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Ankieta	  Fundacji	  Court	  Watch	  Polska	  

Ankieta	  dotycząca	  przebiegu	  rozprawy	  

Obserwator:	  ......................................	  /data:	  .....................	  

Miasto	  /	  Sąd	  /	  Wydział(y):.………………………………	  

Sygnatura:	  …………………..	  Nr	  sali:	  ……….	  Sędzia:	  ..………………………………………..…	  

	  

Odpowiedzi	  na	  pytania:	  Tak	  –	  Nie	  –	  NW/ND	  

1.	  Czy	  informacja	  o	  kolejności	  i	  godzinie	  rozpoczęcia	  rozprawy	  była	  łatwo	  dostępna	  i	  
czytelna?	  

2.	  Czy	  rozprawa	  się	  odbyła?	  

3.	  Jeśli	  nie	  to,	  czy	  ktoś	  poza	  obserwatorem	  czekał	  na	  rozprawę	  nie	  wiedząc	  o	  jej	  odwołaniu?	  

4.	  Jeśli	  tak,	  czy	  rozpoczęła	  się	  punktualnie?	  

Jeśli	  nie,	  ile	  minut	  spóźnienia?	  ................	  (proszę	  wpisać	  liczbę	  minut)	  

5.	  Czy	  ogłoszenie	  rozpoczęcia	  rozprawy	  było	  słyszalne	  na	  holu?	  

6.	  Czy	  sędzia	  miał	  zastrzeżenia	  do	  Twojej	  obecności	  lub	  robienia	  przez	  Ciebie	  notatek	  w	  
trakcie	  rozprawy?*	  

7.	  Czy	  prokurator	  lub	  pełnomocnik	  którejś	  ze	  stron	  był	  obecny	  na	  sali	  rozpraw	  przed	  
rozpoczęciem	  rozprawy?*	  

8.	  Czy	  prokurator	  lub	  pełnomocnik	  którejś	  ze	  stron	  pozostał	  w	  sali	  rozpraw	  w	  czasie	  
przerwy?*	  

9.	  Czy	  prokurator	  lub	  pełnomocnik	  którejś	  ze	  stron	  pozostał	  w	  sali	  rozpraw	  po	  zakończeniu	  
rozprawy?*	  

10.	  Czy	  sędzia	  wymieniał	  się	  informacjami	  z	  prokuratorem	  lub	  z	  którymś	  z	  pełnomocników	  w	  
sposób	  niezrozumiały	  lub	  niesłyszalny	  dla	  innych	  uczestników	  rozprawy?*	  

11.	  Czy	  sędzia	  sprawiał	  wrażenie	  nieprzygotowanego	  do	  rozprawy,	  np.	  nie	  znał	  akt	  sprawy,	  
mylił	  fakty,	  zadawał	  tylko	  ogólne	  pytania?*	  

12.	  Czy	  zdarzyło	  się,	  że	  sędzia	  zwrócił	  się	  do	  kogoś	  na	  sali	  w	  sposób	  niekulturalny	  lub	  
agresywny?*	  

13.	  Czy	  sędzia	  dyktował	  do	  protokołu	  zgodnie	  ze	  słowami	  uczestników	  i	  odwzorowywał	  
wiernie	  przebieg	  rozprawy?	  

14.	  Sędzia	  pomijał	  jedynie	  nieistotne	  informacje	  i	  zdarzenia	  

15.	  Sędzia	  pomijał	  także	  istotne	  informacje	  i	  zdarzenia	  

16.	  Czy	  protokolant	  wykonywał	  swoją	  pracę	  w	  sposób	  spowalniający	  przebieg	  rozprawy?	  
(sędzia	  często	  go	  poprawiał	  lub	  czekał	  na	  niego)	  

17.	  Jeśli	  rozprawa	  zakończyła	  się	  rozstrzygnięciem,	  czy	  sąd	  je	  uzasadnił?	  
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18.	  Jeśli	  rozprawa	  zakończyła	  się	  rozstrzygnięciem,	  czy	  sąd	  w	  sposób	  zrozumiały	  
poinformował	  strony	  o	  możliwościach	  odwoławczych?	  

