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I. Dane identyfikacyjne 

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (dalej: „Sąd” lub „Sąd Rejonowy”), 
ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin 

Edyta Birut – Prezes Sądu (dalej: „Prezes”) 

  

1. Realizacja projektów. 
2. 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 
 

Piotr Kwaśniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/173/2019 z 11 listopada 2019 r. 
Jacek Kaczmarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/185/2019 z 4 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli, Tom I, str. 3-7) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Sądu służące wspieraniu 
użytkowników oraz interesariuszy 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). Prawidłowo realizowano również 
zadania związane z wdrażaniem dwóch pozostałych objętych badaniem systemów 
informatycznych, wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości, tj. Systemu Losowego Przydziału Spraw (SLPS) oraz 
„Wdrożenia protokołu elektronicznego w sądach powszechnych – sprawy cywilne 
i wykroczeniowe” (e-protokół). 

Kierownictwo Sądu podejmowało aktywne działania w celu zapewnienia 
nieprzerwanego i sprawnego wykorzystywania narzędzia informatycznego 
obsługującego elektroniczne postępowania upominawcze. W szczególności 
informowano Sąd Apelacyjny w Lublinie oraz Ministerstwo Sprawiedliwości 
o konsekwencjach braku dostosowania tego systemu do obowiązujących przepisów, 
jak również wdrażano rozwiązania organizacyjne, częściowo rekompensujące braki 
techniczne systemu. W badanym okresie przywrócono stabilne funkcjonowanie EPU 
oraz istotnie poprawiono (w stosunku do 2016 r.) wskaźniki opanowania wpływu 
oraz czasu trwania postępowania. W wyniku kontroli zidentyfikowano jednak 
występujące w sposób ciągły ryzyka (np.: często zmieniające się przepisy prawa 
skutkujące koniecznością wprowadzania modyfikacji w systemie teleinformatycznym 

                                                      
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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obsługującym EPU, zbyt krótkie vacatio legis na wprowadzenie tych zmian 
w systemie, brak jego połączenia z bazami danych: Krajowego Rejestru Sądowego 
i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), które istotnie 
ograniczają skuteczność zarządzania systemem obsługującym EPU oraz stwarzają 
zagrożenie dla efektywnego wykorzystywania elektronicznego postępowania 
upominawczego. 

Pozostałe objęte badaniem systemy informatyczne, tj. SLPS oraz e-protokół były 
wykorzystywane w bieżącej działalności Sądu, jednak ich wdrożenie nie wpłynęło 
znacząco na poprawę sprawności działania Sądu. Spodziewane efekty 
zastosowania SLPS były w znacznej mierze ograniczane poprzez dużą rotację 
kadrową, która była głównym czynnikiem wpływającym na długość i sprawność 
postępowań. W przypadku e-protokołu stwierdzono natomiast, że wykorzystywano 
go tylko w przypadku 32% rozpraw w sprawach cywilnych, co wyjaśniano 
ograniczeniami funkcjonalnymi nowo wdrożonego systemu oraz tzw. ekonomiką 
procesową powodującą w wielu przypadkach niezasadność rejestrowania rozpraw.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja projektów 

1.1. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziano dla roszczeń 
pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V; tytułu VII; księgi 
pierwszej; części pierwszej ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego4. Zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter 
wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany 
i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jego podstawą prawną 
jest ustawa z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw5. Postępowanie to jest obsługiwane przez system 
teleinformatyczny EPU stworzony przez firmę Currenda Sp. z o.o.6. 
Wdrożenie EPU odbywało się przy udziale zatrudnionych w XVI Wydziale Cywilnym 
Sądu (obecnie jest to VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód 
w Lublinie7, a do 1 stycznia 2011 r. był to Sąd Rejonowy w Lublinie): sędziego, 
referendarzy sądowych, pracowników sekretariatu, informatyków Oddziału 
Informatycznego oraz przedstawicieli firmy Currenda.  
Dalsze wdrażanie i modernizacja EPU było dokonywane przez Sąd Apelacyjny 
w Lublinie przy udziale Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych8 
w Ministerstwie Sprawiedliwości (dalej: MS) oraz e-sądu jako użytkownika 
końcowego, któremu przekazano rozpoznawanie spraw w elektronicznym 
postępowaniu upominawczym9. System ten był rozwijany, m.in. w ramach umowy 
nr 1 z 3 stycznia 2017 r. zawartej przez MS z firmą Comarch Sp. z o.o. Przedmiotem 
tej umowy było: wsparcie eksploatacji, świadczenie serwisu, wsparcie techniczne, 
przygotowanie i zrealizowanie szkoleń/warsztatów dla użytkowników wewnętrznych 

                                                      
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm. Dalej: k.p.c. 
5 Dz. U. Nr 26, poz.156, ze zm. 
6 Na podstawie trzech umów z: 2009 r., 2012 r. oraz 2015 r. 
7 Dalej także: e-sąd. 
8 Dalej: DIRS. 
9 Przedmiotowe zadania zostały powierzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym (Dz. U. poz. 1348). 

OBSZAR 
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i administratorów oraz rozwój systemu teleinformatycznego EPU. 
Na potrzeby funkcjonowania EPU w 2017 i 2018 r., w e-sądzie zainstalowano 
i uruchomiono siedem skanerów i dziesięć drukarek laserowych, a w 2019 r. (od 
5 maja), rozpoczęto instalowanie i aktywację 200 zestawów komputerowych do 
obsługi systemu (do 31 grudnia 2019 r. zainstalowano 165 sztuk). 
Według stanu na koniec listopada 2019 r. uprawnienia do obsługi EPU posiadało 
250 osób, w tym: wszyscy urzędnicy, asystenci i orzecznicy VI Wydziału Cywilnego 
(176), delegowani referendarze (47), orzecznicy i urzędnicy Sądu Okręgowego 
w Lublinie (25), informatycy Sądu Apelacyjnego w Lublinie – (2 osoby, które mają 
uprawnienia w ramach wsparcia informatycznego). 

(akta kontroli, Tom I, str. 6- 9, 19, 177-180) 

W Sądzie opracowano wewnętrzne procedury dotyczące organizacji pracy 
z wykorzystaniem systemu informatycznego obsługującego elektroniczne 
postępowanie upominawcze. 
Zarządzeniem Kierownika Sekretariatu VI Wydziału Cywilnego Sądu z 6 maja 
2016 r. zobowiązano pracowników do zapoznania się z Instrukcją i standardami 
wykonywania orzeczeń na potrzeby Sekretariatu VI Wydziału Cywilnego10. 
Przewodniczący tego Wydziału, w latach 2016 – 2019 wydał 18 zarządzeń 
nadzorczych dotyczących prawidłowego funkcjonowania i obsługi EPU natomiast 
zarządzeniem nr 19/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
z 14 czerwca 2017 r. wprowadzono zasady organizacji i struktury zarządzania 
w zakresie eksploatacji i rozwoju EPU (zostało ono zmienione dwukrotnie 
w 2017 r.11 i jeden raz w 2018 r.12). W zarządzeniu wyznaczono funkcje m.in.: 
Kierownika EPU (Kierownik Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego) i osoby 
pełniącej obowiązki Kierownika EPU w czasie jego nieobecności, od 7 lutego 2018 r. 
– Zastępcy Kierownika EPU (asystent sędziego w VI Wydziale Cywilnym Sądu), 
Architekta Merytorycznego (Przewodniczący VI Wydziału Cywilnego Sądu oraz jego 
zastępcy) i Architekta Technicznego EPU oraz Koordynatorów obszarów 
i Administratorów: Utrzymania, Wiodących i pozostałych. Rolą Kierownika EPU było 
m.in. koordynowanie struktury zarządzania, wyznaczanie priorytetów i kierunków 
zmian technologicznych w systemie EPU, nadzorowanie i zlecanie zadań 
Architektom EPU, akceptowanie decyzji o zmianie zakresu lub terminu wdrażanych 
modyfikacji i nowych funkcjonalności, sporządzanie raportów okresowych na 
potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości, ustalanie wewnętrznych procedur 
dotyczących EPU. Do zadań Architektów EPU należało dbanie o zgodność 
tworzonych rozwiązań z obowiązującymi w sądach standardami, poprzez m.in.: 
analizowanie dokumentacji: analitycznej, użytkowej i szkoleniowej EPU oraz 
wprowadzanie poprawek i uzupełnianie luk w Koncepcji Biznesowej, tj. modelu 
oczekiwanego stanu obszaru działania EPU, który umożliwia zdefiniowanie zakresu 
prac całemu zespołowi powołanemu do użytkowania tego systemu.  

