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Sąsiadka: Pani Wando, przyszło do mnie coś z sądu. Mam w skrzynce awizo. 
Nie chcę tego odbierać.

Wanda: Sąsiadko, to zły pomysł. Korespondencję z sądu trzeba odbierać.

S: Ale ja z sądami nie chcę mieć nic wspólnego, tam przestępcy chodzą.

W: Nawet nieodebrana przesyłka z sądu, zgodnie z prawem, może być uznana 
za prawidłowo doręczoną…

S: Co też pani opowiada!

W: Owszem. Proszę się wybrać na pocztę.

Kolejny punkt na mapie miasta to sąd

Często uważamy, że to miejsce wyłącznie dla przestępców i… prawników, a nie 
dla nas. A jednak tak nie jest. Spraw do polskich sądów corocznie wpływa 
kilkanaście milionów. Można założyć, że co trzeci Polak ma sprawę w sądzie.

BEZPIECZNI SENIORZY – W SĄDZIE I W ŻYCIU



Pisma z sądu

Niezależnie od tego, jaką mamy rolę w procesie przed sądem (czy jesteśmy 
oskarżonym(-ną), świadkiem, powodem/powódką czy pozwanym(-ną), ko-
respondencję z sądu należy odbierać. Sądy wciąż posługują się papierem 
– na papierze drukowane są wezwania, zawiadomienia i doręczane przez 
sąd orzeczenia.

DLATEGO PRZESYŁKI Z SĄDU TRZEBA ODBIERAĆ!

•	  co mam zrobić (czego sąd ode mnie chce) – np. złożyć odpis pisma, opłacić 
pismo, załączyć dowody – w naszym przykładzie złożyć trzy podpisane 
odpisy pozwu;

•	  ile mam czasu (w jakim terminie), czyli na kiedy – tu jest podany czas 
do dokonania czynności. Żeby złożyć pismo w terminie, trzeba to zrobić 
w placówce operatora pocztowego lub biurze podawczym sądu – w naszym 
przykładzie jest na to 7 dni;

•	  pod jakim rygorem (co się stanie, jeśli nie spełnię tego żądania) – rygor 
zwrotu, odrzucenia, pominięcia, zawieszenia – w naszym przykładzie 
przewodniczący może zarządzić zwrot pozwu, a wtedy pozew nie 
wywoła żadnych skutków. 

Pismo, które otrzymuję z sądu z reguły dotyczy trzech rzeczy:

Sygn. akt I C 324/21

Sąd Rejonowy w Biłgoraju
wzywa Panią jako powódkę
do złożenia trzech podpisanych odpisów pozwu z 23 lutego 2021 r.
w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu pozwu.

(pismo nie wymaga podpisu)

wezwanie – przykład

!
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4. doręczenie	pism	(poczta doręcza 
nam wezwania i zawiadomienia z sądu)

5. rozprawa	(posiedzenie sądu 
dla rozpoznania sprawy, najważniejszy moment)

9. wyrok	prawomocny

8. postępowanie	przed	sądem	
drugiej	instancji

równolegle	może	wystąpić	postępowanie	incydentalne 	 (np.	zwolnienie	od	kosztów,	zażalenie)

Długa droga do sprawiedliwości.

Często	słyszymy,	
że	sprawy	w	sądach	
trwają	bardzo	długo,	
za	długo…	Dlaczego? 1. wniesienie	pisma	inicjującego	postępowanie	

–	pozew	lub	akt	oskarżenia	(pismo, od którego 
zaczyna się sprawa cywilna lub karna)
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równolegle	może	wystąpić	postępowanie	incydentalne 	 (np.	zwolnienie	od	kosztów,	zażalenie)

2. badanie	formalne	
(czas dla sądu na sprawdzenie, 
czy w takim piśmie wszystko jest OK)

3. wyznaczenie	terminu	
(„zaproszenie” na pierwszą rozprawę)

6. orzeczenie	kończące	w	pierwszej	instancji 
(wyrok lub postanowienie rozstrzygające naszą sprawę)

7. odwołanie	–	apelacja	
(gdy jedna - lub obie strony są niezadowolone z wyro-
ku i chcą jego kontroli przez sąd drugiej instancji)

10. ewentualne	nadzwyczajne	
środki	zaskarżenia

11. wykonanie	wyroku
– moment, w którym wyrok 
można wprowadzić w życie
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Gdy już jesteśmy
w sądzie

ważne są takie pojęcia:

•	  Obecność – zasadniczo może być obowiązkowa. Trzeba zawsze dokład-
nie przeczytać wezwanie, ustalić, czy nasze stawiennictwo jest konieczne. 
Jeśli otrzymaliśmy wezwanie, musimy się stawić w sądzie.

