
1

Dostęp do sądu w dobie pandemii. Analiza – część pierwsza

Tabela 1. Sądy Okręgowe

Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Białymstoku

link

Po wejściu na 
stronę główną 
w okienku “pop 
up” znajduje się 
informacja

Biuro Podawcze przyjmuje bezpośrednio 
przyjmuje wyłącznie pisma dotyczące spraw 
pilnych. Korespondencję w pozostałych sprawach 
należy przesyłać za pośrednictwem operatorów 
pocztowych.

do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Ostrołęce

link

Odnośnik na 
stronie głównej 
do komunikatu. 
Brak zarządzenia

Biuro Podawcze przyjmuje wyłącznie pisma 
w sprawach pilnych. Korespondencja wpływająca 
do Sądu od operatorów pocztowych lub instytucji 
jest poddawana 24-godzinnej kwarantannie 
i na drugi dzień przekazywana komórkom 
organizacyjnym.

do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Łomży

link
Ze strony głównej 
odesłanie do 
zarządzeń

Z zarządzenia wynika, że ogranicza się 
bezpośrednią, osobistą obsługę interesantów, 
świadczoną przez pracowników Biura 
Podawczego, z zaleceniem składania pism, 
skarg i wniosków pocztą tradycyjną lub drogą 
elektroniczną.

do odwołania

http://bialystok.so.gov.pl/component/attachments/download/2554.html
https://ostroleka.so.gov.pl/aktualnosc/informacje-dotyczace-zmiany-i-ograniczen-w-organizacji-pracy-sadu-okregowego-w-ostrolece
https://www.lomza.so.gov.pl/plik.php?id=4736


2

Dostęp do sądu w dobie pandemii. Analiza – część pierwsza

Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Olsztynie

link
Komunikat na 
stronie głównej

Pismo kierowane do Sądu (w tym zapytanie do 
Punktu inf. KRK) można złożyć wyłącznie do urny 
umieszczonej w przedsionku budynku sądowego 
(bez potwierdzenia doręczenia). Z zarządzenia 
wynika, że Biuro Podawcze nie przyjmuje 
interesantów i można wrzucać pisma do urny, ale 
nie uzyska się potwierdzenia złożenia pisma.

do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Suwałkach

link
Ze strony głównej 
odesłanie do 
zarządzeń

Z zarządzenia wynika, że do Biura Podawczego 
można składać tylko pisma w sprawach pilnych.

do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Bydgoszczy

link
Odnośnik na 
stronie głównej 
do komunikatu.

Ograniczone zostało funkcjonowanie Biura 
Podawczego poprzez zaprzestanie bezpośredniej 
obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej 
(z zaleceniem możliwości składania pism 
i wniosków drogą pocztową).

do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Elblągu

brak brak informacji brak informacji brak

https://www.olsztyn.so.gov.pl/images/stories/sad/Oddzial_Administracyjny/koronawirus/A-021-35-20.pdf
https://bip.suwalki.so.gov.pl/so_suwalki/i/A_2020_03_18_15_39_20_621.pdf
http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/uploads/files/Administracyjny/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2040.pdf
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Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Gdańsku

link1 
link2

Komunikat na 
stronie głównej

Biuro Podawcze zamknięte. Z komunikatu Prezesa 
SO w Gdańsku wynika, że sekretariaty wydziałów 
będą dokonywały wydruków treści pism 
procesowych, zawierających środki zaskarżenia 
z e-maili przychodzących na adresy poczty 
elektronicznej wydziałów. W sprawach cywilnych 
drukowane będą wyłącznie treści dołączone 
do e-maili w oddzielnym pliku w formacie .pdf. 
Załączniki wskazane w treści pisma nie będą 
drukowane. W sprawach karnych za środek 
zaskarżenia uznawany będzie jedynie skan 
pisemnego środka zaskarżenia w formacie .pdf. 
E-maile nadesłane do godziny 14:00 w dni robocze 
będą drukowane w tym samym dniu, nadesłane 
po godzinie 14:00 - w kolejnym dniu roboczym, 
a nadesłane w dni wolne od pracy - w kolejnym 
dniu roboczym. W sprawach karnych datą złożenia 
pisma do sądu jest data i godzina wpływu 
wiadomości na skrzynkę e-mailową. Środki 
zaskarżenia wniesione poprzez wydrukowanie 
w sądzie, będą podlegać uzupełnieniu braków 
formalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Słupsku