(akta kontroli, Tom I, str. 6-13, 20-176) 

W skontrolowanym okresie wystąpiły następujące zmiany kadrowe dotyczące 
VI Wydziału Cywilnego Sądu: 

 w 2016 r. przeniesiono jednego sędziego do innego wydziału Sądu (w pełnym 
wymiarze etatu) oraz zmieniono przydziały referendarzy: trzy etaty przeniesiono 
z innych sądów, dwóch referendarzy przeniesiono do innych wydziałów Sądu 
(w pełnym wymiarze), zwolniono jeden etat w związku z powołaniem 

                                                      
10 Ostatnie zmiany w tych dokumentów dotyczą czynności podejmowanych po 24 czerwca 2019 r.  
11 Zarządzenia: nr 162/17 z 22 września oraz nr 189/17 z 31 października. 
12 Zarządzenie nr 11/18 z 7 lutego.  
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referendarza na stanowisko sędziego w innym sądzie, jeden referendarz został 
czasowo delegowany do wykonywania czynności w innym wydziale; 

 w 2017 r. sędzia z innego wydziału został przeniesiony do e-sądu (w pełnym 
wymiarze etatu) oraz zmieniono przydziały referendarzy: zwolniono dwa etaty, 
przy czym jeden w związku z powołaniem referendarza na asesora sądowego 
w innym sądzie, przydzielono 15 etatów przeniesionych z innych sądów, jeden 
referendarz został czasowo delegowany do wykonywania czynności w innym 
wydziale Sądu; 

 w 2018 r. czasowo zmieniono przydziały czterech sędziów do trzech innych 
wydziałów Sądu (każdy po 0,25 etatu), jednemu sędziemu zmieniono przydział 
z X Wydziału Ksiąg Wieczystych do e-sądu (w wymiarze 0,75 etatu), jednego 
sędziego przeniesiono do innego wydziału Sądu (w pełnym wymiarze etatu), 
a jeden sędzia przeszedł w stan spoczynku. Ponadto: czterech referendarzy 
przydzielono okresowo do innych wydziałów Sądu (każdego w wymiarze po 0,1 
etatu); trzech referendarzy do innych wydziałów Sądu (każdego w wymiarze po 
0,25 etatu); pięciu referendarzy do innych wydziałów Sądu (jednego w wymiarze 
0,5 etatu, jednego w pełnym wymiarze etatu oraz trzech w wymiarze 0,25 etatu); 

 w 2019 r. trzech sędziów otrzymało przydziały do innych wydziałów Sądu, 
(każdy po 0,25 etatu) oraz zmieniono przydziały referendarzy: dwóch z Wydziału 
VI do innych wydziałów Sądu oraz dwóch do e-sądu (jeden w pełnym wymiarze 
etatu, drugi w 0,5 wymiaru etatu), zwolniono także dwa etaty – jeden w związku 
z powołaniem na asesora sądowego w innym sądzie oraz jeden w związku 
z przeniesieniem służbowym do innego sądu. 

W latach 2016 – 2019 wystąpiły także liczne przypadki rotacji kadrowych na 
stanowiskach asystentów sędziego oraz pracowników sekretariatu, a także 
delegacje do Ministerstwa Sprawiedliwości i innych sądów: jednego sędziego, 
12 referendarzy oraz trzech asystentów sędziego. Ich długość wynosiła od jednego 
miesiąca do dwóch lat, pięciu miesięcy i 28 dni a w dwóch przypadkach na czas 
nieokreślony. 
Dyrektor oraz Prezes Sądu wyjaśnili, że rotacja kadrowa istotnie wpływała na 
funkcjonowanie Wydziału i Sądu oraz powodowała:  
a) w zakresie zarządzania kadrą: niemożność swobodnego dysponowania kadrami 
z poziomu Prezesa sądu rejonowego oraz należytego dysponowania kadrami 
w odniesieniu do referendarzy sądowych delegowanych do VI Wydziału Cywilnego 
(tzw. referendarzy zamiejscowych), konieczność długofalowego szkolenia nowych 
osób zatrudnionych, w tym angażowania pracowników wykonujących aktualne 
czynności, niemożność dostosowywania do zmiany kadrowej z racji na 
niepoinformowanie lub poinformowanie na krótko przed odwołaniem (a w skrajnych 
przypadkach po terminie odwołania) przez Ministerstwo Sprawiedliwości; 
b) w zakresie wpływania na pracę Wydziału i Sądu: konieczność wytwarzania po 
zmianie kadrowej nowych form i zasad współpracy pomiędzy sędziami 
i referendarzami a pracownikami sekretariatu i asystentami sędziów oraz tzw. 
przedekretowania spraw, czyli przenoszenia spraw między referatami (z referatu 
referendarza kończącego orzekanie w VI Wydziale do referatu innych referendarzy), 
konieczność zaangażowania pracowników Oddziału Informatycznego celem 
przygotowania zmienianych stanowisk pracy oraz zaangażowania pracowników 
Oddziału Gospodarczego celem przygotowania zmienianych stanowisk pracy; 
c) w zakresie aspektu merytorycznego: niemożność ustalenia jednolitej linii 
orzeczniczej na przestrzeni lat dla całego Wydziału (zwłaszcza referendarzy 
sądowych pracujących w Lublinie), utrudnienia w komunikacji z delegowanymi 
referendarzami sądowymi, w tym w celu ustalenia jednolitej linii orzeczniczej, 
problemy ze skutecznym informowaniem wszystkich nowych pracowników 
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o dotychczasowych praktykach, zmianach i aktualizacjach, niebezpieczeństwo 
przewlekłości postępowań; 
d) w zakresie aspektu planowania długofalowego: trudność w zarządzaniem 
Wydziału w perspektywie opanowania wpływu spraw, niemożność przewidzenia 
w okresie kwartału jakim „zasobem roboczym” będzie dysponował Przewodniczący 
wydziału; 
e) inne aspekty: konieczność wydatkowania dodatkowych środków na certyfikaty 
i podpisy elektroniczne oraz uzyskiwania nowych dostępów do baz CEIDG, 
PESEL.SAD i NOE.SAD. 

(akta kontroli, Tom I, str. 292-304) 

1.2. We wdrożeniu systemów: losowego przydziału spraw (SLPS) oraz cyfrowej 
rejestracji rozpraw sądowych (e-protokół), brali udział odpowiednio: Prezes, 
Dyrektor, Kierownicy Sekretariatów i pracownicy Wydziałów, zaangażowanych 
w obsługę tych systemów, a także Kierownicy i pracownicy Oddziału 
Informatycznego, Administracyjnego, Kadr - zgodnie z poleceniami i zarządzeniami 
przełożonych. Żaden z pracowników nie został oddelegowany na stałe do wdrażania 
tych projektów. Dyrektor oraz Prezes Sądu wyjaśnili, że przyjęty wariant sprowadzał 
się w centralnym zarządzaniu kadrą osobową przez osoby funkcyjne (Prezes, 
Dyrektor Sądu) i zapewniał elastyczność w zakresie tworzenia forów dyskusyjnych, 
zespołów roboczych, podejmowania decyzji pilnych. Osoby funkcyjne koordynowały 
pracę poszczególnych osób lub zespołów osobowych bez konieczności ich 
formalnego powoływania (a tym samym osobowego samoograniczenia). 
Według stanu na koniec listopada 2019 r. uprawnienia do obsługi SLPS posiadało 
82 pracowników Sądu a 74 do e-protokołu. 

(akta kontroli, Tom I, str. 6-9) 

1.3. Uruchomienie systemu SLPS nie wymagało żadnych nowych urządzeń, 
ponieważ wykorzystuje on dowolną przeglądarkę internetową na dostępnych 
w Sądzie komputerach i nie wymaga dodatkowego sprzętu, czy oprogramowania. 

(akta kontroli, Tom I, str. 6-12) 

Informacje dotyczące działania SLPS, takie jak: terminy, wprowadzane do systemu 
dane, współczynniki, instrukcje postępowania oraz odpowiedzi na pytania związane 
z funkcjonowaniem aplikacji były zawarte w pismach Departamentu Kadr 
i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości13. 
Prezesi Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie zarządzeniem nr 22 z dnia 
27 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniami nr: 23, 24 i 25 z dnia 28 czerwca 2019 r. 
określili zasady postępowania i rejestracji spraw w związku z wprowadzeniem 
wspólnego przydziału spraw dla wszystkich Wydziałów Karnych (III, IV, IX) oraz I i II 
Wydziału Cywilnego. Zarządzenia weszły w życie dnia 1 lipca 2019 r.  

(akta kontroli, Tom I, str. 6-13, 48-55, 57-79) 

1.4. Zgodnie z protokołami dostawy, odbioru, instalacji i konfiguracji urządzeń 
technicznych na potrzeby uruchomienia e-protokołu, w marcu i lipcu 2018 r. 
zainstalowano w 24 salach Sądu m.in.: 24 jednostki centralne systemu rejestracji, 
192 mikrofony stacjonarne, 24 monitory wielkoformatowe, 48 kamer, 88 głośników 
dla obsługi systemu, 24 stacje odczytu dowodu elektronicznego, 24 urządzenia typu 
terminal wideokonferencyjny, 24 syntezatory dla systemu przywoływania stron, 
jeden zestaw do przechowywania i zarządzania nagraniami, 82 karty procesorowe 
wraz ze sterownikami, 26 czytników kart procesorowych, słuchawki, przełączniki 
sieciowe etc. Wyniki odbioru oraz wyniki przeprowadzonych testów tych urządzeń 

                                                      
13 M.in. nr DKO-I-4601-9/17 z dnia: 27 października 2017 r., 8 listopada 2017 r., 14 grudnia 2017 r., 20 marca 
2018 r. oraz nr DKO-III.5415.8.2019. z dnia 22 października 2019 r. 
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były pozytywne.  
(akta kontroli, Tom III, str. 3-8) 

Po przeprowadzonych czynnościach technicznych związanych z przygotowaniem 
sal sądowych oraz urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, od marca 2018 r. 
w każdym Wydziale Sądu następowało stopniowe wdrażanie e-protokołu, 
obejmujące w pierwszym okresie przeprowadzenie każdego dnia przynajmniej 
jednego posiedzenia ze sporządzonym protokołem za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. 
Faktyczna rejestracja rozpraw rozpoczęła się dopiero w okresie od stycznia do 
marca 2019 r. Przyczyną powyższego było m.in. zakończenie szkoleń pracowników 
Sądu z funkcjonowania e-protokołu 31 października 2018 r. (zorganizowanych przez 
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu) oraz strajki kadry urzędniczej Sądu w grudniu 
2018 r. Poza tym kierownictwo Sądu wskazało również na okoliczności natury 
technicznej i szkoleniowo – personalnej, skutkujące późniejszym rozpoczęciem 
rejestrowania rozpraw. Wśród nich należy wymienić: zbyt ogólne szkolenia; 
ograniczenia kadrowe w Oddziale Informatycznym (pomagającym w obsłudze 
sprzętu); bardzo duża ilość spraw sądowych; okres ferii zimowych w województwie 
lubelskim i innych przerw w pracy (powodujących liczne absencje pracowników); 
informacje płynące od użytkowników z innych sądów powszechnych o problemach 
technicznych związanych z używaniem sprzętu do nagrywania; konieczność 
dokonywania aktualizacji oprogramowania w trakcie dokonywania wdrożeń. 
W Sądzie nie działał system wideokonferencji, który jest częścią systemu e-protokół 
i został zainstalowany w salach rozpraw. W odpowiedzi na wykonane zgłoszenie 
awarii pracownicy Sądu otrzymali dokumentację w postaci instrukcji konfiguracji 
Wideo-terminala. Wykonanie przekazanej instrukcji nie przyniosło żadnej poprawy, 
system wideokonferencji nie działał do zakończenia kontroli. Problem przekazano 
do administratora sieci w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, gdzie przeprowadzono 
weryfikację poprawności konfiguracji urządzeń sieciowych. W pozostałym zakresie, 
na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz danych statystycznych ustalono, że 
sprzęt przeznaczony do obsługi EPU i e-protokołu działa i jest wykorzystywany 
przez pracowników Sądu do realizacji zadań związanych z obsługą kontrolowanych 
systemów.  

