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Pani

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 3619 z dnia 31 marca 2020 r., wniesioną przez Posła na Sejm 

RP Panią Iwonę Marię Kozłowską, w sprawie wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających 

prowadzenie w sądach powszechnych drugiej instancji posiedzeń jawnych przy użyciu środków 

technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość, uprzejmie przedstawiam, 

co następuje.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

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

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, 441, 461 i 478), 

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do sądów powszechnych i wojskowych szereg 

rekomendacji dotyczących organizacji ich pracy. Zalecenia dotyczyły podejmowania działań w celu 

ograniczania do niezbędnego minimum kontaktu pracowników sądu z interesariuszami zewnętrznymi 

oraz, w zależności od posiadanych warunków lokalowych, organizacyjnych i technicznych, 

m.in. wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze 

i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych 

i wieczystoksięgowych, wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na kwiecień 2020 r. 

(poza sprawami pilnymi), wstrzymanie przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi 

sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

Odnosząc się do treści interpelacji, która dotyczy orzekania przez sądy drugoinstancyjne 

w pierwszej kolejności wskazać należy, że z dniem 7 listopada 2019 r. weszły w życie zmiany 

w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, 

z późn. zm.), dalej k.p.c., które umożliwiają sądowi drugiej instancji rozpoznawanie spraw 

na posiedzeniach niejawnych, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Dotyczy 
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to apelacji, które wpłynęły do sądu drugiej instancji po tej dacie. Przy czym rozpoznanie sprawy 

na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jeżeli strona w apelacji lub odpowiedzi na apelację 

złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że cofnięto pozew lub apelację albo zachodzi 

nieważność postępowania (art. 374 k.p.c.). Przewodniczący wyznacza rozprawę poza przypadkami 

określonymi w art. 3911, art. 373 i art. 374 (art. 375 k.p.c.), a wyznaczona rozprawa przed sądem 

drugiej instancji odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron (art. 376 k.p.c.). 

Powyższe oznacza, że mimo ogłoszenia stanu pandemii z powodu COVID-19, sądy drugoinstancyjne 

mają możliwość orzekania na posiedzeniach niejawnych w sprawach, w których wniesiono apelację 

od wyroku sądu pierwszej instancji po dniu 7 listopada 2019 r. Należy również mieć na uwadze, 

że znaczącą część działalności orzeczniczej tych sądów stanowi rozpoznawanie na posiedzeniach 

niejawnych zażaleń od postanowień wydanych przez sądy pierwszej instancji. 

W odpowiedzi na pytanie pierwsze wskazać należy, że procedowana jest obecnie zmiana 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, druk sejmowy nr 344A). 

Zaprojektowano regulacje w zakresie m.in. funkcjonowania sądów powszechnych (art. 46 pkt 

18 projektu), poprzez dodanie art. 15zzs1–15zzs3, statuujących, że w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w sprawach 

rozpoznawanych według przepisów k.p.c.:

1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych 

umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim 

przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać 

w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia 

powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim 

uczestniczących;

2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna 

rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę 

rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia 

osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się 

przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym 

zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, 

rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie 

i terminie do złożenia sprzeciwu;

3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, 



z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym 

dochodzi do zamknięcia rozprawy.

Ponadto, jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów k.p.c. postępowanie dowodowe 

zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać wyrok na posiedzeniu 

niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie (projektowany art. 15zzs2). 

Projektowane regulacje odnoszą się także do przepisu art. 374 k.p.c. wskazując, że stosuje się 

go do apelacji wniesionych przed dniem 7 listopada 2019 r., o ile sąd nie uzna za konieczne 

przeprowadzenia rozprawy, jak również gdy strona wnosiła o jej przeprowadzenie lub 

o przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron. 

Wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne (projektowany art. 15zzs3).

Wobec powyższego, odpowiadając na pytanie drugie, wskazać należy, że w obecnie 

obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw prawnych do wprowadzania indywidualnie przez 

sądy proponowanych w treści interpelacji rozwiązań.

Anna Dalkowska

/podpisano elektronicznie/
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