziomie, przy czym 
w 2016 r. była ona najniższa. Dla porównania w 2015 r. załatwiono 2.522,8 tys. 
spraw, a w 2016 r. już tylko 1.679,6 tys. 

W ocenie Prezesa Sądu, poza opisanym powyżej niedostosowaniem systemu EPU 
do zachodzących zmian legislacyjnych, w 2016 r. występowały również inne 
czynniki wpływające negatywnie na sprawność elektronicznego postępowania 
upominawczego, tj.: 

 brak zawarcia umowy na utrzymanie i modyfikacje systemu EPU; 

 zbyt późna reakcja departamentów MS na zgłaszane przez Sąd problemy natury 
merytorycznej i technicznej; 

 brak dostosowania systemu EPU do elektronicznego potwierdzenia odbioru 
(EPO); 

 brak intuicyjności systemu informatycznego obsługującego elektroniczne 
postępowanie upominawcze i związane z tym długotrwałe szkolenia 
stanowiskowe nowo zatrudnionych referendarzy sądowych19 (trwające ok. 1,5 
miesiąca). 

(akta kontroli tom II str. 488-517, tom III str. 313-321, tom VI str. 7-10) 

W latach 2015-2018 liczba spraw przekazywanych do sądów właściwości ogólnej 
miała tendencję wzrostową i wyniosła odpowiednio: 317,3 tys., 527,0 tys., 839,7 tys. 
i 789,5 tys. spraw.  
W ocenie Prezesa Sądu trudno wskazać jednoznaczną przyczynę rosnącej liczby 
spraw przekazywanych do sądów właściwości ogólnej. Stwierdzenie, że w danej 
sprawie brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty jest wynikiem merytorycznej 
oceny żądania pozwu w poszczególnych sprawach przez referendarzy sądowych, 
którzy są niezależni, co do treści wydawanych orzeczeń i zarządzeń określonych 
w ustawach. Prezes Sądu wyjaśnił, że liczba spraw przekazanych do sądów 
właściwości ogólnej faktycznie wzrosła, jednakże ich odsetek w stosunku do 
wszystkich załatwionych w EPU spraw w latach 2015-2018 utrzymywał się na 
zbliżonym poziomie i wyniósł odpowiednio 12,5%, 31%, 29% i 30,7%. Statystyki MS 
nie odzwierciedlają rzeczywistości w zakresie liczby spraw przekazywanych wg 
właściwości ogólnej. Nie wyodrębniają spraw, w których cofnięto pozew po wydaniu 
postanowienia o przekazaniu sprawy (co w rezultacie powoduje umorzenie sprawy) 
oraz zaskarżanych przez powodów (co skutkuje niemożnością wydania nakazu 
                                                      
16 Oraz całkowity brak działania tej bazy w dniach 4-20 maja 2016 r. 
17 Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. 
18 Obowiązek ten wynikał z art. 2081 k.p.c. 
19 W 2016 r. odeszło sześciu referendarzy sądowych. 
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zapłaty). Mając na względzie powyższe, liczba spraw, które zostały prawomocnie 
przekazane do sądów właściwości ogólnej w latach 2016-2018 wyniosła 
odpowiednio: 320,3 tys., 568,8 tys. i 474,4 tys., co  stanowiło 18%, 19,7% i 18,5%. 
Zdaniem Prezesa Sądu, należy wykluczyć, że przyczyną tej tendencji było 
niedostosowanie systemu w 2016 r., gdyż ta przyczyna ustała, a odsetek spraw 
przekazywanych utrzymuje się. Według Prezesa Sądu, na taką tendencję wpływały 
m.in. nieznajomość przepisów prawnych (również w przypadku profesjonalnych 
pełnomocników) w zakresie zmian legislacyjnych obowiązujących od stycznia 
2016 r. (skutkująca składaniem pozwów z wadliwymi merytorycznie żądaniami); 
zjawisko tzw. składania pozwów na próbę w celu oceny linii orzeczniczej sądu; 
kilkukrotne składanie pozwów w tej samej sprawie w celu finalnego uzyskania 
nakazu zapłaty; rozwój prawa konsumenckiego, w tym orzecznictwo europejskie 
sprzyjające ochronie konsumenta, klauzule abuzywne i rosnąca ilość decyzji 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; nowelizacja k.c. w zakresie 
przedawnienia (tj. skrócenie terminów przedawnienia i nałożenie na sąd obowiązku 
badania przedawnienia z urzędu). 

(akta kontroli II str. 493-494) 

W badanym okresie Kierownictwo Sądu oraz Użytkownik końcowy regularnie 
informowali właściwe departamenty merytoryczne MS, jak również poszczególnych 
członków Kierownictwa Ministerstwa o problemach w funkcjonowaniu systemu 
teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. 
W kierowanej korespondencji szczegółowo opisywano zakres niedostosowania 
systemu do obowiązujących przepisów oraz jego konsekwencje dla sprawności 
prowadzonych postepowań. 

(akta kontroli tom III str. 303-520, tom VI str. 372-383) 

Realizacja zadań Sądu w latach 2017 - 2019 

W dniu 16.03.2017 r. został podpisany protokół Nr 1/2017. Powierzono w nim 
Sądowi wykonywanie czynności w zakresie obsługi I i II linii wsparcia użytkowników, 
wdrażania i modyfikacji oraz testowania EPU (na podstawie Umowy nr 1 z dnia 
03.01.2017 r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Comarch Polska 
S.A.), z zastrzeżeniem, że czynności wymienione w ust. 1 pkt 3 ww. protokołu, 
tj. w zakresie wdrażania i modyfikacji systemu będą wykonywane w konsultacji 
z osobami wskazanymi lub za zgodą Dyrektora DIRS. 