(akta kontroli, Tom I, str. 6-12, 20-47, 177-193, 198-200, 255-291,  
Tom III str. 9-61) 

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dwóch salach rozpraw Sądu ustalono, że 
w każdej z nich zainstalowano, zgodnie z protokołami dostawy, odbioru, instalacji 
i konfiguracji urządzeń technicznych do obsługi e-protokołu, niżej wymienione 
urządzenia: jednostkę centralną systemu rejestracji; urządzenie typu terminal 
wideokonferencyjny; mikrofony stacjonarne (8 szt.); mikrofon ruchomy; urządzenie 
typu All-in-one (2 szt.); monitor wielkoformatowy; kamery kolorowe (2 szt.); 
wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia Sali; głośniki dla systemu nagłośnienia 
(2 szt.); syntezator dla systemu przywoływania stron; głośnik dla systemu 
przywoływania stron; zasilacz awaryjny; szafkę do zestawu urządzeń; przełącznik 
sieciowy; stację odczytu dowodu elektronicznego; czytnik kart procesorowych ze 
złączem USB. Powyższe urządzenia były sprawne i użytkowane.  

(akta kontroli, Tom III, str. 62-89) 

Do przeprowadzenia oględzin plików audio – wideo, zarejestrowanych spraw 
w systemie e-protokół i porównania ich z wybranymi dokumentami generowanymi 
przy użyciu produktów tego projektu, wybrano trzy nagrania rozpraw sądowych 
przeprowadzonych z wykorzystaniem funkcjonalności tego systemu takich jak: pliki 
tekstowe z protokołami sporządzonymi przez protokolanta na sali rozpraw (protokoły 
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skrócone) oraz w jednym przypadku plik tekstowy z protokołem sporządzonym na 
zlecenie w trybie transkrypcji (transkrypcja części protokołu – 8 min. i 15 sek.). 
Protokoły skrócone zawierały znaczniki czasu wskazujące na adnotacje opisujące 
zdarzenia, informacje, streszczenia zeznań świadków oraz stron i przebieg 
rozprawy. Jakość nagrań video była dobra, obraz wyraźny, kolorowy z dwóch kamer. 
Sędziowie nie byli widoczni na nagraniach. Jakość dźwięku także była dobra, 
pogłosu brak, w tle nie słychać dźwięków zakłócających nagranie. Częściowy zapis 
protokołu (transkrypcji), wiernie odzwierciedlał wszystkie wypowiedzi i wydarzenia 
utrwalone na protokole elektronicznym (audio-video). W trakcie rozpraw sędziowie 
nie stylizowali wypowiedzi uczestników rozprawy. Żadna z poddanych badaniom 
spraw w momencie wykonywania czynności oględzin nie zakończyła się wydaniem 
wyroku. 

(akta kontroli, Tom III, str. 208-210) 

1.5. W badanym okresie Sąd Rejonowy nie poniósł wydatków związanych 
z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu SLPS. Szkolenia prowadzone były 
przede wszystkim w formie e-learningowej. Jedynym szkoleniem, na które Sąd 
wydatkował środki w kwocie 4.800 zł, było szkolenie: ”Nowe zasady pracy sądów, 
wydziałów, sekretariatów po ustanowieniu zasad ustrojowych dotyczących losowego 
przydziału i niezmienności składu orzekającego – stan prawny od 1 stycznia 
2018 r.)”.  

Wszystkie elementy infrastruktury sprzętowej i licencyjnej niezbędne do 
uruchomienia systemu e-protokół zostały przekazane i zainstalowane przez 
Wykonawcę na podstawie umowy zawartej przez MS, za pośrednictwem Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu (dotyczy to również szkoleń oraz dostosowania sal 
rozpraw na potrzeby wdrożenia systemu). Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 
nie poniósł w tym zakresie żadnych wydatków. 

W latach 2016-2019 Sąd na zakup sprzętu związanego z funkcjonowaniem systemu 
EPU wydatkował następujące środki:  

 11.623,50 zł – zakup 5 szt. drukarek LEXMARK MS811DN, 

 8.296,35 zł - zakup 5 szt. drukarek BROTHER H-LLDW, 

 1.033.200,00 zł – zakup 200 szt. zestawów komputerowych FUJITSU. 
Pozostały sprzęt nabyty w tym okresie, to 7 sztuk skanerów KODAK 13250, 
otrzymanych nieodpłatnie z Sądu Apelacyjnego w Lublinie. 

(akta kontroli, Tom I str. 6-19, 177-197) 

1.6. Pracownicy Sądu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących użytkowania 
systemów informatycznych mających na celu usprawnienie wymiaru 
sprawiedliwości. W szkoleniach dotyczących SLPS w 2017 r. uczestniczyło trzech 
pracowników Sądu a w 2018 r. – 32. Przeprowadzał je Inspektor do spraw 
biurowości Sądu Okręgowego w Warszawie. Szkolenia dotyczyły: zmian 
w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych14, losowego i równomiernego 
przydziału spraw oraz niezmienności składu orzekającego i nowych zasad pracy 
sądów, wydziałów, sekretariatów po ustanowieniu zasad ustrojowych dotyczących 
losowego przydziału spraw i niezmienności składu orzekającego15. Pismem z dnia 
27 października 2017 r. Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych 
Ministerstwa Sprawiedliwości przekazał „Praktyczny poradnik obsługi SLPS dla 
administratora wydziału (AW)” oraz „Instrukcję użytkownika SLPS dla roli 
Pracownika Sekretariatu”. 

                                                      
14 Związane z wejściem w życie ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2017 r., poz. 1452. 
15 Według stanu prawnego od 1 stycznia 2018 r. 
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W 2018 r. w trzech szkoleniach dotyczących e-protokołu uczestniczyło łącznie 172 
pracowników (szkolenia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli wykonawcy 
systemu), a ponadto w listopadzie 2018 r., 120 pracowników Sądu uczestniczyło 
w szkoleniu e-learningowym. Dodatkowe szkolenia wewnętrzne zostały również 
przeprowadzone przez pracowników I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego 
w Lublinie oraz informatyków Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, którzy zostali 
wcześniej przeszkoleni. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in.: dostawy i wdrożenia 
sytemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych 
oraz instalacji, obsługi konfiguracyjnej i aktualizacji systemu. 

W przypadku EPU, w badanym okresie nie przeprowadzono żadnego szkolenia 
zewnętrznego, natomiast 175 pracowników Sądu, bezpośrednio po przydziale 
służbowym do VI Wydziału Cywilnego, zostało przeszkolonych na zasadach: sędzia 
szkoli sędziego, referendarz – referendarza, a sekretarz – sekretarza. Szkolony 
dysponował ogólną instrukcją obsługi systemu teleinformatycznego, ale szkolenie 
miało wymiar przede wszystkim praktyczny (przy założeniu, że sędzia, referendarz, 
asystent, pracownik sekretariatu zna przepisy prawne). Szkolenie obejmowało 
następujące zagadnienia: ogólna prezentacja systemu, prezentacja poszczególnych 
funkcjonalności, podejmowanie czynności technicznych w systemie pod nadzorem 
osoby szkolącej (przez okres około tygodnia), rozmowa o występujących 
w szkoleniu trudnościach, prezentacja możliwości rozwiązania zgłoszonych 
problemów. Szkolenie kończyło się po podjęciu przez szkolącego i szkolonego 
decyzji o jego zakończeniu. Dodatkowo szkolony zapoznawał się z zarządzeniami 
wydawanymi przez Przewodniczącego Wydziału w zakresie zasad pracy w systemie 
teleinformatycznym.  
Pracownicy VI Wydziału Cywilnego Sądu nie uczestniczyli w szkoleniach e-
learningowych, dotyczących EPU, przewidzianych w umowie nr 1 z 3 stycznia 
2017 r. zawartej pomiędzy MS a Comarch Polska S.A. Dyrektor oraz Prezes Sądu 
wyjaśnili, że takie szkolenia nie były organizowane, ponieważ poza pracownikami e-
sądu brak w Polsce osób, które mogłyby skutecznie szkolić nowych pracowników. 
Wynika to z faktu, iż VI Wydział Cywilny jest jedynym takim wydziałem w Polsce 
i jego pracę poznają tylko osoby tam zatrudniane.  