brak brak informacji brak informacji brak

http://gdansk.so.gov.pl/sites/default/files/pages/files/komunikat_prezesa_so_w_gdansku_z_dn_23-03-2020_ws_postepowania_z_pismami_wplywajacymi_poczta_elektroniczna.pdf
http://gdansk.so.gov.pl/sites/default/files/pages/files/zarzadzenie_nr_93-20-adm_prezesa_so_w_gdansku.pdf
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Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Toruniu

brak zarządzenia. 
Wyłącznie 
komunikat: link

Odnośnik na 
stronie głównej 
do komunikatu

Biuro Podawcze pracuje bez zmian wyłącznie na 
potrzeby wewnętrzne komórek organizacyjnych 
Sądu Okręgowego w Toruniu (korespondencja 
przez Pocztę Polską oraz przesyłki kurierskie 
przyjmowane są bez zmian).

brak

Sąd Okręgowy 
we Włocławku

link
Odnośnik na 
stronie głównej 
do komunikatu

Biuro Podawcze jest zamknięte
do 30 kwietnia 
2020 

link

Sąd Okręgowy 
w Bielsku-Białej

link

Po wejściu na 
stronę główną 
w okienku “pop 
up” znajduje się 
odesłanie do 
komunikatu

W Biurze Podawczym można złożyć pismo. do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Częstochowie

link
Odnośnik na 
stronie głównej 
do zarządzenia

W Biurze Podawczym można złożyć pismo. do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Gliwicach

link

Odnośnik na 
stronie głównej 
do informacji 
i komunikatów

Biuro Podawcze zamknięte. do odwołania

https://www.so.torun.pl/download/komunikat-17.03.2020-1584452776.pdf
https://www.wloclawek.so.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-29-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-we-wloclawku-1584122193.pdf
https://www.wloclawek.so.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-44-prezesa-sadu-okregowego-we-wloclawku-1585308045.pdf
https://bielsko-biala.so.gov.pl/container/Zarz%C4%85dzenie%2051-20.pdf
https://www.czestochowa.so.gov.pl/czasowe-ograniczenie-dzialania-sadu-okregowego-w-czestochowie,new,mg,1.html,809
https://www.gliwice.so.gov.pl/container/Zarzadzenia_Prezesa/2020/Adm.0181.12.20.pdf
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Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Katowicach

link
Odnośnik na 
stronie głównej 
do zarządzeń

Biuro Podawcze zamknięte. do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Kielcach

link
Informacja 
w zakładce 
aktualności

Z komunikatu wynika, że zaleca się składanie pism 
drogą listowną, elektroniczną, ePUAP, ale brak 
szczegółowej informacji czy biuro podawcze jest 
zamknięte. Tak samo brak zarządzenia.

brak

Sąd Okręgowy 
w Krakowie

brak brak informacji brak informacji brak 

Sąd Okręgowy 
w Nowym Sączu

link
Informacja 
w zakładce 
aktualności

Biuro Podawcze zamknięte
do 30 kwietnia 
2020 

link

Sąd Okręgowy 
w Tanowie

brak
Komunikat na 
stronie głównej

W Biurze Podawczym można złożyć pismo. brak

Sąd Okręgowy 
w Lublinie

brak brak informacji brak informacji brak

Sąd Okręgowy 
w Radomiu

link

Odnośnik na 
stronie głównej 
do zarządzeń 
i komunikatów

Jest ustawiona specjalna skrzynka podawcza, 
która jest opróżniana o godzinie 15:00. Datą 
złożenia pisma jest dzień wrzucenia do skrzynki. 
Po wskazaniu adresu e-mail na kopercie można 
uzyskać potwierdzenie złożenia w ciągu 7 dni.

brak

https://www.katowice.so.gov.pl/download/zarzadzenie-26-2020-1584524574.pdf
https://www.kielce.so.gov.pl/index.php?p=new&idg=mg,1&id=432
https://www.nowy-sacz.so.gov.pl/container/Aktualno%C5%9Bci/A-0212-2)20.PDF
https://www.nowy-sacz.so.gov.pl/container/korono//a-0212-7)20.pdf
https://radom.so.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-sadu-okregowego-w-radomiu-adm-0010-19.2020-z-dnia-24.03.2020r.-1585057387.pdf
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Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Siedlcach

link1  
link2

Odnośnik na 
stronie głównej 
do zarządzeń 

Z zarządzenia wynika, że pisma procesowe można 
składać przy wykorzystaniu profilu zaufanego 
ePUAP co będzie zgodne z kpk i kpc. Nie można 
przez e-mail.