 (akta kontroli tom I str. 275-281) 

W celu prawidłowego wypełniania powierzonych Sądowi czynności w czerwcu 
2017 r. Prezes i Dyrektor Sądu wprowadzili20 zasady organizacji oraz powołali 
strukturę zarządzania w zakresie eksploatacji i rozwoju EPU, składającą się z grupy 
około 61 osób (dalej: Zespół) zatrudnionych w Sądzie (w tym w Sekcji ds. 
informatyzacji w Siedlcach podlegającej pod Oddział Informatyczny Sądu), SR 
Lublin-Zachód, Sądzie Okręgowym w Lublinie, a także komornika, adwokata i radcy 
prawnego. W zarządzeniu Nr 19/17 z 14.06.2017 r. zostały nadane role 
poszczególnym członkom Zespołu. Kierownik EPU oraz Zastępca Kierownika EPU 
odpowiadali m.in. za koordynację pracy Zespołu, współpracę z firmami 
zewnętrznymi, wyznaczanie priorytetów oraz kierunków zmian technologicznych 
w EPU, koordynację wdrażania nowych funkcjonalności systemu oraz za 
sporządzanie raportów okresowych na potrzeby MS. Sekcji ds. informatyzacji 
w Siedlcach przydzielono I i II linię wsparcia, Użytkownikowi EPU analizę zmian 
legislacyjnych oraz testowanie wprowadzanych modyfikacji, natomiast 

                                                      
20 Zarządzeniem nr 19/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 14.06.2017 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad organizacji i struktury zarządzania w zakresie eksploatacji i rozwoju EPU, zmienionym 
zarządzeniami nr 162/2017 z dnia 22.09.2017 r., nr 189/17 z 31.10.2017 r. oraz nr 11/2018 z 07.02.2018 r. 
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wyznaczonym pracownikom Sądu rolę administratorów systemu (m.in. utrzymanie 
infrastruktury teleinformatycznej). Zmiany struktury zarządzania w zakresie 
eksploatacji i rozwoju EPU były dokonywane przeważnie z powodu zmian 
kadrowych.  

(akta kontroli tom I str. 242-262) 

Umowa nr 1 z dnia 03.01.2017 r. pomiędzy MS a Comarch Polska S.A. (zwana dalej 
Umową nr 1) została zawarta na okres 36 miesięcy. Przedmiotem Umowy było 
wsparcie eksploatacji, świadczenie serwisu i wsparcie techniczne systemu EPU; 
rozwój systemu EPU o łącznej pracochłonności 30 tys. roboczogodzin (dalej: r-g) 
oraz przygotowanie i zrealizowanie szkoleń dla użytkowników wewnętrznych 
i administratorów systemu o łącznej pracochłonności 0,6 tys. r-g. Umowa nie 
określała szczegółowego harmonogramu prac. Rozpoczęcie świadczenia usług 
miało nastąpić nie później niż po upływie 60 dni od dnia przekazania kodów 
źródłowych i dokumentacji systemu będącej w posiadaniu Zamawiającego.  

Usługi związane ze wsparciem technicznym użytkowników systemu EPU określono 
jako ryczałtowe, płatne za każdy miesiąc kalendarzowy w wysokości 107,3 tys. zł 
brutto. W ramach przedmiotowego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany był do 
zapewnienia ciągłości pracy systemu oraz świadczenia usługi III linii wsparcia dla 
użytkowników EPU, poprzez rozwiązywanie zgłoszeń dotyczących rozpoznawania 
przyczyn, usuwania błędów systemu oraz ich skutków, monitorowania konieczności 
instalacji poprawek, instalowania i wdrażania poprawek, których nie udało się 
rozwiązać II linii wsparcia, czy też administratorom systemu. 
Rozwój systemu EPU odbywał się poprzez wprowadzanie modyfikacji, wykonywanie 
usług związanych z aktualizacją dokumentacji systemu oraz przygotowanie zapytań 
do baz danych (dalej działania te nazywane są zbiorczo modyfikacjami). Inicjatorem 
modyfikacji w systemie EPU byli Użytkownik EPU, Sąd oraz MS. Nie wszystkie 
zmiany legislacyjne powodowały konieczność zmian w systemie. Część 
wprowadzanych zmian związana była z rozwojem technologicznym, w tym wynikała 
z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i danych osobowych. 
W Umowie nie sprecyzowano dokładnego zakresu planowanych modyfikacji na 
okres 36 miesięcy. W związku z jej realizacją w latach 2017 – III kw. 2019 
zrealizowano 32 modyfikacje systemu EPU o łącznej pracochłonności 23,7 tys. r-g. 

(akta kontroli tom II str. 499-517, tom III str.16-136, tom VI str. 436-438) 

W VI Wydziale Cywilnym SR Lublin-Zachód w 2017 r. przygotowano 78 propozycji 
modyfikacji, natomiast w 2018 r. osiem kolejnych. Każdej z modyfikacji został 
nadany priorytet. Stosownie do treści § 2 ust. 3 protokołu Nr 1/2017 decyzje 
o kolejności realizacji poszczególnych modyfikacji podejmowano po 
przeprowadzonej konsultacji z MS. 

 (akta kontroli tom I str. 278, tom VI str. 464-471)  

Głównym narzędziem do planowania i zarządzania zmianami w systemach 
informatycznych w Sądzie, w tym EPU, był system zgłoszeniowy HP Service 
Manager – Service Desk21 (dalej: HPSM). Umowa wskazywała HPSM jako główny 
kanał komunikacji i monitorowania wykonania usługi. W przypadku braku 
dostępności do HPSM dopuszczono kontakt telefoniczny oraz przez e-mail. 
Modyfikacje zgłaszane były Wykonawcy w ww. systemie przez Zastępcę Kierownika 
EPU lub inną upoważnioną osobę. Procedura realizacji modyfikacji została 
określona w załączniku Nr 8 do Umowy22 i była stosowana w trakcie ich realizacji. 
Wykonawca przygotowywał Projekt zmian, który obejmował harmonogram realizacji 
projektu. W razie potrzeby Wykonawca dokonywał analizy zgłoszenia z udziałem 

                                                      
21 Czynności związane z utrzymaniem systemu HPSM zostały powierzone Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie. 
22 Dla aktualizacji dokumentacji systemu oraz zapytań do baz danych odpowiednio: załącznik nr 12 i 8. 
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Zespołu Testującego. Zastępca Kierownika EPU w terminie 5 dni roboczych 
akceptował, bądź przedstawiał uwagi do Projektu Zmian, po konsultacji z Zespołem 
Testującym, Administratorami czy innymi interesariuszami. Po wykonaniu 
modyfikacji Wykonawca przekazywał dokumentację, w tym scenariusze testowe dla 
użytkowników. Administratorzy instalowali nową wersję systemu na środowisku 
testowym i Zespół Testujący przeprowadzał testy. W przypadku negatywnego 
wyniku testów, zgłoszenie przekazywane było do Wykonawcy w celu usunięcia 
błędów. W takim wypadku wymagane było powtórzenie testów. Po powzięciu 
informacji od Zespołu Testującego, że wszystkie scenariusze testowe mają wynik 
pozytywny, Zastępca Kierownika EPU ustalał przerwę techniczną w celu wdrożenia 
produkcyjnego, analogicznie jak w przypadku zgłoszeń błędów. Po przeprowadzeniu 
weryfikacji działania modyfikacji na środowisku produkcyjnym, wersja systemu była 
akceptowana, a zgłoszenie w systemie HPSM zamykane, co stanowiło podstawę do 
rozliczenia modyfikacji. 