(akta kontroli, Tom I str. 6-11, 292-304, Tom III str. 90-93) 

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

W Sądzie prawidłowo realizowano zadania związane z wdrażaniem trzech objętych 
badaniem systemów informatycznych. Zgodnie z projektem technicznym 
wyposażono 24 sale sądowe w urządzenia do obsługi systemu e-protokół oraz 
zainstalowano oprogramowanie niezbędne do wykorzystania systemu SLPS. 
Do 31 grudnia 2019 r. zainstalowano również 165 szt. (z zakupionych 200) 
zestawów komputerowych do obsługi EPU. Użytkownicy nowo wytworzonych 
systemów (sędziowie i referendarze) uczestniczyli w szkoleniach dotyczących 
obsługi tych narzędzi informatycznych. 

2. Efekty realizacji projektów 

2.1. Od początku 2010 r. system EPU działał niestabilnie i zawierał liczne błędy, 
utrudniające pracę użytkowników, a próby jego modernizacji były nieskuteczne. 
Pojawiały się również problemy we współpracy z Wykonawcą – firmą Currenda 
Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. W dniu 12 lipca 2012 r. zawarto umowę dotyczącą 
wykonania nowej wersji tego systemu, tzw. EPU2, który miał cechować się większą 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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stabilnością i wydajnością, a także miał być pozbawiony błędów występujących 
w pierwszej wersji. 
W kwietniu 2013 r. rozpoczęto prace nad wdrożeniem w EPU(1) modyfikacji 
dostosowujących oprogramowanie do zmian legislacyjnych z 2013 r. Inne 
postulowane przez Sąd Rejonowy modyfikacje nie były zlecane Wykonawcy, 
co uzasadniano bliskim wdrożeniem EPU2. Budowa nowej wersji systemu stanowiła 
również dla Wykonawcy powód do odmowy naprawiania niektórych zgłaszanych mu 
błędów. 
Przeprowadzone w okresie od kwietnia do maja 2015 r. testy aplikacji EPU2 oraz 
audyt zlecony przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie firmie zewnętrznej, 
wykazały istotne błędy polegające m.in. na: braku działania autorskiego centrum 
certyfikacji (mogącym 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 Prezes Sądu wnioskowała do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
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.” 
W latach 2012 – 2015 błędy i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania systemu 
obsługującego EPU zgłaszano Wykonawcy m.in. za pośrednictwem platformy 
internetowej Redmine16. Następnie, na początku 2016 r., w związku 
z przygotowywaniem wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonywania serwisu 
gwarancyjnego, przedstawiono DIRS MS listę 96 wymaganych napraw i modyfikacji 
dotychczas zgłoszonych w systemie Redmine. 
Od marca 2017 r., w związku z nową umową utrzymaniową, zgłoszenia błędów 
dokonywano wyłącznie w oparciu o system HPSM. W latach 2017–2019 (do dnia 
20 grudnia) pracownicy Sądu zgłosili w systemie HPSM 105 błędów. Ponadto błędy 
i propozycje modyfikacji były zgłaszane przez Przewodniczącego Wydziału 
ówczesnemu Kierownikowi Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego, 
tj. Kierownikowi EPU. W 2017 r. tzw. Zespół Testujący w VI Wydziale Cywilnym 
przygotował 78 propozycji modyfikacji, które sukcesywnie przekazywano do 
października 2017 r. do Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W styczniu 2018 r. 
przygotowano kolejnych 8 modyfikacji. 

(akta kontroli, Tom I str. 292-296, Tom II str. 3-235) 

W 2016 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r. (do 30 czerwca) z wykorzystaniem systemu 
informatycznego EPU w e-sądzie załatwiono odpowiednio: 1.697.585, 2.888.029, 
2.572.781 oraz 1.196.293 spraw (w tym: wydano nakazy zapłaty, dokonano zwrotów 
pozwów lub je odrzucono, stwierdzono brak podstaw, umarzano sprawy, wydano 
postanowienia o nadaniu klauzul wykonalności)17.  

W latach 2017-2019, na polecenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Prezesa 
Sądu Rejonowego sporządzano comiesięczne sprawozdania o ruchu spraw 
w VI Wydziale Cywilnym Sądu, które obejmowały także informacje dotyczące 
funkcjonowania tego systemu. Podawano w nich liczbę problemów dotyczących 
wydajności EPU. W 2017 r. miesięcznie (od września) dokonywano od 48 do 73 
zgłoszeń, w 2018 r. od jednego do 20 a w 2019 r. od dwóch do siedmiu (w kwietniu 
dokonano dodatkowe 23 w związku z awarią, która została usunięta). Dotyczyły one 
m.in.: niemożności korzystania z zakładki „decyzje” systemu oraz problemów 

                                                      
16 System obsługi incydentów i wspierania projektów. 
17 Przy wpływie: 2.304.861 spraw w 2016 r., 2.568.793 w 2017 r., 2.445.288 w 2018 r. i 1.169.944 w 2019 r. 
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z dostępem do akt rozpoznawanych spraw.  
(akta kontroli, Tom I str. 292-380) 

Roczne obciążenie sędziów i referendarzy e-sądu w 2015, 2016 i 2017 r., było 
następujące: 

 sędziowie (w liczbie od sześciu, w latach 2015-201618 do siedmiu w 2017 r.) 
wykonali w: 2015 r. 52.772 czynności procesowych (wszystkie jednostkowe 
postanowienia i zarządzenia, np.: postanowienia o sprostowaniu, postanowienie 
o nadaniu klauzuli wykonalności, zarządzenie wzywające do uzupełnienia 
braków, itp.), w 2016 r. 66.715 a w 2017 r. 67.605; 

 referendarze (w liczbie 130 w 2015 r., 122 w 2016 r. oraz 119 w 2017 r. – łącznie 
z delegowanymi referendarzami, pracującymi w sądach rejonowych w: Łomży, 
Słupsku, Elblągu, Tarnobrzegu i Siedlcach) wykonali w 2015 r. 6.342.157 
czynności procesowych (wszystkie jednostkowe postanowienia i zarządzenia), 
w 2016 r. 5.997.455, a w 2017 r. 6.448.532. Oznacza to, że średnio na jednego 
referendarza rocznie przypadało odpowiednio 48,7 tys. czynności procesowych 
w 2015 r., 49,6 tys. w 2016 r. oraz 54,2 tys. w 2017 r.  

(akta kontroli, Tom I str. 292-300, Tom II str. 489-491) 

Według stanu na 1 stycznia 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 zapłaty19. 
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 od 22 lutego 2016 r. Kierownictwo 
Sądu zaproponowało rozwiązanie, które pozwalało na wygenerowanie „właściwego 
merytorycznie” nakazu zapłaty (tj. wydanie nakazu zapłaty oraz dodatkowo – 
postanowienia o sprostowaniu nakazu zapłaty). Propozycja ta została przyjęta przez 
referendarzy orzekających w VI Wydziale Cywilnym w Lublinie oraz referendarzy 
delegowanych do tut. Wydziału z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, 
Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, Sądu Rejonowego w Krośnie, Sądu Rejonowego 
w Łomży, Sądu Rejonowego w Słupsku, Sądu Rejonowego w Siedlcach, Sądu 
Rejonowego w Elblągu. Jedynie referendarze sądowi z Sądu Rejonowego dla 
Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu nie zgodzili się na przyjęcie powyższego 
rozwiązania. Konieczność dokonywania dodatkowych czynności utrzymywała się do 
dnia 18 grudnia 2016 r. i w okresie tym wystąpiło 650.313 tego rodzaju spraw, przy 
czym wszystkich postanowień o sprostowaniu omyłki pisarskiej wydano w 2016 r. 
653.170. 

(akta kontroli, Tom I str. 292-298, Tom II str. 244) 

W ramach przeprowadzonych 7 i 8 stycznia 2020 r. oględzin systemu EPU, 
potwierdzono, że jego funkcjonalności front office20 i back office21, dotyczące 
złożenia pozwu przez osobę fizyczną w sprawie niedokonania płatności w terminie, 
w związku z zawartą umową najmu i zapłaty odsetek oraz rozpatrzeniem sprawy 

                                                      
18 Jedynie w lipcu 2016 r. w e-sądzie pracował dodatkowo jeden sędzia. 
19 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 (art. 359 i 481 K.c. zmienione 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. poz. 1830).  
20 Ze strony użytkownika zewnętrznego np. powoda. 
21 Ze strony użytkownika wewnętrznego – pracownika e-sądu, np. referendarza sądowego. 
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przez referendarza sądowego, działały poprawnie. Porównano także sprawy, 
w których w 2016 r. nastąpiły problemy z niedostosowaniem EPU do ówcześnie 
obowiązujących przepisów prawa, dotyczące wydania nakazu płatniczego 
zawierającego odsetki z funkcjonalnością EPU w podobnych sprawach w dniu 
8 stycznia 2020 r. W aktach sprawy Nc-e (…) z 18 kwietnia 2016 r., w żądaniu 
powód podał cyt. „z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia 
zapłaty”, ponieważ jak poinformowała referendarz e-sądu, w tamtym czasie na „front 
office”, w oknie „definiowanie roszczenia”, istniała możliwość wyboru jedynie 
czterech rodzajów odsetek: ustawowych, umownych, umownych w wysokości nie 
większej niż czterokrotność stopy lombardowej NBP oraz umownych w wysokości 
równej czterokrotność stopy lombardowej NBP. Natomiast w uzasadnieniu pozwu, 
sporządzonym na „front office” w polu tekstowym, strona powodowa wpisała 
„iż domaga się zapłaty od pozwanego na rzecz powoda odsetek ustawowych za 
opóźnienie, od wniesienia pozwu do dnia zapłaty, stosownie do treści art. 481 § 2 
k.p.c.”, tj. odsetek, których nie można było wybrać w oknie „definiowanie 
roszczenia”. EPU wygenerował w tej sprawie, nakaz zapłaty, taki jak wybrano 
w oknie „definiowanie roszczenia”, tj. z odsetkami ustawowymi od dnia 18 kwietnia 
2016 r. do dnia zapłaty”. Jak podała referendarz e-sądu, w 2016 r. (do grudnia) na 
„back office” istniała możliwość wyboru także jedynie czterech rodzajów odsetek, 
analogicznie jak na „front office”. Zatem aby stworzyć tytuł wykonawczy 
odpowiadający roszczeniu, referendarz sądowy wydawał nakaz zapłaty oraz 
postanowienie o sprostowaniu nakazu zapłaty (które w tym przypadku wydano 
29 kwietnia 2016 r.). W dokumencie tym wskazano, że referendarz sądowy 
postanawia „sprostować nakaz zapłaty Sądu Rejonowego Lublin - Zachód 
w Lublinie z dnia 29/04/2016 roku sygn. akt VI Nc-e (…) w ten sposób, że po 
słowach: „z odsetkami: ustawowymi” wpisać „za opóźnienie”. Następnie w celu 
doręczenia nakazu zapłaty oraz postanowienia o jego sprostowaniu referendarz 
sądowy wydawał zarządzenie (skierowane do sekretariatu) o doręczeniu ich łącznie. 
W związku z wydaniem dodatkowego postanowienia i dodatkowego zarządzenia, 
referendarz sądowy musiał wykonać w EPU 14 dodatkowych czynności. 