do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Zamościu

brak brak informacji brak informacji brak

Sąd Okręgowy 
w Kaliszu

brak brak informacji brak informacji brak

https://www.siedlce.so.gov.pl/download/30/35019/Zarzadzenienr17wsprawieograniczeniadostepudobudynkow.pdf
https://www.siedlce.so.gov.pl/download/30/35184/Zarzadzenienr23dotobiegukorespondencjiwSazie.pdf
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Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Łodzi

link1  
link2

Informacja 
o zarządzeniach 
jest 
w aktualnościach, 
a o ograniczeniach 
Biura Podawczego 
na stronie 
głównej

Pisma należy kierować drogą pisemną za 
pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną 
albo poprzez złożenie korespondencji do 
wystawionej przy wejściu do Sądu urny 
(skrzynki podawczej), która będzie opróżniana 
przez pracownika BOI dwa razy dziennie. 
W przypadku pism odwoławczych kierowanych 
drogą elektroniczną pracownicy potwierdzają 
prezentatą, jeśli plik jest w pdf, a jako datę uznaje 
się datę i godzinę wydruku. E-maile przysłane 
do godziny 15:00 w dni robocze podlegają 
wydrukowi w tym samym dniu, zaś przysłane po 
godzinie 15:00 podlegają wydrukowi w kolejnym 
dniu roboczym. W dniu przystawienia prezentaty 
Sądu albo najpóźniej w następnym dniu roboczym 
skanuje się pierwszą stronę pisma z prezentatą 
Sądu i przesyła się skan e-mailem na adres e-mail, 
z którego pobrano treść pisma do wydruku. Plik 
odsyłany jest w formacie pdf.

brak

Sąd Okręgowy 
w Piotrkowie 
Trybunalskim

brak brak informacji brak informacji brak

https://lodz.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-212020-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-zmiana-godzin-urzedowania-i-inne,new,mg,1.html,1217
https://lodz.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-272020-prezesa-sadu-okregowego-w-lodzi,new,mg,1.html,1227
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Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Płocku

link
Zarządzenia 
dostępne na 
stronie głównej

W związku z ograniczeniem pracy Biura 
Podawczego jest możliwość składania pism 
kierowanych do sądu do specjalnej skrzynki 
umieszczonej w holu sądu. Odbiór pism nie będzie 
potwierdzony w chwili złożenia.

do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Sieradzu

link
Informacja 
w zakładce 
aktualności

Ograniczono przyjmowanie korespondencji 
bezpośrednio w Biurze Podawczym, wyjątek 
w sytuacjach szczególnych  (z zaleceniem 
możliwości składania pism i wniosków pocztą).

do 31 marca 
2020 

Sąd Okręgowy 
w Koninie

link

Po wejściu na 
stronę główną 
w okienku “pop 
up” znajduje 
się informacja, 
a zarządzenie 
dostępne jest na 
stronie głównej

Biuro Podawcze zamknięte.
do 30 kwietnia 
2020 

link

Sąd Okręgowy 
w Poznaniu

link
Informacja 
w zakładce 
aktualności

Biuro Podawcze zamknięte. do odwołania

http://plock.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-2520-prezesa-sadu-okregowego-w-plocku,new,mg,1.html,1047
http://www.sieradz.so.gov.pl/site/zarzadzenie-nr-16-2020-10
https://www.konin.so.gov.pl/container/AKTUALNO%C5%9ACI/zarz-2-20.pdf
https://www.konin.so.gov.pl/container//zarzadzenie-nr-7-2020.pdf
https://www.poznan.so.gov.pl/download/zarz.-228]20---dot.-koronawirus-1584019037.pdf
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Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Zielonej Górze

link
Komunikat na 
stronie głównej

Ograniczono pracę Biura Podawczego do 
przyjmowania pism procesowych głównie za 
pośrednictwem operatorów pocztowych

do 31 marca 
2020 

Sąd Okręgowy 
w Przemyślu

brak
Komun na stronie 
głównej. Brak 
zarządzenia.