(akta kontroli tom III str. 21, 275-290) 

Do najważniejszych modyfikacji wprowadzonych w badanym okresie należało m.in. 
wdrożenie nowych narzędzi firmy Appeon23 oraz modyfikacja obszaru Statystyki 
zbiorcze umożliwiającego przygotowywanie statystyk dla MS. 

W ramach realizacji Umowy Sąd zlecił wykonawcy siedem modyfikacji związanych 
z koniecznością dostosowania systemu EPU do zmian legislacyjnych, z czego pięć 
zostało zrealizowanych: 
 w dniu 31.07.2018 r. wdrożono funkcjonalność EPO; 

 w dniu 07.08.2019 r. zastąpiono algorytm funkcji skrótu SHA-1 stosowany przy 
składaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zaawansowanego podpisu 
elektronicznego lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej, algorytmem funkcji 
skrótu SHA-2; 

 w dniu 01.09.2019 r. wdrożono aktualizację podstawy prawnej związanej 
z poszukiwaniem majątku dłużnika przez komornika na wniosek wierzyciela; 

 w dniu 01.09.2019 r. wprowadzono nowe statusy doręczeń;  

 w dniu 11.11.2019 r. zmieniono algorytm naliczania wysokości opłat sądowych, 
komunikaty przy wypełnianiu i składaniu pozwów, dodano nowe możliwości 
zmiany opłaty. 

Według stanu na dzień 14.01.2019 r. w trakcie realizacji pozostawały modyfikacje: 

 umożliwienie dokonywania różnych wariantów postępowania: umarzania 
postępowania w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty oraz 
umarzania postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu w zakresie, 
w którym nakaz zapłaty utracił moc;  

 umożliwienie ujawnienia komornikowi sądowemu wszystkich decyzji sądu 
składających się na tytuł wykonawczy za pomocą unikalnego kodu 
postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, co wymaga od komorników 
podejmowania dodatkowych czynności podczas weryfikacji istnienia i treści tytułu 
wykonawczego. 

Zastępca Kierownika EPU wyjaśnił, że termin modyfikacji skrótu SHA-1 oraz 
nadawania klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym, był 
uzależniony od zakończenia prac nad wdrożeniem funkcjonalności EPO. I tak 
zgłoszenie konieczności modyfikacji zostało dokonane w systemie HPSM w sierpniu 

                                                      
23 Narzędzia Appeon tworzą środowisko deweloperskie (programistyczne) systemu, w którym buduje się nowe 
wersje aplikacji oraz serwer, na którym uruchamia się produkt zbudowany na środowisku deweloperskim. EPU 
było oparte na technologii z 2009 r., która na przestrzeni czasu uległa zmianie. Z punktu widzenia 
bezpieczeństwa oprogramowania należało te narzędzia zaktualizować. Dla starych wersji oprogramowania 
producenci często nie świadczą już usług. 
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2018 r. Przed tą datą trwały prace analityczne nad merytorycznym i technicznym 
zakresem modyfikacji, w których brał udział nie tylko Zespół Testujący i Wykonawca, 
ale także Sąd i MS. 

Prezes Sądu wyjaśnił, że opóźnienia w realizacji zgłoszeń wynikały m.in. z faktu, że 
przed 16.03.2017 r. Sąd nie był upoważniony do dokonywania zmian w systemie. 
Wskazał również, że początki realizacji przez wykonawcę Umowy nr 1 napotkały 
trudności, które spowodowały opóźnienia w rozwiązywaniu błędów czy też 
wdrażaniu niezbędnych modyfikacji systemu EPU.  

Z korespondencji Prezesa Sądu do Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.10.2017 r., 
m.in. wynika, że w ocenie Prezesa przez tak długi okres od podpisania Umowy nr 1 
wykonawca nie w pełni rozumiał zasady systemu EPU i nie był w stanie opanować 
bieżących problemów. 

(akta kontroli tom II str. 499-517, tom III str. 521-527, tom VI str. 349-353, 436-438) 

W trakcie realizacji Umowy nr 1, do końca I kw. 2018 r. doszło do licznych opóźnień 
po stronie Wykonawcy.  

Od 12.03.2017 r., gdy Wykonawca rozpoczął świadczenie usług, do 31.03 2018 r., 
wykonano jedynie sześć modyfikacji. Skutkowało to naliczeniem Wykonawcy kary 
umownej w wysokości 95,5 tys. zł. Kara umowna z tytułu opóźnień w realizacji ww. 
sześciu modyfikacji została potrącona przez Sąd na podstawie zatwierdzonych 
przez MS miesięcznych protokołów odbioru realizacji umowy. Sąd potrącił z faktury 
za rozliczenie ww. sześciu modyfikacji karę w wysokości wskazanej przez MS, 
a Wykonawca jej nie zakwestionował.  
Prezes Sądu informował o zaistniałych problemach w realizacji Umowy nr 1 
w licznej korespondencji kierowanej do MS, w tym także o niedostosowaniu 
narzędzia HPSM do rozliczania usług, wskazując na brak funkcjonalności, które 
wyliczałyby czas realizacji zgłoszenia, czy też okresy opóźnienia. Niemożność 
pełnego wykorzystania narzędzia HPSM powodowała wydłużenie czasu rozliczania 
należności zarówno po stronie Wykonawcy, MS, jak i Sądu.  
Ww. przyczyny spowodowały, że w 2017 r. Sąd rozliczył się z Wykonawcą za okres 
do 30.06.2017 r., a w IV kw. 2018 r. za okres od 01.07.2017 r. do 30.11.2018 r. 
Dopiero w 2019 r. płatności odbywały się na bieżąco, pomimo że faktury wpływały 
do Sądu z opóźnieniem wynoszącym 3-4 miesiące. 

(akta kontroli tom III str. 424-431, 435, tom V str. 457-458, tom VI str. 241-242) 

Sąd wraz z Użytkownikiem EPU na bieżąco dokonywali analizy planowanych zmian 
legislacyjnych wpływających na funkcjonowanie systemu informatycznego 
obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. Z licznej korespondencji 
pomiędzy Sądem a MS wynika, że największym problemem w tym zakresie był 
krótki okres vacatio legis oraz wielokrotne zmiany tych samych zagadnień 
prawnych. Tymczasem wprowadzenie niezbędnych zmian w systemie 
informatycznym (przy założeniu, że Zamawiający dysponuje umową utrzymaniową) 
wymagało nawet kilku miesięcy.  