*	  Jeśli	  na	  pytanie	  udzielono	  odpowiedzi	  oznaczonej	  gwiazdką,	  prosimy	  opisać	  tą	  sytuację	  na	  
odwrocie	  formularza.	  Prosimy	  zanotować	  jak	  najwięcej	  faktów:	  jakie	  słowa	  padały	  w	  tych	  
sytuacjach,	  jakich	  osób	  dotyczyła	  sytuacja;	  prosimy	  także	  opisać	  reakcje	  uczestników.	  

	  

Ankieta	  dotycząca	  infrastruktury	  sądu	  

Obserwator:	  ......................................	  /data:	  .....................	  

Miasto	  /	  Sąd	  /	  Wydział(y):.………………………………	  

Dokładny	  adres	  budynku:	  ……….…………………………………………………………………….....	  

	  

Odpowiedzi	  na	  pytania:	  Tak	  –	  Nie	  –	  NW/ND	  

1.	  Czy	  budynek	  sądu	  był	  oznaczony	  tabliczką	  urzędową	  w	  wyraźny	  i	  czytelny	  sposób?	  

2.	  Czy	  tabliczki	  zawierały	  informacje	  o	  tym	  jaki	  sąd	  i	  jakie	  jego	  wydziały	  znajdują	  się	  w	  
budynku?	  

3.	  Czy	  wejście	  do	  budynku	  było	  dostępne	  dla	  osób	  niepełnosprawnych	  (lub	  czy	  istnieje	  dla	  
nich	  odrębne	  wejście)?	  

4.	  Czy	  po	  wejściu	  do	  budynku	  sądu	  obserwator	  został	  wylegitymowany	  przez	  ochronę?	  

5.	  Czy	  ochrona	  była	  wyposażona	  w	  bramkę	  do	  wykrywania	  metali?	  

6.	  Jeśli	  tak,	  to	  czy	  można	  było	  wejść	  do	  sądu	  omijając	  wykrywacz	  metali?	  

7.	  Czy	  pracownicy	  sądu	  (poza	  ochroną)	  nosili	  identyfikatory?	  

8.	  Czy	  jakiś	  pracownik	  sądu	  sam	  zaoferował	  obserwatorowi	  pomoc?	  *	  

9.	  Czy	  w	  budynku	  występowały	  bariery	  architektoniczne	  uniemożliwiające	  korzystanie	  z	  
niego	  osobom	  poruszającym	  się	  na	  wózkach	  inwalidzkich,	  np.	  schodki,	  wąskie	  korytarze	  lub	  
przejścia?*	  

10.	  Czy	  w	  sądzie	  działa	  elektroniczna	  wokanda	  (ekrany	  z	  listą	  rozpraw)?	  

11.	  Czy	  informacja	  o	  miejscu	  i	  czasie	  odbywania	  się	  rozpraw	  jest	  czytelna	  i	  zrozumiała?*	  

12.	  Czy	  w	  budynku	  są	  dostępne	  toalety	  dla	  interesantów?	  *	  

13.	  Czy	  toaleta	  była	  czysta	  i	  nie	  brakowało	  mydła	  i	  papieru	  toaletowego?	  *	  

14.	  Czy	  w	  sekretariacie	  udzielono	  obserwatorowi	  informacji	  nt.	  tego	  czy	  rozprawa	  o	  
wybranej	  sygnaturze	  się	  odbędzie?*	  

15.	  Czy	  w	  sądzie	  jest	  osobne	  pomieszczenie	  do	  czytania	  akt	  sądowych?	  

16.	  Jeśli	  nie,	  to	  czy	  miejsce	  do	  czytania	  akt	  jest	  odizolowane	  w	  sposób	  zapewniający	  
dyskrecję	  (np.	  uniemożliwiający	  innym	  interesantom	  wgląd	  do	  akt)?*	  

17.	  Czy	  w	  budynku	  poza	  sekretariatem	  jest	  Biuro	  Obsługi	  Interesanta?	  

*	  Jeśli	  na	  pytanie	  udzielono	  odpowiedzi	  oznaczonej	  gwiazdką,	  prosimy	  opisać	  sytuację	  (braki)	  
na	  odwrocie	  formularza.	  