Z komunikatu na stronie głównej wynika, że 
korespondencję należy składać w placówce Poczty 
Polskiej lub za pomocą  poczty elektronicznej. 
Nie dotyczy to pism procesowych składanych 
w postępowaniu cywilnym lub karnym. 
W obecnym stanie prawnym, poza wyjątkami 
przewidzianymi w ustawie (E-Sąd), pismo 
procesowe wniesione drogą elektroniczną nie 
wywołuje skutków prawnych.

brak

Sąd Okręgowy 
w Krośnie

link

Komunikat na 
stronie głównej 
z odesłaniem do 
zarządzenia

Biuro Podawcze zamknięte.
do 30 kwietnia 
2020 

Sąd Okręgowy 
w Rzeszowie

brak brak informacji brak informacji brak

Sąd Okręgowy 
w Tarnobrzegu

link
Komunikat na 
stronie głównej

Biuro Podawcze zamknięte. do odwołania

https://www.zielona-gora.so.gov.pl/0056L/data/download/2337_15_2020_Ograniczenie_rozpoznania_spraw.pdf
https://krosno.so.gov.pl/container/sad/aktualnosci/zarzadzenie-nr-16-20.pdf
https://www.tarnobrzeg.so.gov.pl/sites/default/files/2020-03/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%204-2020.pdf
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Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Szczecinie

brak brak informacji brak informacji brak

Sąd Okręgowy 
w Koszalinie

brak brak informacji brak informacji brak

Sąd Okręgowy 
w Gorzowie 
Wielkpolskim

link

Komunikat 
z odesłaniem 
do informacji 
oraz zarządzenie 
w aktualnościach

Biuro Podawcze zamknięte. do odwołania

http://www.gorzow-wlkp.so.gov.pl/download/zarzadzenie-pso-13-20-1584015497.pdf
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Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Warszawie

link

Po wejściu na 
stronę główną 
w okienku “pop 
up” znajduje 
się informacja, 
a zarządzenie 
dostępne jest na 
stronie głównej

Biuro Podawcze otwarte jest jedynie w budynku 
przy Al. Solidarności 127. Ponadto jest specjalny 
adres e-mail, gdzie należy wysyłać odwołania. 
Wynika z niego, że wydrukowi będą podlegały 
wyłącznie pisma procesowe dołączone do 
e-maili w oddzielnym pliku w formacie  .pdf, 
bez załączników wskazanych w  treści tych 
pism. E- maile przesłane do godziny 14:00 w dni 
robocze zostaną wydrukowane w tym samym 
dniu, przesłane po godzinie 14:00 – w kolejnym 
dniu roboczym, a przesłane w dni wolne od pracy 
– w pierwszym dniu roboczym. Datą i godziną 
wpływu pisma do sądu jest zatem data i godzina 
wydruku. Na adres e-mailowy, z którego dokonany 
został wydruk zostanie przesłany nadawcy skan 
pierwszej strony pisma  z prezentatą  sądu. Środki 
zaskarżenia  i wnioski o sporządzenie uzasadnienia 
orzeczenia  wniesione poprzez wydrukowanie 
w Sądzie będą podlegały w dalszej kolejności 
uzupełnieniu  w zakresie braków formalnych  
według obowiązujących przepisów (podpis, 
załączniki itp.).

do 30 kwietnia 
2020 

Sąd Okręgowy 
Warszawa-Praga 
w Warszawie

link
Komunikat na 
stronie głównej

Biuro Podawcze zamknięte.
do 30 kwietnia 
2020 

https://bip.warszawa.so.gov.pl/attachments/download/12777
http://bip.warszawapraga.so.gov.pl/pliki/file/zarz%C4%85dzenia/2020/zarz%C4%85dzenie%2041-20.pdf
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Sąd Okręgowy
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia  

na stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Okręgowy 
w Jeleniej Górze

link

Po wejściu na 
stronę główną 
w okienku “pop 
up” znajduje się 
informacja

Biuro Podawcze zamknięte. do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Legnicy

link
Odnośnik ze 
strony głównej do 
zarządzeń 

Biuro podawcze zamknięte. Jest skrzynka 
podawcza. Pismom złożonym w skrzynce 
podawczej niezwłocznie nadaje się bieg. Zaleca 
się składanie pism drogą elektroniczną lub pocztą. 
W przypadku złożenia pisma drogą elektroniczną 
można uzyskać potwierdzenie wpływu.

brak informacji

Sąd Okręgowy 
w Opolu

link
Informacja 
w zakładce 
aktualności

Biuro Podawcze zamknięte, ale możliwa jest 
obsługa w sprawach pilnych

do odwołania

Sąd Okręgowy 
w Świdnicy

link
Odnośnik ze 
strony głównej do 
komunikatu

Brak jasnej informacji, czy Biuro Podawcze jest 
zamknięte. Możliwe jest wrzucenie pisma do 
skrzynki podawczej obok Biura Podawczego, lecz 
brak informacji co do terminów i prezentat.