Przykładem obrazującym te problemy było m.in. wprowadzenie w EPU 
obowiązującej od dnia 01.01.2016 r. stawki kosztów zastępstwa procesowego. 
Do 26.10.2016 r. system generował automatycznie kwotę w zależności od 
wysokości kwoty sporu, jednakże nie wyliczał zgodnie z przepisami 75% tej kwoty, 
co wymuszało podejmowanie dodatkowych czynności przez referendarzy. 
Modyfikacja pozwalająca naliczyć 75% wartości wynagrodzenia, straciła na 
aktualności z dniem wprowadzenia nowych przepisów, tj. od 27.10.2016 r. Po tej 
zmianie, w systemie skorygowano jedynie wysokości opłat, zgodnie z art. 3 
rozporządzeń MS z 3 października 2016 r. zmieniających rozporządzenia w sprawie 
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opłat za czynności adwokackie oraz w sprawie opłat za czynności radców prawnych. 
Inny przykład stanowi modyfikacja w zakresie wysokości opłat sądowych. W ich 
przypadku, od dnia 27.11.2015 r. opłata stosunkowa wynosiła 5% wartości 
przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej 
niż 1.000 zł. Przedmiotowa zmiana wymagała dodania „checkbox-u” na etapie 
składania nowego pozwu i została dokonana w lutym 2017 r. Ponowna zmiana 
przepisów polegająca na obniżeniu opłaty sądowej w wypadku roszczeń 
wynikających z czynności bankowych, przysługujących konsumentom lub osobom 
fizycznym prowadzącym gospodarstwo rodzinne, wymagała ponownej modyfikacji 
systemu, która nastąpiła 21.11.2019 r.  

(akta kontroli tom II str. 303-304, tom III str. 521-549) 

Umowa nr 1 przewidywała realizację szkoleń dla użytkowników wewnętrznych 
systemu EPU w ilości do 600 r-g (do 126 tys. zł brutto). Szkolenia w ramach umowy 
nie zostały przeprowadzone w związku z brakiem zainteresowania ze strony Sądu. 
Prezes wyjaśnił, że pracownicy nie zgłaszali takich potrzeb. Ponadto jego zdaniem 
wątpliwa była możliwość przeprowadzenia szkoleń przez wykonawcę, ponieważ 
prawie przez okres dwóch lat miał on trudności w usuwaniu błędów czy 
dokonywaniu modyfikacji systemu. Szkolono natomiast nowo zatrudnionych 
referendarzy sądowych w VI Wydziale Cywilnym w ramach wewnętrznych prac 
Wydziału.  
Odnosząc się do nieprzeszkolenia pracowników w ramach Umowy nr 1, NIK 
uwzględnia również fakt wieloletniego doświadczenia pracowników jako 
użytkowników EPU (od 2010 r.) w zakresie obsługi systemu, a także to, że 
wprowadzone modyfikacje nie sprawiały im trudności w prowadzeniu postępowań 
w EPU, a wręcz ułatwiły proces elektronicznego postępowania upominawczego. 

(akta kontroli tom II str. 301, 307, 342, 347-348, tom III str. 19-20, 28, 89-93) 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia Umowy nr 1 (I kw. 2020 r.), od 
2018 r. Sąd ograniczył liczbę zgłoszeń dotyczących modyfikacji systemu w celu 
zachowania rezerwy pracochłonności na niespodziewane zmiany k.p.c. 

Prezes Sądu od 07.02.2019 r. pięciokrotnie występował pisemnie do MS 
(do Dyrektora DIRS, a następnie, w związku z brakiem odpowiedzi, do Ministra 
Sprawiedliwości) z prośbą o przedłużenie Umowy nr 1 na utrzymanie systemu EPU 
z dotychczasowym wykonawcą na maksymalny okres przewidziany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania 
przetargowego z 2016 r. W korespondencji wskazywano ryzyka wynikające z braku 
przedłużenia umowy utrzymaniowej, tj. wstrzymanie niezbędnych modyfikacji 
systemu oraz przedłużenie czasu trwania elektronicznych postępowań 
upominawczych, a nawet ich czasowego wstrzymania. 

Prezes Sądu wskazał również, że niezależnie od ostatecznej decyzji DIRS, 
pracownicy Sądu rozpoczęli już pracę nad przygotowaniem opisu przedmiotu 
zamówienia systemu EPU na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego. 

(akta kontroli tom II str. 342, 345-347, 471-478, tom III str. 277) 

Umowa (pkt 8 ppkt 9 załącznika Nr 12) nakładała na Wykonawcę obowiązek 
sporządzenia Polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego obsługującego 
EPU. Prezes Sądu wielokrotnie monitował o opracowanie przedmiotowego 
dokumentu, jednakże nie został on opracowany. 

W Sądzie przeprowadzano jednak analizę ryzyka funkcjonowania EPU 
uwzględniającą m.in. awarie systemu, nieprawidłowości w systemie oraz 
niewystarczające wsparcie procesu orzekania infrastrukturą informatyczną. 
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Oceniano, że EPU był systemem obarczonym największym ryzykiem z punktu 
widzenia możliwego niezrealizowania celów działalności Sądu. Wyrazem obaw były 
liczne pisma kierowane przez kierownictwo Sądu do MS w sprawie systemu. 
Z uwagi na to, że Sąd był odpowiedzialny za aktualizację środowiska testowego 
EPU, w celu przeprowadzenia testów przed wprowadzeniem modyfikacji na 
środowisko produkcyjne, stosowano liczne procedury określające m.in. sposób 
wykonania kopii zapasowej bazy danych, maszyny wirtualnej, systemu 
operacyjnego wraz z plikami, przywracania kopii zapasowej bazy danych z kopii 
zapasowej bazy danych, przywracania z kopii zapasowej: serwera hostującego 
wirtualne maszyny, aplikacji EPU WWW i Apeon PowerBuilder, ustawień centrum 
certyfikacji, konfiguracji klastra SQL oraz instalacji systemu operacyjnego Windows 
Server 2008 oraz Windows Server 2008 R2. 

(akta kontroli tom V str. 1-100, tom VI str. 6-10, 46-133, 412-415) 

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem informatycznym ujęto w dwóch aktach 
wewnętrznych Prezesa i Dyrektora Sądu24 dotyczących systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, na podstawie których wprowadzono m.in. Politykę 
Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych. Polityki bezpieczeństwa 
obowiązujące w Sądzie od 04.07.2018 r. ustanawiały bezpieczeństwo systemów 
informatycznych przede wszystkim w aspekcie ochrony informacji, w szczególności 
danych osobowych. 