•	  Sygnatura akt – jest tym, czym dla obywatela numer PESEL, a dla po-
jazdu numer rejestracyjny. W korespondencji z sądem należy ją podawać. 
Ułatwia prawidłowe umieszczenie naszych pism.

•	  Usprawiedliwienie nieobecności – nieobecność na rozprawie 
powinna być usprawiedliwiona. Usprawiedliwienie niestawiennictwa 
z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawione-
go przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych uprawnionych do 
wystawiania zaświadczeń znajduje się na tablicy informacyjnej sądu lub 
na stronie internetowej. Pismo należy przesłać wcześniej, przed terminem 
rozprawy, można je nadać także faksem, bądź mailem na adresy wskazane 
na wezwaniu/zawiadomieniu.

•	  Wsparcie – coś, czego sąd nie zapewnia. Rekomendujemy, żeby do sądu 
nie chodzić samemu. Zabierz ze sobą kogoś z rodziny lub sąsiadkę. Nie 
chodzi o to, żeby Cię reprezentowali (od tego są prawnicy), ale o ułatwie-
nie tego przeżycia, jakim jest obecność w sądzie. Osoba towarzysząca to 
według prawa „osoba godna zaufania”

•	  Jawność	– rozprawy odbywają się jawnie. To oznacza, że może na nie 
wejść publiczność, a publiczność to „wsparcie”.
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Przed rozprawą:

•	  sprawdź, jak dotrzeć do sądu na czas (a najlepiej 15 minut przed czasem);

•	  ustal, w jakiej sali rozpraw będzie się odbywało posiedzenie;

•	  jeśli masz problemy z poruszaniem się, sprawdź na stronie WWW sądu 
lub telefonicznie, jakie udogodnienia sąd oferuje osobom z ogranicze-
niami w poruszaniu;

•	  przypomnij sobie, o co może chodzić w sprawie. Sąd nie pozwoli Ci ko-
rzystać z notatek, ale świadek ma zeznawać właśnie o tym, czego był… 
świadkiem. Warto być przygotowanym do rozprawy;

•	  zabierz ze sobą wezwanie/zawiadomienie oraz dokument potwierdzający 
tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Wizyta w sądzie jest zawsze stresującym przeżyciem, 
dlatego zadbaj o swój maksymalny komfort – w sądzie na pewno 
warto mieć ze sobą:

•	 wodę lub inny napój;

•	 okulary do czytania, jeśli sędzia zechce nam coś pokazać 
w aktach;

•	 aparat słuchowy (z naładowaną baterią), jeśli go używamy;

•	 leki – te, które regularnie zażywasz (rozprawa może się przedłu-
żyć), ewentualnie te, które stanowią „zestaw awaryjny”, np. na 
obniżenie ciśnienia krwi, gdy się zestresujesz;

•	 chusteczki higieniczne;

•	 jakąś przekąskę – np. batonik, cukierek, owoc.
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W trakcie rozprawy:

Podczas rozprawy słuchamy sędziego. Sędzia, który przewodniczy rozprawie, 
ma na sali pełną władzę. Zwracamy się do sędziego „wysoki sądzie” lub „proszę 
sądu”, a kiedy sąd się do nas zwraca, powinniśmy wstać. Podobnie odpowiadając 
na pytania. Jeśli pytania zadają nam pełnomocnicy stron (adwokat czy radca 
prawny) albo prokurator, odpowiadamy na ich pytania w stronę sędziego.

Jeśli nie słyszymy, nie rozumiemy pytania – możemy poprosić o jego powtó-
rzenie, możemy też – za zgodą sądu - podejść do stołu ze swojego miejsca.

Jeśli nasz stan zdrowia na to nie pozwala, możemy poprosić sąd o możliwość 
zeznawania na siedząco. 

Jeśli poczujemy się słabo, źle – możemy poprosić sąd o chwilę przerwy. 
Nie wolno nam samemu, bez zezwolenia sądu, opuszczać sali rozpraw.

schemat sali rozpraw

sędzia

protokolant

świadek 
/ biegły

publiczność

powód 
/ powódka

adwokat
oraz pozwany 

/ pozwana
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Po rozprawie:

Jeśli jesteś świadkiem, możesz domagać się zwrotu kosztów stawiennictwa 
na rozprawie. W tym celu musisz złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdu 
i/lub utraconego zarobku.