(akta kontroli, Tom III str. 94-195) 

Utrzymujące się w 2016 r., braki systemu EPU skutkowały wydłużeniem czasu 
trwania postępowań oraz trudnościami w opanowaniu wpływu spraw. W 2016 r. 
zrealizowano w EPU o 825.263 mniej spraw niż w 2015 r., przy wpływie mniejszym 
jedynie o 143.259 spraw22. W ocenie Przewodniczącego VI Wydziału Cywilnego 
Sądu Rejonowego, przyczynami takiego stanu rzeczy (poza opisanym powyżej 
niedostosowaniem EPU do zachodzących zmian legislacyjnych), były 
w szczególności: 

 zbyt późna reakcja właściwych departamentów MS na zgłaszane problemy 
natury merytorycznej i technicznej, 

 brak utrzymania technicznego systemu teleinformatycznego obsługującego EPU, 
skutkujący niemożnością wypracowania własnego rozwiązania technicznego, 

 brak dostosowania systemu teleinformatycznego obsługującego EPU do tzw. 
EPO (elektroniczne potwierdzenie odbioru), zdecydowanie wydłużający terminy 
wydawanych orzeczeń, 

 ograniczenia w zakresie zarządzania kadrami tzw. zamiejscowych referendarzy 
sądowych oraz sprawowania nad nimi nadzoru (poza Lublinem orzeka w tut. 
Wydziale większość referendarzy sądowych), 

 systematyczne zwiększanie liczby czynności referendarzy sądowych 
orzekających w EPU bez jednoczesnego wprowadzenia ułatwień w zakresie 

                                                      
22 Wskaźnik opanowania wpływu w 2016 r. wyniósł jedynie 73,65% i był najniższym z lat 2010 – 2018. 
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funkcjonowania systemu teleinformatycznego, 

 brak cechy intuicyjności systemu teleinformatycznego obsługującego EPU; 
nieznajomość przepisów prawnych (również w przypadku profesjonalnych 
pełnomocników) w zakresie zmian legislacyjnych obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2016 r., skutkujące składaniem pozwów z wadliwymi merytorycznie 
żądaniami, 

 zjawisko tzw. składania pozwów na próbę, w celu oceny linii orzeczniczej 
Wydziału, 

 zjawisko tzw. rolowania pozwów, tj. kilkakrotne składanie pozwów w celu 
finalnego uzyskania nakazu zapłaty, drastyczne zwiększenie ilości składanych 
pozwów w związku ze zmianą wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych 
w październiku 2016 r. w celu uzyskania w nakazie zapłaty zwiększonej stawki 
kosztów zastępstwa procesowego. 

(akta kontroli, Tom I str. 292-298, Tom II str. 309-439) 

W latach 2015-2016 kierownictwo Sądu regularnie kierowało do MS (jako 
właściciela systemu EPU) pisma, w których informowano 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 postępowań. Pisma w ww. sprawie 
były kierowane także do Sądu Apelacyjnego w Lublinie23. 

(akta kontroli, Tom I str. 292-296, Tom II str. 3-235) 

W związku z opisanymi wyżej problemami związanymi z funkcjonowaniem EPU 
w 2016 r., w e-sądzie pozostało na 2017 r. 628.369 spraw z poprzedniego roku. 
W związku z tym wdrożono plan naprawczy. Podstawowymi jego założeniami 
w I półroczu 2017 r. były: 

 opanowanie wpływu za każdy miesiąc 2017 r., 

 zmniejszenie zaległości do wysokości miesięcznego wpływu, czyli do około 
200.000 spraw, 

 stopniowe zmniejszanie zaległości poprzez istotne zwiększenie obowiązków 
referendarzy sądowych w zakresie czynności zmierzających do zakreślenia sprawy, 

 maksymalne wykorzystanie potencjału kadrowego (w tym wprowadzenie 
ewentualnych specjalizacji w sytuacji zwiększenia obsady referendarzy sądowych). 
Plan naprawczy został określony w zarządzeniach Przewodniczącego Wydziału, 
wydawanych odnośnie do każdego z miesięcy nim objętych, na podstawie analizy 
stanu pracy Wydziału na dzień wydawania zarządzenia. 
Czynności te pozwoliły na zmniejszenie zaległości o 246.467 spraw do końca 
czerwca 2017 r. (tj. do 381.904). Z powodu sezonu urlopowego (miesiące lipiec 
i sierpień) zaległość zwiększyła się do 498.573 spraw. Jednak ostatecznie plan 
naprawczy pozwolił na zmniejszenie zaległości do liczby 309.132 spraw na koniec 
2017 r. Na koniec 2018 r. zaległość ta wynosiła już tylko 181.639 spraw, a na dzień 
30 czerwca 2019 r. 155.290.  

(akta kontroli, Tom I, str. 292-309, Tom II, str. 440-467) 

W związku z wchodzącymi w życie, w drugiej połowie 2019 r. i w pierwszej połowie 
2020 r., zmianami legislacyjnymi mającymi wpływ na funkcjonowanie EPU, w dniach 
15 – 17 oraz 21 listopada 2019 r. wdrożono modyfikacje, które miały na celu 
dostosowanie systemu do zmian art. 98 § 11 kodeksu postępowania cywilnego oraz 
art. 13 -13a, 13e i 79 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

                                                      
23 M.in. pisma z: 6 listopada, 13 listopada, 4 grudnia, 14 grudnia, 28 grudnia 2015 r. i 11 stycznia 2016 r. oraz 
pismo z 24 sierpnia 2016 r. 
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wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw24. Kierownictwo Sądu 
zwróciło się do Dyrektora Departamentu Legislacyjnego MS z prośbą o zajęcie 
stanowiska, co do dat wejścia w życie niektórych przepisów odnośnie do spraw 
rozpoznawanych w EPU. Podano w nim, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 4 lipca 
2019 r., w elektronicznym postępowaniu upominawczym w okresie 3 miesięcy 
po dniu wejścia jej w życie: 
1) przepisy art. 126 § 1 i 1¹, art. 497¹-499 i art. 502-505 ustawy zmienianej w art. 1 
stosuje się w brzmieniu dotychczasowym; 
2) przepisów art. 480¹- 4804 ustawy zamienianej w art. 1 nie stosuje się; 
3) opłaty ustala się i pobiera zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 4, 
w brzmieniu dotychczasowym.  
Natomiast z art. 17 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. wynika, że ustawa wchodzi w życie 
po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (7 listopada 2019 r.). Wyjątki dotyczą 
m.in. art. 4 ustawy (zmiany w przepisach dotyczących kosztów sądowych), który 
wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (21 sierpnia 2019 r.) oraz 
art. 1 pkt 198-202 tej ustawy (zmiany w przepisach dotyczących „bezpośrednio” 
elektronicznego postępowania upominawczego), które wchodzą w życie po upływie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia (7 lutego 2020 r.). 
Z powyższych przepisów wynika, że zmienione regulacje o opłatach sądowych 
należy stosować w elektronicznym postępowaniu upominawczym po upływie trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów, czyli od dnia 21 listopada 2019 r. 
Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego stosowania „w czasie” przepisów 
o odsetkach od kosztów procesu (art. 98 § 1¹ i §1² k.p.c.), regulacje zawarte 
w art. 12 i art. 17 ustawy, w ogóle nie dotyczą tych przepisów. Z tego względu 
w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy stosować ogólny przepis 
intertemporalny zawarty w art. 9 ust. 6 ustawy. Stanowi on, że przepisy art. 98 §1¹ 
i §1² ustawy zamienianej w art. 1 stosuje się w postępowaniach wszczętych po dniu 
wejścia w życia niniejszej ustawy. Z uwagi na to, że przepisy te weszły w życie 
z dniem 7 listopada 2019 r., powinny być one stosowane w sprawach wszczętych 
w tym dniu lub później. 
W związku ze zmianami systemu, które były konieczne ze względu na wejście 
w życie w dniu 7 lutego 2020 r. przepisów dotyczących elektronicznego 
postępowania upominawczego, 23 grudnia 2019 r. Wykonawca – Comarch Polska 
S.A. przekazał do testów nową wersję systemu obejmującą ww. modyfikację. 
Od 8 stycznia 2020 r. Zespół Testujący w e-sądzie przystąpił do testów nowej wersji 
systemu.  