 (akta kontroli tom VI str. 365-366) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W całym okresie objętym badaniem, Kierownictwo Sądu podejmowało aktywne 
działania w celu zapewnienia Użytkownikowi EPU oraz interesariuszom tego 
systemu możliwości nieprzerwanego i sprawnego wykorzystywania narzędzia 
informatycznego obsługującego elektroniczne postępowania upominawcze. 
W okresie poprzedzającym protokolarne powierzenie zadań dotyczących EPU 
informowano Ministerstwo Sprawiedliwości o konsekwencjach braku dostosowania 
tego systemu do obowiązujących przepisów, jak również wdrażano rozwiązania 
organizacyjne, częściowo rekompensujące braki techniczne systemu. Od momentu 
zawarcia Umowy utrzymaniowej Sąd realizował ją zgodnie z przyjętymi założeniami 
w zakresie realizacji usług związanych ze wsparciem technicznym użytkowników, 
jak również wdrażania modyfikacji systemu EPU. Powołany przez Kierownictwo 
Sądu Zespół rzetelnie realizował zadania związane m.in. z analizowaniem zmian 
legislacyjnych wpływających na funkcjonowanie EPU, rozliczeniami z Wykonawcą 
(pomimo trudności związanych z brakiem dostosowania HPSM do zapisów Umowy) 
i testowaniem wdrożonych modyfikacji. 

3. Wydatkowanie środków finansowych w ramach projektu 
EPU 

W całym badanym okresie Sąd nie był stroną umów dotyczących budowy, 
utrzymania lub modernizacji systemu informatycznego obsługującego elektroniczne 
postępowanie upominawcze.  
W okresie od 01.01.2016 r. do 11.03.2017 r. Sąd nie ponosił kosztów związanych 
z utrzymaniem systemu EPU. Świadczenie usług na postawie Umowy nr 1 
rozpoczęło się 12.03.2017 r. Do 30.09.2019 r. z tytułu realizacji tej Umowy 

                                                      
24 Zarządzenie Nr 2/2013 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia 
w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Zarządzenie Nr 59/2018 Prezesa 
i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentów Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w sądzie Apelacyjnym w Lublinie. 
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wydatkowano łącznie 4.649,5 tys. zł, z czego 398,2 tys. zł w 2017 r., 1.978,1 tys. zł 
w 2018 r. i 2.273,2 tys. zł w 2019 r. Koszty związane z zapewnieniem ciągłości 
pracy systemu EPU oraz realizacją zgłoszeń niebędących modyfikacjami wyniosły 
3.296,1 tys. zł, z czego 398,2 tys. wydatkowano w 2017 r., 751,3 tys. zł w 2018 r. 
i 2.146,6 tys. zł w 2019 r. Wartość zrealizowanych modyfikacji w ilości 20,8 tys. r-g 
wyniosła łącznie 1.353,4 tys. zł, z czego wydatkowano 153,5 tys. zł w 2018 r. 
i 1.199,9 tys. zł w 2019 r.  

(akta kontroli tom V str. 457-458) 

W Sądzie nie była prowadzona ewidencja innych wydatków dotyczących 
funkcjonowania, utrzymania i modernizacji EPU – poza kosztami wynikającymi 
z Umowy nr 1. Obowiązek taki nie wynikał z zarządzenia MS z 17 września 2014 r., 
ani z protokołu powierzenia Nr 1/2017. Koszty ewidencjonowano na postawie 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
kwalifikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych25. Innymi wydatkami, niewynikającymi 
z Umowy nr 1, były koszty zakupu siedmiu skanerów o wartości 129,2 tys. zł, które 
przekazano 30.12.2016 r. Użytkownikowi EPU oraz koszty usługi zapewnienia 
złącza rezerwowego dla systemu EPU w kwocie 41,2 tys. zł wydatkowanej 
w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2019 r. 

(akta kontroli tom I str. 263-281, tom II str. 517-519, tom VI str. 10-11) 

Kwestie praw autorskich i majątkowych zostały uregulowane w § 10 Umowy nr 1. 
Zamawiający zastrzegł sobie, że z chwilą odbioru nowych wersji systemu EPU, 
powstałych w wyniku zmian w systemie oraz dokumentacji wytworzonej w związku 
z realizacją Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie 
prawa majątkowe oraz zależne prawa autorskie i wyłączne prawo zezwalające na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nowych wersji systemu, 
dokumentacji oraz produktów jako utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych26 na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych odpowiednio w art. 50 i art. 74 ust. 4 ww. ustawy, 
z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby bez ograniczeń. 

Dysponentem kodów źródłowych EPU był Sąd. Kody źródłowe przechowywane były 
w repozytorium kodów źródłowych, będącym ich nośnikiem oraz miejscem 
technicznie dedykowanym do przechowywania tego rodzaju danych cyfrowych. 
Pracownicy Sądu, za pośrednictwem sieci informatycznej, uzyskiwali dostęp do 
wskazanego repozytorium, w następstwie uwierzytelnienia w centralnym katalogu 
użytkowników MS. 

(akta kontroli tom II str. 331, tom III str. 32) 

Rozliczenie pierwszej części Umowy (na utrzymanie) odbywało się poprzez 
potwierdzenie zapewnienia ciągłości pracy sytemu oraz monitoringu czasu realizacji 
zgłoszeń. W ramach realizacji tej usługi wypłacano wykonawcy kwotę 107,3 tys. zł 
miesięcznie. Wartość realizacji drugiej części Umowy (na rozwój i modyfikację) była 
uzależniona od pracochłonności danej modyfikacji i ustalana trójstronnie pomiędzy 
MS, Wykonawcą oraz Sądem w Projektach zmian zatwierdzanych przez DIRS. 
Modyfikacje wyceniono na 65,15 zł brutto za 1 r-g. W przypadku przekroczenia 
czasów realizacji zgłoszeń: awarii, błędów krytycznych, zwykłych, drobnych oraz 
modyfikacji, w § 8 Umowy Zamawiający przewidział kary umowne określone na 
poziomie 1-2% od kwoty 3.863,8 tys. zł w zależności od kategorii zgłoszenia. 

 (akta kontroli tom III str. 19, 84-88, 120-130, 137-278) 

                                                      
25 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm. 
26 Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Wydatki na realizację projektu związanego z utrzymaniem i rozwojem EPU 
zrealizowano w sposób gospodarny, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie 
nr 1. 