brak informacji

Sąd Okręgowy 
we Wrocławiu

brak
Komunikat na 
stronie głównej

Biuro Podawcze otwarte od pon-pt od godziny 
8:00-12:00

brak informacji

https://www.jelenia-gora.so.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-5-nie-przejmowanie-interesantow-1584023271.pdf
https://legnica.so.gov.pl/download/6-20-pso-dso-1584108510-1584706780.docx
https://www.opole.so.gov.pl/download/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-opolu-1584100246.pdf
http://www.swidnica.so.gov.pl/pl/nowosci/aktualnosci/komunikaty_koronawirus
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Tabela 2. Sądy apelacyjne

Sąd apelacyjny
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia na 

stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Apelacyjny 
w Białymstoku

link

Informacja 
o zarządzeniu 
w wyskakującym 
okienku

Biuro Podawcze od interesantów przyjmuje 
tylko korespondencję w sprawach pilnych

do odwołania link

Sąd Apelacyjny 
w Gdańsku

brak brak informacji brak informacji brak informacji

Sąd Apelacyjny 
w Katowicach

link
Informacja po 
wejściu na stronę 
główną

W Biurze Podawczym można złożyć pismo
do 30 kwietnia 
2020

https://bialystok.sa.gov.pl/attachments/article/1423/ZARZ%C4%84DZENIE.pdf
https://bialystok.sa.gov.pl/attachments/article/1427/Zarz%C4%85dzenie%20nr%20022_22_20_A.pdf
https://katowice.sa.gov.pl/container/aktualnosci/Zarzadzenie_22_20.pdf
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Sąd apelacyjny
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia na 

stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Apelacyjny 
w Krakowie

link

Odnośnik na 
stronie głównej 
do informacji 
o specjalnych 
zasadach 
funkcjonowania 
sądu

Z zarządzenia Prezesa wynika, że Biuro 
Podawcze przyjmuje pisma. Jednakże 
z informacji zamieszocznej tutaj link wynika, 
że jest specjalna skrzynka podawcza, do 
której należy wrzucać korespondencję. jest 
opróżniania dwa razy dziennie. Złożenie 
pisma nie będzie potwierdzane w chwili jego 
wrzucenia. Potwierdzenie można uzyskać 
telefonicznie w sekretariacie właściwego 
wydziału w dniu następnym po złożeniu 
pisma. Na wniosek strony sąd prześle 
skan złożonego pisma z pieczęcią wpływu 
na adres mailowy podany w składanym 
piśmie. Brak informacji co do dotrzymania 
terminów procesowych. Jednocześnie 
osoba odwiedzająca SA w Krakowie musi 
wypełnić oświadczenie, w którym musi 
wskazać powód wizyty oraz poinformowac, 
że nie jest zakażona koronawirusem, nie 
była w kwarantannie w ciagu 14 dni, itp. 
Oświadczenie na str. 4 zarządzenia: link

brak informacji

https://www.krakow.sa.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-9-20-adm.-prezesa-dot.-ochrony-zdrowai-i-zycia-pracownikow-i-interesantow---koronawirus-1585575232.pdf
https://www.krakow.sa.gov.pl/informacje-dotyczace-funkcjonowania-sadu-apelacyjnego-w-krakowie,new,mg,1,277.html,344
https://www.krakow.sa.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-5-20-adm-1585573982.pdf?fbclid=IwAR1fUT5HCnMwUX7qzLwMIKD1TMHKMpTPemNhAL-6YefUJx-cpfPdULS56Ko
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Sąd apelacyjny
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia na 

stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Apelacyjny 
w Lublinie

link

Informacja 
w aktualnościach 
na stronie 
głównej

Jest specjalna skrzynka podawcza, 
która będzie opróżniania raz dziennie. 
Potwierdzenie złożenia pisma można uzyskać 
na wniosek za pośrednictwem e-mail 
i trzeba na kopercie napisać swój e-mail. 
Brak informacji co do terminów. Można 
wnosić pocztą oraz drogą elektroniczną. 
Co do wnoszenia e-mailem nie ma info 
o potwierdzaniu i terminach

brak informacji

Sąd Apelacyjny 
w Łodzi

brak
Informacja po 
wejściu na stronę 
główną

Pisma można składać w specjalnie 
przygotowanej skrzynce podawczej, która 
ustawiona jest za suwanymi drzwiami 
w pomieszczeniu przed bramką wejściową do 
sądu. Odbiór pism nie będzie potwierdzany 
w chwili ich złożenia. Potwierdzenie takie 
będzie można uzyskać telefonicznie 
w sekretariatach wydziałów dnia następnego 
po złożeniu pisma. Skrzynka będzie 
opróżniana, co najmniej 2 razy dziennie.