(akta kontroli, Tom I, str. 292-299, Tom II, str. 245-247) 

Sąd prowadził korespondencję z MS w sprawie ostatnich zmian legislacyjnych k.p.c. 
(w tym dotyczących vacatio legis). Pismami z dnia 11 i 13 grudnia 2017 r. 
Przewodniczący Wydziału przekazał swoje stanowisko odnośnie projektu ustawy 
UD30925. W pierwszym z nich wskazywano, że okres 14 dni lub 3 miesięcy na 
wejście w życie tej regulacji jest zbyt krótki. Stanowisko to przekazano do Sądu 
Apelacyjnego, ale także pismem z dnia 19 grudnia 2017 r. skierowanym do MS 
DIRS ustosunkowano się do ww. projektu ustawy26. 

                                                      
24 Dz. U. poz. 1469 ze zm. (dalej: ustawa). 
25 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 
26 Podnoszone w tych pismach zmiany legislacyjne dotyczyły: art. 982, art. 126 § 2, art. 1301a § 1 1 3, art. 
1391, art. 394 § 1, art. 3941a, § 1, art. 3941b, art. 39822, art. 47989, art. 47990 § 1 i 2, art. 47991 § 2, art 50532 § 4, 

art. 50533, art. 50536, art. 50537 § 1, art. 7674 § 11 - kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 13 ust 1 ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które w projektowanym kształcie miały warunkować konieczność 
dostosowania do nich systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. 



 

15 

 

W kwestii vacatio legis Sąd oficjalnej korespondencji nie prowadził. Dyrektor oraz 
Prezes Sądu wyjaśnili, że czas trwania vacatio legis próbowano określić 
w wewnętrznych dyskusjach na poziomie Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Rozmowy 
toczyły się przy udziale Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Wiceprezesa 
Sądu, Zastępcy Kierownika Zespołu do spraw EPU oraz przedstawicieli Comarch 
S.A. (…).  
W przedmiocie czasu trwania vacatio legis odbyły się natomiast 2 spotkania 
w Ministerstwie Sprawiedliwości: 
- w dniu 13 lutego 2018 r. przy udziale Wiceministra, sędziego w MS, Wiceprezesa 
Sądu oraz referendarza sądowego, 
- w dniu 11 kwietnia 2018 r. przy udziale m.in. Wiceministra, Dyrektora 
Departamentu Nadzoru Administracyjnego (DNA) w MS, sędziego w MS, Prezesa 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Wiceprezes 
Sądu oraz Zastępcy Kierownika Zespołu do spraw EPU. 
Na bazie powyższych rozmów ustalono, że możliwie najkrótszy termin wdrożenia 
zmian k.p.c. do systemu teleinformatycznego powinien wynosić 6 miesięcy. 
Wyrazem tego był art. 9 ust. 1 pkt 3 pierwotnego projektu ustawy nowelizującej 
(druk nr 3137) o treści: „art. 1 pkt 32, 163 i 172–175 oraz art. 4 pkt 5, 8 i pkt 32 lit. c 
w zakresie dotyczącym elektronicznego postępowania upominawczego, a także 
art. 1 pkt 186–190 – które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia.”. W toku prac w Sejmie zmieniono te rozwiązania, a Sąd nie 
uczestniczył w proponowaniu i tworzeniu tych zmian. 

(akta kontroli, Tom I, str. 292-299, Tom II, str. 245-247, 468-488) 

Monitoring zmian legislacyjnych mających wpływ na funkcjonowanie EPU prowadził 
przede wszystkim Wiceprezes Sądu, który pełnił nadzór nad VI Wydziałem 
Cywilnym i jednocześnie funkcję Architekta EPU27 oraz asystent sędziego w VI 
Wydziale Cywilnym, która pełniła funkcję Zastępcy Kierownika systemu EPU.28 
Monitoring ten polegał m.in. na weryfikacji stron internetowych Rządowego Centrum 
Legislacji, Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP oraz lekturze czasopism branżowych. 
Ponadto Sąd otrzymuje niektóre projekty aktów prawnych w ramach oceny wpływu 
i konsultacji publicznych rządowego procesu legislacyjnego. W pismach 
zawierających uwagi do zmian legislacyjnych mających wpływ na funkcjonowanie 
EPU, Przewodniczący VI Wydziału Cywilnego Sądu podawał m.in., że kolejny raz 
należy zasygnalizować brak dostosowania systemu EPU do treści art. 13 ust. 1a 
ustawy z 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych („w sprawach 
o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, opłata stosunkowa wynosi 5% 
wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł 
i nie więcej niż 1.000 zł”). Istota problemu i kierunki zmian zostały wielokrotnie 
przedstawione w pismach kierowanych przez Prezesa Sądu do MS, w tym 
najdobitniej z 6 i 13 listopada 2015 r. Projektowane zmiany, zawarte w piśmie 
przedstawionym do opinii, nie eliminują konieczności dostosowania systemu EPU 
do proponowanej treści art. 13 ust. 1a przedmiotowej ustawy (…). – pismo z 23 
marca 2016 r. 

(akta kontroli, Tom I, str. 293-300, Tom II, str. 260-308) 

Wsparcie informatyczne w zakresie nowo wdrożonych rozwiązań IT, ograniczało się  
w Sądzie do pomocy użytkownikom w obsłudze systemów oraz diagnostyce błędów 
i awarii aplikacji. 

                                                      
27 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14.06.2017 r. 
28 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7.02.2018 r. 
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Wsparcie informatyczne dla EPU zabezpieczał Oddział Informatyczny Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie. 

(akta kontroli, Tom I, str. 8-13) 

Zgłoszenia dotyczące EPU przekazywano w systemie HPSM zgodnie z instrukcją 
Dyrektora DIRS Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2017 r. (znak DIRS-
IV-5415-6/17/25). Obsługę tych zgłoszeń prowadzili pracownicy Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie.  

(akta kontroli, Tom I, str. 8-14) 

W sprawie wpływu EPU na usprawnienie funkcjonowania Sądu, Dyrektor oraz 
Prezes Sądu wyjaśnili, że nie ma drugiego systemu teleinformatycznego z którym 
można by porównać efekt wdrożenia tego systemu do Sądu Rejonowego Lublin-
Zachód w Lublinie. Porównanie danych statystycznych Sądu Rejonowego w Lublinie 
(przed 2010 r.) z Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie (po 2010 r.) byłoby 
możliwe poprzez porównanie czasu trwania postępowania w kategorii spraw Nc29 
(w postępowaniu tzw. papierowym i elektronicznym). W naszej ocenie ze względu 
na ilość spraw obsługiwanych w EPU, takie porównanie może okazać się 
bezwartościowe. Można podjąć próbę porównania, ale tylko w relacji Sąd Rejonowy 
Lublin – Zachód w Lublinie (sprawy załatwiane w Nc-e) – wszystkie sądy rejonowe 
w Polsce (sprawy załatwiane w Nc). Ponadto należy zaznaczyć, że wdrożenie EPU 
miało ogromny wpływ na wszystkie sądy rejonowe i okręgowe w tamtym czasie, tak 
więc ocenę należałaby wykonać z poziomu Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Należałoby podjąć próbę określenia kryteriów, z racji na które należy badać tempo 
prowadzenia spraw, a następnie przy ich uwzględnieniu dokonać całościowej oceny. 
Należy zauważyć, iż opracowanie kryteriów nie stanowi trudności, ale ich 
zastosowanie już tak. Trudność ta wynika przede wszystkim z dużego tempa zmian 
w strukturze sądownictwa powszechnego, bardzo istotnej w ostatnich dwóch latach 
skali rotacji kadrowych, częstych zmian procedur sądowych lub przepisów 
materialnoprawnych, zjawiska wypalenia zawodowego, nierównego zaangażowania 
osób funkcyjnych w realizacje prac wdrożeniowych i rozwojowych na rzecz 
sądownictwa. 
W opiniach o EPU, zastępca przewodniczącego VI Wydziału Cywilnego Sądu oraz 
pracownicy e-sądu wskazali na to, że system, na początku swojego funkcjonowania, 
powoli otwierał akta, równie powoli zapisywał decyzje, zdarzały się sytuacje, kiedy 
system nie funkcjonował przez kilka godzin w ciągu tygodnia pracy, co negatywnie 
wpływało na efektywność pracy e-sądu. Przez lata system modyfikowano zgodnie 
z sugestiami pracowników wszystkich grup zawodowych i obecnie jego 
funkcjonalność BackOffice jest zadowalająca. EPU zostało wyposażone np. 
w możliwość weryfikacji danych podanych przez powoda z danymi znajdującymi się 
w bazie PESEL a wdrożenie elektronicznego poświadczenia odbioru (EPO), 
w zauważalny sposób przyspieszyło procedurę doręczenia orzeczeń sądowych. 
System nie jest jednak wolny od wad. Najbardziej uciążliwe dla codziennej pracy są 
powracające problemy z wydajnością systemu, wpływające na tempo zapoznawania 
się z aktami sprawy i wydawania decyzji (w ostatnich latach wydajność systemu 
uległa poprawie ale w zderzeniu z bardzo dużą liczbą spraw30, bywa ona 
niewystarczająca). Dla usprawnienia orzekania w sprawach wpływających do EPU 
potrzebne jest powiązanie systemu teleinformatycznego z bazami danych 
Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej oraz stworzenie mechanizmów automatycznej weryfikacji danych 

                                                      
29 Dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także 
podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym. 
30 W latach 2017 – 2019 rokrocznie do e-sądu wpływało około 2,5 mln spraw.  
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stron postępowania w tych bazach oraz bieżących poprawek związanych ze 
zmianami legislacyjnymi. 
Prezes i Dyrektor Sądu wyjaśnili, że z punktu widzenia głównego użytkownika EPU, 
system wymaga stałych modyfikacji nie tylko w zakresie dostosowania do zmian 
legislacyjnych, ale także potrzebne jest dodanie funkcjonalności ułatwiających, 
usprawniających i przyspieszających pracę użytkowników systemu oraz zwiększenie 
wydajności systemu. Trudno natomiast z punktu widzenia użytkownika ocenić czy 
są możliwości na ich realizację. Propozycje modyfikacji, jak i wnioski o zwiększenie 
wydajności systemu zostały przez Sąd złożone i w znacznej mierze pozostają one 
aktualne. Część z tych propozycji została już zrealizowana, jednak wiele z nich 
oczekuje na nią z uwagi na priorytetowe znaczenie modyfikacji wynikających ze 
zmian przepisów prawa. Niestety biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo prac 
można przypuszczać, że pewne obszary systemu nigdy nie zostają usprawnione. 
Ograniczenia te wpływają negatywnie na ilość zgłaszanych nowych propozycji ze 
strony pracowników. 
Stanowisko Pana Wiceprezesa Piotra Telusiewicza o konieczności zbudowania 
nowego systemu EPU ze względu na zbyt dużą ilość wprowadzonych w nim 
dotychczas modyfikacji zostało określone w pismach kierowanych do Prezesów: 
Sądu, Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Apelacyjnego w Lublinie i Ministerstwa 
Sprawiedliwości w październiku i listopadzie 2017 r.  