4. Nadzór i koordynacja w ramach projektu EPU 

Stosownie do § 14 zarządzenia MS z 24 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia 
czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów 
informatycznych obsługujących sądy powszechne oraz § 4 protokołu Nr 1/2017 Sąd 
przedkładał drogą elektroniczną27 sprawozdania z wykonywania powierzonych 
czynności. W każdym miesiącu wskazywano planowaną i rzeczywistą liczbę 
pracowników zaangażowanych w utrzymanie systemu, sumy osobogodzin pracy 
tych osób oraz wpływ zgłoszeń zarejestrowanych w HPSM dla I i II linii wsparcia 
oraz administratorów. Załącznik Nr 1 do protokołu Nr 1/2017 przesyłano bez 
wskazywania w nim niektórych wymaganych tabelą danych, tj. ryzyka związanego 
z realizacją czynności przekazanych protokołem oraz wysokości środków 
przeznaczonych na realizację powierzonych czynności oraz stopnia ich 
wykorzystania. 
Prezes Sądu wyjaśnił, że sprawozdania nie były zwracane, ani kwestionowane 
przez DIRS zarówno w zakresie wzoru sprawozdania, jak też braku wykazywania 
wartości parametrów określonych we wzorze. Sądowi nie zostały przedstawione 
wytyczne z MS w przedmiocie sposobu wypełniania załącznika.  
Kierownictwo Sądu regularnie informowało właściwe departamenty merytoryczne 
MS, jak również poszczególnych członków Kierownictwa MS o problemach 
i ryzykach identyfikowanych w zakresie funkcjonowania EPU, w tym 
w szczególności o konsekwencjach jego niedostosowania do obowiązujących 
przepisów prawa, co zostało opisane w pkt III.1 oraz III.2 niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli tom II str. 329-330, tom IV str. 1-199) 

Sąd corocznie przyjmował cele działalności i odpowiednie mierniki dla apelacji oraz 
Sądu, zbieżne z celami i miernikami przyjętymi w planie dla działu administracji 
rządowej, co było wymagane regulacjami wynikającymi z Komunikatu Nr 23 Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych28. W odniesieniu do EPU, który był systemem 
informatycznym obarczonym największym ryzykiem z punktu widzenia możliwego 
niezrealizowania celów działalności Sądu, prowadzono analizę ryzyka w aspekcie 
celu Nr 2 (Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu). 
Wyrazem takiej oceny były liczne pisma kierowane do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie systemu.  
W Sprawozdaniu z wykonania Planu działalności za rok 2016 wykazano, że cel Nr 2 
– Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, mierzony 
miernikiem nazwanym Wskaźnikiem opanowania wpływu spraw (ogółem), został 
osiągnięty na poziomie 81,6%, podczas gdy zaplanowano go na poziomie 95,5%. 
W sprawozdaniu podano, że wystąpienie różnicy pomiędzy planowaną a osiągniętą 
wartością miernika o 13,90% było wynikiem niedostosowania systemu EPU do 
zmian legislacyjnych, które weszły w życie 01.01.2016 r. Ponadto na nieosiągnięcie 
wartości wskazanego miernika miały wpływ również: brak utrzymania technicznego 
systemu EPU, brak dostosowania systemu EPU do przepisów prawnych 
związanych z EPO, brak aktualnej bazy PESEL uniemożliwiający prawidłową 

                                                      
27 Pod adres e-mail: sprawozdania@ms.gov.pl 
28 Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84. 
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weryfikację pozwanych przy użyciu repliki bazy PESEL podłączonej do EPU oraz 
częste awarie systemu obsługującego program BackOffice, trwające od kilku do 
kilkunastu dni w miesiącu. 
Prezes Sądu zwrócił uwagę, że ani on, ani Użytkownik EPU, nie mogli skutecznie 
zarządzać ryzykiem, jakim było niedostosowanie systemu EPU do zmian 
legislacyjnych obowiązujących od 1.01.2016 r. Dopiero zawarcie przez MS Umowy 
nr 1 stopniowo eliminowało wyżej opisane problemy. 

(akta kontroli tom VI str. 54-57) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Kierownictwo Sądu dokonywało rzetelnej, regularnej analizy ryzyk dotyczących 
funkcjonowania elektronicznego postępowania upominawczego oraz 
wykorzystywanego do jego obsługi systemu informatycznego. Wprawdzie informacje 
o zidentyfikowanych ryzykach nie były zamieszczanie w przekazywanych do MS 
miesięcznych sprawozdaniach z wykonanych czynności, ale co należy podkreślić, 
były one wykazywane w licznej korespondencji kierowanej do właściwych 
departamentów merytorycznych i Kierownictwa Ministerstwa. 

5. Efekty realizacji projektów informatycznych 
 

5.1. Efekty realizacji projektu EPU 

Ze statystyk29 opublikowanych 16.12.2019 r. przez MS wynika, że od 2017 r. 
elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje, wykazując stabilne 
wskaźniki w odniesieniu do wpływu, liczby załatwianych spraw, czasu trwania 
postępowań, opanowania wpływu, liczby spraw przekazanych wg właściwości 
ogólnej. W 2016 r. wpływ wyniósł 2,3 mln, a w latach następnych odpowiednio: 2,6 
mln; 2,4 mln, a w I półroczu 2019 r. 1,2 mln spraw. Liczba spraw załatwionych 
wyniosła: 2,9 mln (w 2017 r.); 2,6 mln (w 2018 r.) i 1,2 mln (w I półroczu 2019 r.), 
podczas gdy w 2016 r. 1,7 mln. Opanowanie wpływu w latach 2017- I półrocze 
2019 r. wynosiło: 112,4, 105,2 i 102,3, podczas gdy w 2016 r. tylko 73,7. Wskaźnik 
czasu trwania postępowania wynosił (w zaokrągleniu): 39 dni (w 2017 r.), 26 dni 
(w 2018 r.) i 24 dni (w I półroczu 2019 r.), podczas gdy w 2016 r. 135 dni. Liczba 
spraw przekazana do sądów właściwości ogólnej wynosiła: 839,7 tys., 789,5 tys. 
i 324,6 tys., podczas gdy w 2016 r. 527,0 tys. spraw. 

NIK zwraca uwagę na zidentyfikowane w wyniku kontroli ryzyka, które w sposób 
istotny ograniczają skuteczność zarządzania systemem informatycznym 
obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze. Należy do nich 
w szczególności zaliczyć: istniejący podział zadań między MS (które jest formalnym 
właścicielem systemu oraz jest stroną umowy utrzymaniowej) a Sądem Apelacyjnym 
(który odpowiada za wdrażanie, modernizację i testowanie systemu) oraz 
VI Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, który jest Użytkownikiem 
EPU, brak niezwłocznej reakcji MS na zgłaszane problemy w funkcjonowaniu 
systemu, częste zmiany otoczenia prawnego wymuszające modyfikacje systemu 
informatycznego. Również zbliżający się termin wygaśnięcia (w I kwartale 2020 r.) 
Umowy nr 1 na utrzymanie i modyfikacje systemu i brak informacji o jej przedłużeniu 
lub zawarciu nowej umowy stwarza ryzyko pozostawienia systemu bez wsparcia 
informatycznego, co w przypadku istotnych zmian legislacyjnych może wywołać 
w przyszłości analogiczne skutki, jakie miały miejsce 2016 r.  