(moje miasto), dnia …………
…………
(imię i nazwisko)
…………
(adres do korespondencji)

Sąd Rejonowy/Okręgowy w …………
Wydział …………

Wniosek o zwrot kosztów podróży

W związku z wezwaniem do Sądu Okręgowego w Szczecinie w cha-
rakterze świadka i złożeniem zeznań w dniu ………… w sprawie 
………… (sygnatura akt sprawy)

żądam zwrotu kosztów podróży w wysokości: …………
1) trasa przejazdu …………
2) środek lokomocji …………
data i godzina wyjazdu …………

Przyznaną należność wnoszę o przekazanie:
– przekazem pocztowym na adres …………
– przelewem bankowym na następujący numer rachunku bankowego 
…………

…………
(czytelny podpis)

Załączniki:
1. …………
2. …………

wniosek o zwrot kosztów świadka – wzór
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Jeśli jesteśmy stroną postępowania
powinniśmy wiedzieć, że:

Sąd z reguły nie przysyła orzeczeń, które zostały ogłoszone na rozprawie. 
Aby otrzymać orzeczenie, musimy złożyć wniosek: MAMY NA TO 7 DNI 
OD OGŁOSZENIA WYROKU! Podobnie jest z uzasadnieniem wyroku. 
W postępowaniu cywilnym za sporządzenie uzasadnienia musimy jeszcze 
uiścić opłatę. Wynosi ona 100 złotych.

PAMIĘTAJ: ZŁOŻENIE WNIOSKU O UZASADNIENIE JEST KO-
NIECZNE, ABY MOŻNA BYŁO SIĘ OD WYROKU ODWOŁAĆ!

Uzasadnienie wyroku to sądowe wytłumaczenie podstaw rozstrzygnięcia. 
Argumentacja, jaką sąd posłużył się, żeby podjąć swoją decyzję.

Uzasadnienie wyroku z reguły składa się z trzech części:

1.  Część historyczna – tutaj sąd opisuje, jakie były żądania stron. Co było 
napisane w pozwie, co w odpowiedzi na pozew i jakie były stanowiska 
stron – JAKIE BYŁY STANOWISKA STRON?

2.  Stan faktyczny – sąd opisuje tutaj, co ustalił w postępowaniu. Tutaj znaj-
dziesz ocenę dowodów i ustalenie, co się wydarzyło (przebieg wypadku, 
zapłata należności itp.) – CO SIĘ MIĘDZY NIMI ZDARZYŁO?

3.  Część „zważeniową” – tutaj sąd podaje argumentację merytoryczną i opi-
suje podstawę prawną wyroku – DLACZEGO TAKA JEST DECYZJA 
SĄDU? 

!
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Dane osoby składającej wniosek  (miejsce na pieczęć
wpływu Sądu)

…………
(imię i nazwisko)
…………
(adres do korespondencji)
…………
(kod pocztowy, miejscowość)

Sąd Okręgowy/Rejonowy w …………
Wydział …………
SYGNATURA AKT …………

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie 
wyroku/postanowienia* wraz z uzasadnieniem

Wnoszę o:
1) sporządzenie uzasadnienia postanowienia/wyroku* z dnia 
………… 
w sprawie o sygnaturze akt ………… 
– w całości* 
– w części dotyczącej * ………… 
(należy wskazać zakres zaskarżenia wyroku/postanowienia);
2) doręczenie odpisu postanowienia/wyroku* z uzasadnieniem.

…………
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić 

wniosek o uzasadnienie wyroku – wzór
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Doręczono wyrok – i co teraz?

Co zrobić, jeśli dostaniesz wyrok zaoczny, nakaz zapłaty w postępowaniu 
upominawczym lub w nakazowym? Co zrobić, jeśli wynika z niego obowiązek 
zapłaty jakiejś należności?

1.  Nie panikuj!

2.  Zapisz, kiedy ten dokument został doręczony. To bardzo ważna data, 
od niej zaczynają biec terminy do ewentualnego odwołania się od tego 
orzeczenia.

3.  Przeczytaj uważnie treść orzeczenia. Zastanów się, czy jest słuszne, czy 
też uważasz je za niesprawiedliwe.

4.  Jeśli zgadzasz się z treścią orzeczenia, spróbuj porozumieć się z powodem/ 
wierzycielem (osoba, która wniosła to żądanie) i ustalić korzystne warunki 
wykonania tego orzeczenia. 