(akta kontroli, Tom I, str. 6-16, 181-182, 208-225,  
Tom II, str. 292-305, 248-259) 

Należy podkreślić, że w wyniku kontroli zidentyfikowane zostały 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 w Lublinie (który odpowiada za wdrażanie, modernizację i testowanie 
systemu) i Sądem Rejonowym (użytkownikiem końcowym EPU), brak niezwłocznej 
reakcji MS na zgłaszane problemy w funkcjonowaniu systemu, częste zmiany 
otoczenia prawnego wymuszające modyfikacje systemu informatycznego, a także 
duże obciążenie pracą referendarzy sądowych. 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. tj. istotne ograniczenia w możliwości wykorzystywania EPU. 

(akta kontroli, Tom I, str. 6-40, 177-210, 292-320) 

2.2. W wyniku oględzin funkcjonowania SLPS ustalono, że losowanie składu 
orzekającego można podzielić na trzy etapy: 1) zlecania wspólnego losowania 
składu orzekającego dla sprawy sygn. LNc-(…) z Wydziałów Cywilnych I i II31, 
2) uzyskania wyników tego losowania oraz 3) rejestracji sprawy w systemie SAWA. 
Czynności wykonano w przeciągu dwóch dni: pierwszego dnia w zakresie punktu 1), 
a drugiego w zakresie punktów 2) i 3). 

Ad.1) Na podstawie pisemnego Zarządzenia Przewodniczącego I Wydziału 
Cywilnego z dnia 18 grudnia 2019 r. sprawę wprowadzono do SLPS wspólnego dla 
Wydziałów I i II Cywilnego, w którym określono kategorię sprawy (LNc32) oraz rodzaj 

                                                      
31 Czynności wprowadzania danej sprawy do losowania mogą być wykonywane jednocześnie w tych dwóch 
Wydziałach. 
32 Do SLPS wprowadzano także inne kategorie spraw np. LNs, LCo, LCps etc. (gdzie L oznacza wspólny 
przydział spraw dla I i II wydziału Cywilnego). 
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składu orzekającego (sędzia, referendarz) i dalsze dyspozycje dotyczące 
ewentualnych braków formalnych pozwu lub wniosku. Określono także wysokość 
opłaty. W zarządzeniu znajdowała się dyspozycja o zamieszczeniu w aktach 
wydruku raportu z losowania i niezwłocznym jego przekazaniu do wydziału 
referenta. 

Przed rozpoczęciem losowania składu orzekającego do danej sprawy, pracownik 
Wydziału generował w systemie SLPS kolejny numer sprawy dla danego 
repertorium spraw. Numer ten wpisywano do ww. Zarządzenia Przewodniczącego 
Wydziału. Kolejnym krokiem było kliknięcie ikony „Dodaj sprawę” (w celu wysłania 
numeru sprawy do losowania). Domyślnie podstawiał się w tym systemie kolejny 
numer sprawy dla danego repertorium. Pracownik wybierał z listy rozwijanej symbol 
sprawy (kategoria jest przypisana automatycznie). Liczebność składu orzekającego 
przypisana była automatycznie. Poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj sprawę” 
pracownik zakończył czynności związane ze zleceniem losowania składu 
orzekającego do sprawy o tym numerze. Po tej czynności w systemie SLPS 
podstawił się już nowy (kolejny) numer sprawy do losowania. 

SLPS nie był powiązany z systemem informatycznym repertoryjno-biurowym SAWA 
(system lokalny)33. Z systemu informatycznego ZSRK (Zintegrowany System 
Rachunkowości i Kadr, wspólny dla wszystkich sądów powszechnych) system SLPS 
pobierał dane kadrowe (o sędziach i innych osobach orzekających w zakresie ich 
zatrudnienia, obecności w pracy). 

Ad. 2) Pracownik sekretariatu otwierał raport w SLPS. System ten wygenerował 
raport z losowego przydziału sprawy LNc-z dnia poprzedniego, w którym wykazano 
liczbę oraz imiona i nazwiska orzeczników biorących udział w losowaniu, a także ich 
obciążenie przed losowaniem oraz raport z losowania – przydział w sprawie o tym 
numerze, w którym wykazano jej referenta. W obydwu raportach, jako referenta 
wykazano tą samą osobę. Następnie pracownik sekretariatu do papierowych akt 
sprawy załączał wydruk raportu z losowania – przydział w sprawie o tym numerze 
i zamknął SLPS. 

Ad. 3) Pracownik otworzył system SAWA, w którym wybrał repertorium Nc 
(wskazane dzień wcześniej w Zarządzeniu Przewodniczącego I Wydziału 
Cywilnego). Po jego otworzeniu pracownik nadał właściwy numer sprawy. Numer 
ten został zapisany na Zarządzeniu Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego z dnia 
poprzedniego. Następnie pracownik Sekretariatu dokonywał rejestracji sprawy 
w systemie SAWA. Numer sprawy, nadawany jest automatycznie w systemie SAWA 
do tej sprawy. Jest to kolejny nr w repertorium Nc. 

(akta kontroli, Tom I, str. 293-305, Tom III, str. 196-207) 

Pracownicy Oddziału Informatycznego Sądu nie posiadali uprawnień dostępowych 
do systemu SLPS i nie byli przeszkoleni w tym zakresie. Nie mieli możliwości 
konfigurowania aplikacji ani jej podglądu. Dyrektor oraz Prezes Sądu wyjaśnili, że 
ich wsparcie dotyczyło jedynie diagnostyki problemów komunikacyjnych lokalnej 
sieci komputerowej z siecią WAL należącą do Ministerstwa Sprawiedliwości przez 
którą komputery naszej jednostki łączą się z ww. systemem. 

(akta kontroli, Tom I, str. 6-13) 

W kontekście zgłaszanych problemów działania SLPS wydawano w Sądzie 
stosowne zarządzenia. Odbywało się wiele spotkań przy udziale Prezesów, 
Przewodniczących Wydziału, Kierowników Wydziałów, Kierownika Oddziału 
Informatycznego w zakresie bieżącego rozwiązywania problemów, jednak Sąd nie 

                                                      
33 Ani z żadnym innym systemem biurowym funkcjonującym w Sądzie (jak podali w wyjaśnieniach Dyrektor oraz 
Prezes Sądu). 
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posiadał protokołów z tych spotkań. Były to tylko spotkania natury roboczej. Błędy 
w tym zakresie były również zgłaszane poprzez HPSM. Pismem MS z dnia 
06.06.2017 r. nr DKO-I-5415-1/17, a następnie z dnia 22.03.2018 r. nr DIRS-IV-
5415-49/18/30 Sądy zostały poinformowane o wsparciu technicznym systemu. 
Systemem wsparcia użytkowników jest ServiceDesk udostępniony przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości. Za pośrednictwem systemu można zgłaszać 
incydenty, zapytania, wnioski o nadanie uprawnień. Istnieje możliwość 
telefonicznego wyjaśnienia lub zgłoszenia problemu za pośrednictwem infolinii 
Centrum Pomocy Systemów Informatycznych Sądów Powszechnych utworzonego 
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. 

(akta kontroli, Tom I, str. 7-14, 57-58) 

W sprawie wpływu SLPS na usprawnienie funkcjonowania Sądu, Dyrektor oraz 
Prezes Sądu wyjaśnili, że trudno powiązać sposób przydzielania spraw ze 
sprawnością postępowania w sytuacji, gdy w obsługiwanych przez SLPS 
Wydziałach istnieje duża rotacja kadrowa w pionie orzeczniczym, co wydaje się 
najistotniejszym czynnikiem wpływającym na czas trwania postępowania oraz 
poziom opanowania wpływu spraw (np. I i II Wydział Cywilny). Próbując dokonać 
oceny okresu bez wykorzystania SLPS (lata 2016-2017) i okresu z wykorzystaniem 
SLPS (2018-2019) odnosząc się do danych statystycznych dotyczących 
średniookresowego czasu trwania postępowania, czy też załatwialności spraw, 
należy zauważyć, że mogą być one pomocne jedynie w ogólnej ocenie tempa 
prowadzenia spraw. Z uwagi na powyższe należałoby się zastanowić nad 
porównaniem tempa pracy we wskazanych latach dla każdego orzecznika z osobna. 
Ponadto należałoby ustalić okres czasu (od - do), w którym dokonano by określonej 
weryfikacji orzeczników. Ze względu na rotację kadrową, wykonanie takiego zadania 
może być znacznie utrudnione. 