 

 

                                                      
29 https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie  
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5.2. Wykorzystywanie i efekty systemu e-protokół 

E-protokół, zainstalowany w Sądzie w 2011 r., był systemem informatycznym, 
służącym do cyfrowej rejestracji rozpraw. W grudniu 2019 r. nastąpiła wymiana 
sprzętu i oprogramowania systemu na nowocześniejszy o wartości 137,3 tys. zł, 
w tym pozwalający na odbywanie wideokonferencji, których nie przewidywał 
wcześniejszy system. 

(akta kontroli tom VI str. 136-145) 

Oględziny trzech sal rozpraw w Sądzie wykazały, że system e-protokół został na 
nich wdrożony w konfiguracji zgodnej z Umową z 21.03.2014 r. System umożliwiał 
rejestrację przez protokolanta przebiegu rozprawy na polecenie przewodniczącego 
składu, a także wprowadzanie adnotacji i znaczników czasowych do zapisu. 
Funkcjonowanie systemu potwierdziły wyniki oględzin, jakim poddano nagrania 
trzech rozpraw, przekazane przez Sąd na nośnikach CD. Możliwe było zarówno 
odtworzenie plików dźwiękowych, jak i tekstowych, stanowiących protokoły rozprawy 
apelacyjnej. Jakość nagrań dźwięku była bardzo dobra. Widoczne były listy 
adnotacji, które ujmowały węzłowe zagadnienia rozpraw, odpowiadające protokołowi 
rozprawy apelacyjnej oraz rzeczywistemu przebiegowi odsłuchiwanych rozpraw. 

(akta kontroli tom II str. 8-24) 

W kolejnych latach liczba wszystkich rozpraw sądowych w sprawach cywilnych 
wynosiła: 1.212, 1.157 i 1.193, natomiast liczba rozpraw na sali rozpraw cywilnych 
zarejestrowanych z wykorzystaniem cyfrowej rejestracji nagrań wynosiła: 793, 625; 
784, co stanowiło odsetek odpowiednio 65,4%; 54%; 65,7%. Dla pozostałych spraw 
(419, 532, 409) sporządzono pełny protokół w formie pisemnej. W odniesieniu do 
spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym samym okresie 
liczba wszystkich rozpraw sądowych wynosiła: 1.532, 1.395 i 1.343. Liczba rozpraw 
sądowych, które zostały zarejestrowane z wykorzystaniem systemu cyfrowej 
rejestracji nagrań wyniosła: 1.001, 926 i 777, co stanowiło odsetek odpowiednio 
65,3%; 66,4% i 57,9%. 
Na podstawie informacji Przewodniczących Wydziałów (I Wydziału Cywilnego oraz 
III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Prezes Sądu wyjaśnił, że z zasady 
rozprawy sądowe są utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, 
a odstąpienie od nagrywania rozprawy nie jest celowo planowane, lecz jest skutkiem 
okoliczności, które mają miejsce w dniu rozprawy. Z reguły są to nie tyle awarie, co 
problemy techniczne z prawidłowym funkcjonowaniem systemu nagrywającego 
(spowolnienie w rozpoczęciu nagrywania, zakończeniu nagrywania, przy składaniu 
podpisu elektronicznego). Każda przeszkoda, bez względu na wagę techniczną, 
czyniąca niemożliwym uruchomienie rejestracji, jest z punktu widzenia składu 
orzekającego równym w skutkach „względem technicznym”, który wymaga od 
przewodniczącego szybkiej decyzji, co do sposobu dalszego protokołowania. 
Zawsze odstąpienie od nagrywania jest decyzją przewodniczącego składu 
orzekającego, przy czym należy podkreślić, że brak cyfrowej rejestracji przebiegu 
rozprawy sam w sobie nie ma żadnego wpływu na uprawnienia procesowe stron. 
W sytuacjach opóźnienia w rozpoznawaniu spraw w danym dniu, zarządzenie 
utrwalania rozprawy w formie pisemnej przyczynia się do przyśpieszenia, ponieważ 
protokół pisemny może zostać uzupełniony nawet w ciągu trzech kolejnych dni, 
podczas gdy niezakończenie rejestracji poprzedniej sprawy, uniemożliwia 
rozpoczęcie następnej. Sąd, szanując czas stron i pełnomocników, którzy 
przyjeżdżają nieraz z odległych miejscowości, musi prowadzić sprawy w danym dniu 
bez opóźnień – na jednej sesji rozpoznaje się od 15 do 20 spraw, przeznaczając po 
15-20 minut na każdą. Odstępuje się od rejestracji rozprawy, gdy nikt się nie stawił, 
ponieważ to powoduje przyśpieszenie utrwalenia takiej rozprawy, brak jest bowiem 
czynności procesowych podlegających rejestracji. Podobnie przy ogłoszeniu 
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wyroku, na które nikt się nie stawił. Rejestracja przyśpiesza natomiast prowadzenie 
postępowania dowodowego (przesłuchanie świadków czy stron), ale 
w postępowaniu odwoławczym jest ono rzadkością. 

Prezes podsumowując informacje udzielone przez Przewodniczących Wydziałów 
stwierdził, że nad przyśpieszeniem pracy systemu trwają ustawiczne prace, o czym 
świadczy fakt modernizacji systemu w grudniu 2019 r. oraz w styczniu 2020 r. 
Opisana praktyka sporządzania protokołów rozpraw jest w ocenie Prezesa 
prawidłowa, służy usprawnieniu postępowania i zapobiega powstawaniu opóźnień 
w rozpoznawaniu spraw. 

(akta kontroli tom II str. 305-306, 354, 357, 361-364, 418-430, tom VI str. 3) 

W latach 2017-2019 z przebiegu 2.926 na 7.832 posiedzenia w sprawach cywilnych 
oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które odbyły się w salach 
z zamontowanym systemem rejestracji dźwięku, nie sporządzono protokołów 
z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Zgodnie z zapisami art. 157 § 11 k.p.c. 
odstąpienie od utrwalenia przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk jest możliwe ze względów technicznych. 
Przewodniczący Wydziałów w swoich wyjaśnieniach oraz w sprawozdaniach 
kierowanych do Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów 
teleinformatycznych w sądach powszechnych jako przyczynę przypadków 
odstąpienia od rejestrowania rozpraw wskazali zarówno względy techniczne jak 
i ekonomiki procesowej np. nieobecność stron postępowania na ogłoszeniu 
orzeczenia. Prezes Sądu wyjaśnił, że przyczyna odstąpienia od nagrywania rozpraw 
jest każdorazowo odnotowywana w pisemnym protokole, który jest dokumentem 
urzędowym w rozumieniu art. 244 § 1 k.p.c., a tym samym stanowi dowód tego 
co zostało w nim urzędowo zaświadczone, tym samym informacje o decyzji Sądu 
i jej przyczynach są wystarczające z punktu widzenia ich wiarygodności. 
Podważanie zapisów treści protokołu w jakimkolwiek zakresie możliwe jest jedynie 
w trybie art. 160 § 1 k.p.c. W ww. protokołach wykazywane były przyczyny 
odstąpienia od zasady utrwalenia przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, dlatego też żadna dodatkowa ewidencja 
w tym zakresie nie jest prowadzona, bowiem żaden przepis prawa powszechnie 
obowiązującego nie obliguje jakiegokolwiek organu do prowadzenia takiej ewidencji. 