5.  Jeśli się nie zgadzasz z wyrokiem, uważasz go za niesłuszny w całości lub 
w części, masz prawo od takiego orzeczenia się odwołać.
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Terminy	do	wniesienia	środków	zaskarżenia	
w	polskim	postępowaniu	cywilnym:

Wyrok Apelacja – 14 dni

Wyrok zaoczny Sprzeciw – pozwany 14 dni, 
apelacja – powód 14 dni

Nakaz zapłaty 
(post. nakazowe)

Zarzuty (pozwany) 14 dni

Nakaz zapłaty 
(post. upominawcze)

Sprzeciw 14 dni (pozwany)

Postanowienia wymienione 
w ustawie (post. procesowe)

Zażalenie 7 dni

Postanowienia co do istoty 
sprawy (post. nieprocesowe)

Apelacja 14 dni

Postanowienia nierozstrzyga-
jące spraw co do istoty 
(post. nieprocesowe)

Zażalenie 7 dni

Postanowienia wydane 
przez referendarza sądowego

Skarga na orzeczenie 
referendarza 7 dni
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Wideokonferencje

Od 2020 roku część rozpraw przed polskimi sądami toczy się w trybie zdalnym, 
bez fizycznej obecności w budynku sądu.

Strona, która nie ma dostępu do internetu lub nie czuje się sprawnie w tech-
nologii, może złożyć wniosek o rozprawę w sądzie.

ZESTAW DOBRYCH PRAKTYK 
UCZESTNIKA WIDEOKONFERENCJI1

1.  Najlepiej, aby uczestnicy wideokonferencji wyposażeni byli w słuchawki 
z mikrofonem.

2.  W przypadku osób początkujących warto przetestować połączenie w po-
koju testowym przy wykorzystaniu „Instrukcji instalacji i testowego 
połączenia programu Scopia”.

3.  Podczas rozprawy zdalnej uczestnicy powinni mieć wyciszone mikrofony, 
żeby nie generować niepotrzebnych szumów pochodzących z otoczenia. 
Mikrofon powinien być włączony tylko na czas udzielenia wypowiedzi. 
Urządzenie wycisza się z poziomu wideokonferencji poprzez kliknięcie 
w ikonę koło nazwy swojego uczestnika. Gdy ikona mikrofonu jest prze-
kreślona, uczestnik ma wyłączony mikrofon. Powtórne kliknięcie w ikonę 
uaktywnia mikrofon.

4.  Moderator spotkania może wyłączyć mikrofony wszystkim uczestnikom 
i udzielać głosu tylko wskazanym osobom. Można też udzielić głosu 
w danym momencie wideokonferencji np. kiedy rozpoczyna się panel 
dyskusyjny.

1 https://www.olsztyn.so.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administracyjny/ 
wideokonferencje/Zestaw_dobrych_praktyk_uczestnika_w_rozprawach_on_line.pdf
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Gdzie szukać pomocy?
I ile to kosztuje?

POMOC PRAWNA ZA DARMO:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – sprawdź w internecie:

www.np.ms.gov.pl

W gminach funkcjonują punkty darmowej pomocy prawnej, z której mogą 
korzystać mieszkańcy, na zasadach określonych w ustawie. Taka pomoc 
przysługuje:

•	  osobom, które nie mogą ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

•	  osobom, które ukończyły 65. rok życia;

•	  pracodawcom, którzy nie zatrudniali pracownika w ciągu ostatniego roku;

•	  ponadto w punktach pomocy prawnej można też podjąć próbę mediacji.

Studenckie poradnie prawne: 

W miastach będących siedzibami wydziałów prawa uniwersytetów 
(publicznych i niepublicznych) funkcjonują tzw. studenckie poradnie prawne. 
W poradniach wyróżniający się studenci pod kierownictwem opiekunów 
(pracowników naukowych lub praktyków) zajmują się pomocą prawną.

Od 2020 roku spora część poradni przyjmuje także klientów online, dlatego 
ich działalność można uznać za ogólnopolską.
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Są też organizacje, udzielające pomocy prawnej, np.:

www.cpk.org.pl/pomoc/pomoc-prawna

www.academiaiuris.pl

Po pomoc prawną można też – odpłatnie – zgłosić się do kancelarii adwo-
kackiej lub radcy prawnego.

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy dana osoba jest radcą prawnym/adwokatem.

Najłatwiej zrobisz to w internecie:

www.rejestrradcow.pl

www.rejestradwokatow.pl

Pamiętaj! Osoba znajdująca się w tym rejestrze to wykwalifikowany prawnik, 
który może reprezentować swoich mocodawców przed sądem.

Sądu nie trzeba się bać.
Wiedząc więcej, będziesz czuć się 
bezpieczniej. Powodzenia!
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