(akta kontroli, Tom I, str. 7-16, 20-29) 

2.3. W systemie e-protokół nie było możliwe uzyskanie danych dotyczących liczby 
rozpraw sądowych przeprowadzonych na konkretnej sali, zarejestrowanych 
z wykorzystaniem systemu cyfrowej rejestracji nagrań. Jak wyjaśnił Kierownik 
Oddziału Informatycznego Sądu – zgłoszenie w tej sprawie przesłano do Service 
Desk lecz nie zostało rozwiązane. W rozmowie telefonicznej otrzymano informację, 
że uzyskanie takich danych wymaga odpłatnej modyfikacji systemu i nie jest 
obecnie możliwe do wykonania ze względu na brak środków. Nie było także możliwe 
uzyskanie danych o liczbie rozpraw sądowych przeprowadzonych na danej sali, dla 
których sporządzono pełny protokół w formie pisemnej, ponieważ rejestracja 
rozpraw odbywała się w przeważającej większości przy użyciu systemu, ale 
protokołowanie, z różnych względów odbywało się także w formie pisemnej.  

W przypadku poszczególnych Wydziałów Sądu, w 2019 r. (do 9 grudnia) 
zarejestrowano z wykorzystaniem systemu cyfrowej rejestracji nagrań następującą 
liczbę rozpraw: I Wydział Cywilny – 3.768 (od 16 stycznia), II Wydział Cywilny – 
1.549 (od 16 stycznia), V Wydział Rodzinny i Nieletnich – 602 (od 25 lutego), 
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 643 (od 4 marca), VIII Wydział 
Cywilny – 553 (od 5 marca). Zarejestrowano łącznie 7.133 rozprawy, przy ogólnej 
liczbie 22.253 przeprowadzonych w tym okresie rozpraw (tj. 32 %). Przewodniczący 
wydziałów cywilnych Sądu wyjaśnili, że przyczyną powyższego było m.in.: 
niestawiennictwo stron na rozprawach (wyroki zaoczne), prowadzenie spraw 
niewymagających długiego postępowania dowodowego, niepodejmowanie na 
rozprawach czynności procesowych, ogłaszanie wyroków jako jedyna czynność na 
posiedzeniach jawnych, podejmowanie indywidualnych decyzji przez sędziów 
związanych z ekonomiką procesową. Podali ponadto, że w tych sprawach 
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nagrywanie rozpraw znacznie wydłużało czas ich trwania. Ponadto, sporządzanie 
uzasadnień orzeczeń w oparciu o nagrania było ich zdaniem uciążliwe i długotrwałe, 
podobnie jak oczekiwanie na transkrypcję nagrań. Przygotowanie się do kolejnego 
terminu rozprawy w oparciu o nagrania także było zbyt czasochłonne, 
a sporządzenie protokołu skróconego w systemie e-protokół zajmowało więcej 
czasu niż sporządzenie zwykłego protokołu pisemnego. Prezes Sądu podzielił te 
wyjaśnienia. Wskazał jednak, że razem z Przewodniczącymi wydziałów, opracuje 
kryteria decydujące o zastosowaniu lub nie e-protokołu a następnie ujednolici 
praktyki dla całego Sądu. 

W Sądzie nie rejestrowano postępowań w sprawach o wykroczenia. Zadecydował 
o tym brak wydzielonych sal rozpraw do przeprowadzenia takich postepowań. Sąd 
posiada jedynie łączone sale karno-wykroczeniowe. Przyjęcie takiego stanowiska 
podyktowane było finansowaniem projektu e-protokół ze środków unijnych. 
Zaklasyfikowanie sal karno-wykroczeniowych jako wykroczeniowych mogło być 
(według Kierownictwa Sądu) potraktowane jako naruszenie umowy na 
dofinansowanie projektu ze środków unijnych i narazić beneficjenta na utratę 
dofinansowania. 
Prezes Sądu pismem z 11 września 2018 r. zwrócił się do Dyrektora DIRS 
o doposażenie sal rozpraw w postępowaniu wykroczeniowym w sprzęt 
umożliwiający cyfrową rejestrację przebiegu rozpraw. W odpowiedzi poinformowano 
o braku możliwości objęcia wyposażeniem takich sal sądowych oraz przekazaniu 
zapotrzebowania do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu celem wprowadzenia 
zapotrzebowania na listę sądów wymagających dodatkowego wdrożenia systemu 
cyfrowej rejestracji rozpraw. 
Liczba protokołów elektronicznych sporządzonych na wnioski, automatycznie 
z przebiegu rozprawy (zarejestrowanej cyfrowo) wyniosła 61, w tym 11 dotyczyło 
prawa pracy i 50 prawa cywilnego. Wszystkie sporządzono w okresie od 1 lipca 
2019 r.  

(akta kontroli, Tom I, str. 177-193, 198-200, Tom III str. 9-61) 

Odnośnie do systemu e-protokół pracownicy Oddziału Informatycznego udzielali 
wsparcia na poziomie administratora lokalnego sprzętu komputerowego 
zainstalowanego na salach rozpraw. Do ich obowiązków należała diagnostyka 
sprzętu w przypadku zgłoszeń awarii przez protokolantów oraz bieżące reagowanie 
na błędy systemu występujące w czasie nagrywania rozpraw. Zajmowali się także 
instalacją aktualizacji systemu udostępnianych przez jego Wykonawcę.  

(akta kontroli, Tom I, str. 7-13) 

W sprawie poinformowana o trybie i zasadach przekazywania informacji 
o stwierdzonych usterkach i propozycjach zmian w kontrolowanych aplikacjach, 
Dyrektor oraz Prezes Sądu wyjaśnili, że w przypadku e-protokołu przy wdrożeniu 
systemu Prezes Sądu i Kierownik Oddziału Informatycznego (przy współudziale 
Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów) ustalali – w rozmowach 
telefonicznych lub bezpośrednich spotkaniach – czy występują błędy, a w przypadku 
stwierdzenia ich braku zezwalano na użytkowanie. Obecnie problemy są zgłaszane 
do Oddziału Informatycznego lub na system zgłoszeniowy HP Service Manager 
(HPSM) Ministerstwa Sprawiedliwości. Usterki zgłaszane przez pracowników 
Oddziału Informatycznego dotyczyły awarii sprzętu. Zostały one usunięte przez 
Wykonawcę umowy poprzez naprawę lub wymianę sprzętu. Błędy systemowe 
naprawiane są poprzez wgrywanie aktualizacji. 

(akta kontroli, Tom I, str. 7-14) 

W sprawie wpływu e-protokołu na usprawnienie funkcjonowania Sądu, Dyrektor oraz 
Prezes Sądu wyjaśnili, że pełne wdrożenie systemu nastąpiło od 1 kwietnia 2019 r. 



 

21 

 

dlatego nie są w stanie przedstawić danych statystycznych, które stanowiłyby 
rzetelną informację w zakresie - czy system spełnia swoje zadania. Można jedynie 
podjąć próbę oceny na podstawie doświadczeń praktycznych sędziów 
i protokolantów. Te doświadczenia wskazują na następujące skutki: przyśpieszenie 
podejmowania czynności w sprawie, skrócenie czasu wykonywania czynności 
w sprawie (typu przesłuchanie świadka), sprawniejsze przygotowywanie ostatecznej 
wersji protokołu, możliwość zwiększenia ilości spraw na wokandach sądowych, 
możliwość skumulowania wielu czynności sądowych na jednej rozprawie, możliwość 
ustnego wygłoszenia uzasadnienia i jego utrwalenia, konieczność ponownego 
wysłuchiwania nagrań (ale w przypadku niesporządzenia transkrypcji nagrania), 
mniejsze obciążenia pracą protokolanta, możliwość większego skupienia sędziego 
na podejmowanych czynnościach.  

(akta kontroli, Tom I, str. 7-15, 177-181) 

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

Kierownictwo Sądu zapewniało, w miarę posiadanych możliwości, właściwe 
wykorzystywanie narzędzia informatycznego obsługującego elektroniczne 
postępowania upominawcze, m.in poprzez wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, 
częściowo rekompensujących braki techniczne tego systemu. W latach 2017 – 2019 
przywrócono stabilne funkcjonowanie EPU oraz poprawiono, w porównaniu do 
2016 r., wskaźniki opanowania wpływu oraz czasu trwania postępowań. W ramach 
kontroli NIK wykazano także nieprzerwanie występujące ryzyka (takie jak: znaczna 
fluktuacja kadrowa referendarzy i sędziów, zbyt krótkie vacatio legis zmian 
legislacyjnych wprowadzanych do k.p.c., niewystarczająca wydajność EPU), które 
stwarzają zagrożenie dla efektywnego wykorzystywania systemu obsługującego 
elektroniczne postępowanie upominawcze. 

Dwa pozostałe systemy informatyczne były użytkowane w bieżącej działalności 
Sądu. Jednak efekty wdrożenia SLPS były w znacznej mierze ograniczane poprzez 
dużą rotację kadrową w Sądzie, będącą głównym powodem przedłużających się 
postępowań. W przypadku e-protokołu ustalono, że był on wykorzystywany jedynie 
w 32% rozpraw cywilnych. 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 usprawnianie 
postępowania sądowego, istotne znaczenie ma rzetelne zdefiniowanie problemów 
związanych ze stosowaniem e-protokołu w Sądzie i przekazanie tych informacji 
organowi zarządzającemu projektem – Ministrowi Sprawiedliwości. 

VI. 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 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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. 

 

Kontroler: 
Główny specjalista kontroli państwowej  

 
Piotr Kwaśniak 

Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 
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........................................................ 
Podpis Podpis 

 