(akta kontroli tom II str. 418-430, tom VI str. 3, 530-566) 

Zdaniem NIK ograniczone wykorzystywanie e-protokołu może wskazywać zarówno 
na braki techniczne tego systemu, jak i jego niepełne dostosowanie do wymogów 
tzw. ekonomiki procesowej. Uwzględniając fakt, że zasadniczym celem wdrożenia 
nowych narzędzi informatycznych było usprawnienie postępowania sądowego, 
istotne znaczenie ma rzetelne zdefiniowanie problemów związanych 
ze stosowaniem e-protokołu w Sądzie i przekazanie tych informacji organowi 
zarządzającemu projektem – MS. 

W ocenie Prezesa Sądu, wprowadzenie systemu e-protokół poprawiło kulturę na sali 
sądowej, ponieważ strony oraz ich pełnomocnicy znając procedurę sporządzania 
protokołu, ważą słowa i dbają o kulturę wypowiedzi. System e-protokół usprawnia 
również przebieg rozprawy sądowej w sytuacji prowadzenia postępowania 
dowodowego (w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych) – poprzez nagranie zeznań stron i świadków rozprawa przebiega 
szybciej. Nie zdarzają się też wnioski o sprostowanie protokołu. Negatywnym 
elementem utrwalania rozpraw za pomocą e-protokołu jest spowolnienie pracy 
systemu przy niektórych czynnościach, np. podczas otwierania i zamykania sprawy 
oraz składania podpisu elektronicznego przez protokolanta. 

(akta kontroli tom II str. 305-306) 
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Zarejestrowane cyfrowo pliki dźwiękowe z rozpraw sądowych (pliki audio) mogą być 
na zarządzenie przewodniczącego składu sądowego poddane transkrypcji, czyli 
przepisaniu (przełożeniu) na tekst. Transkrypcja ma status urzędowego dokumentu 
i wykonywana jest na podstawie przepisów k.p.c. Transkrypcją zapisów 
dźwiękowych zajmują się pracownicy Sekcji ds. informatyzacji sądownictwa 
z siedzibą w Siedlcach. 

Po zrealizowaniu przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu projektu „Wdrożenie 
protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne 
i wykroczeniowe)” stronom postępowania udostępniono e-usługę pod nazwą 
„Automatyczne rozpoznawanie mowy na tekst” (ARM). Strona postępowania ma 
możliwość złożenia wniosku o ARM za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. 
Wnioski obsługiwane są przez pracowników sądów poprzez system ReCourt 
Services (RCS), do którego wyniki ARM są przesyłane; wynik automatycznego 
rozpoznawania mowy na tekst nie ma jednak statusu urzędowego dokumentu. 
W 2019 r. do Sądu nie wpłynęły wnioski stron w tym zakresie. 

(akta kontroli tom II str. 301, 308-309, 312-313, 343, 355-356 ) 

W okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzane szkolenia dla użytkowników 
systemu e-protokół. Szkolenia takie odbyły się w latach wcześniejszych, 
np. szkolenie „Zasady sporządzania protokołów elektronicznych”, przeprowadzone 
przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w 2012 r. 

(akta kontroli tom II str. 39) 

5.3. Efekty wykorzystywania Systemu Losowego Przydziału Spraw (SLPS) 

SLPS był aplikacją sieciową udostępnioną przez MS od dnia 01.01.2018 r., służącą 
do losowego przydziału spraw. 

(akta kontroli tom II str. 307) 

W Sądzie wykorzystywano SLPS, co stwierdzono na przykładzie dwóch spraw 
z II Wydziału Karnego. SLPS nie był powiązany z działającym w Sądzie 
informatycznym systemem repertoryjno-biurowym, co powodowało konieczność 
przelogowania z tego systemu, po wpisaniu sprawy do repertorium, przelogowania 
do SLPS w celu losowania, a po losowaniu, konieczność ponownego przelogowania 
do systemu repertoryjno-biurowego w celu wpisania wylosowanych sędziów. 
W systemie repertoryjno-biurowym generowano sygnaturę sprawy oraz dokonywano 
jej importu z I instancji, wybierając jeden z dostępnych sądów okręgowych, co 
powodowało zaczytanie danych m.in. o sygnaturze sprawy I instancji, dacie 
orzeczenia I instancji, sędzi, datach wpływu do I i do II instancji. 

(akta kontroli tom II str. 8-24) 

W zakresie SLPS łącznie zostało przeszkolonych 19 pracowników, w tym sześciu 
sędziów, natomiast 33 osoby były upoważnione do obsługi systemu. Szkolenia 
dotyczyły m.in. prezentacji nowych funkcji SLPS związanych z ustaleniem składów 
trzyosobowych, funkcji ułatwiających zarządzanie przydziałem spraw referentom. 
Przeprowadzenie szkoleń było dokumentowane poprzez zaświadczenia dołączane 
do akt osobowych pracowników oraz poprzez sporządzenie listy obecności osób 
uczestniczących w szkoleniu.  

(akta kontroli tom II str. 28-38, tom VI str. 417) 

W ocenie Prezesa Sądu, wprowadzenie SLPS znacznie spowolniło rozpoznawanie 
spraw według kolejności wpływu. Przed wprowadzeniem systemu Przewodniczący 
Wydziału kierował sprawy na rozprawę według kolejności wpływu.  

(akta kontroli tom II str. 301, 305-306, 310-311) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W badanym okresie przywrócono stabilne funkcjonowanie systemu EPU oraz 
istotnie poprawiono (w stosunku do 2016 r.) wskaźniki opanowania wpływu oraz 
czasu trwania postępowania (zidentyfikowane w tym zakresie ryzyka opisano 
powyżej). Pozostałe objęte badaniem systemy informatyczne, tj. SLPS oraz e-
protokół były wykorzystywane w bieżącej działalności Sądu, jednak w 37% 
przeprowadzonych rozpraw w sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych ich przebieg nie został zarejestrowany za pomocą 
urządzeń rejestrujących. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w skontrolowanych obszarach, 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków. 

V.  Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Lublin,  6    marca 2020 r.  
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