brak

http://www.lublin.sa.gov.pl/_files/files/news200319/43.pdf
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Sąd apelacyjny
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia na 

stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Apelacyjny 
w Poznaniu

link

Po wejściu na 
stronę główną 
w okienku „pop 
up” znajduje się 
zarządzenie

W Biurze Podawczym można złożyć pismo do odwołania 

Sąd Apelacyjny 
w Rzeszowie

brak brak informacji brak informacji brak

Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie

link
Informacja po 
wejściu na stronę 
główną

Brak informacji co do pracy Biura 
Podawczego i przyjmowania pism. Jednakże 
z zarządzenia wynika, że rekomenduje się 
nie zwracanie i nie wzywanie do usunięcia 
braków formalnych pism wnoszonych 
za pośrednictwem platformy e-PUAP 
lub też mailowo, jak również rozważenie 
możliwości przedłużania wyznaczonych 
terminów sądowych na prośby złożone drogą 
elektroniczną - do czasu podjęcia pracy 
w sądach w dotychczasowym trybie.

do 30 kwietnia 
2020

https://poznan.sa.gov.pl/komunikat-zmiana-organizacji-pracy-sadu-apelacyjnego,new,mg,1.html,153
https://www.szczecin.sa.gov.pl/zarzadzenie-w-sprawie-odwolania-zaplanowanych-i-wstrzymania-wyznaczania-terminow-rozpraw-w-okresie-od-dnia-1-kwietnia-2020-roku-do-dnia-30-kwietnia-2020-roku,new,mg,150.html,582
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Sąd apelacyjny
Zarządzenie 
dot. wpływu 

korespondencji

Dostępność 
zarządzenia na 

stronie www

Główne informacje dot. sposobu doręczania 
i składania pism

Okres 
obowiązywania 

zmian

Zmiana 
zarządzenia

Sąd Apelacyjny 
w Warszawie

link

Po wejściu na 
stronę główną 
w okienku „pop 
up” znajduje 
się informacja 
o zarządzeniu

Jest specjalny adres e-mail, gdzie należy 
wysyłać odwołania. Wynika z niego, że 
wydrukowi będą podlegały wyłącznie 
pisma procesowe dołączone do e-maili 
w oddzielnym pliku w formacie  .pdf, bez 
załączników wskazanych w  treści tych 
pism. E- maile przesłane do godziny 14:00 
w dni robocze zostaną wydrukowane w tym 
samym dniu, przesłane po godzinie 14:00 
– w kolejnym dniu roboczym, a przesłane 
w dni wolne od pracy – w pierwszym dniu 
roboczym. Datą i godziną wpływu pisma do 
sądu jest zatem data i godzina wydruku. Na 
adres e-mailowy, z którego dokonany został 
wydruk zostanie przesłany nadawcy skan 
pierwszej strony pisma  z prezentatą  sądu. 
Środki zaskarżenia  i wnioski o sporządzenie 
uzasadnienia orzeczenia  wniesione poprzez 
wydrukowanie w Sądzie będą podlegały 
w dalszej kolejności uzupełnieniu  w zakresie 
braków formalnych  według obowiązujących 
przepisów (podpis, załączniki itp.).

do odwołania 

Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu

link

Ze strony głównej 
odesłanie do 
zarządzeń 
i komunikatów

Pisma można składać w Biurze Obsłuigi 
Interesantów w szczególnych przypadkach. 
Żadnego wyjaśnienia, jakie to są przypadki.

do odwołania link

https://www.waw.sa.gov.pl/download/zarzadzenie-nr-25-20-1584973585.pdf
https://wroclaw.sa.gov.pl/bindata/documents/DOCb56b12f0907021e422cfdbc445fd2374.pdf
https://wroclaw.sa.gov.pl/bindata/documents/DOCaf12ee807b95290559ef77fa28bd6f8f.pdf
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Tabela 3. Sąd Najwyższy

Zarządzenie dot. wpływu 
korespondencji

Dostępność zarządzenia 
na stronie www

Główne informacje dot. 
sposobu doręczania 

i składania pism

Okres obowiązywania 
zmian

Zmiana zarządzenia

link
Ze strony głównej 
odesłanie do zarządzenia

Punkt Obsługi Interesantów 
jest zamknięty i nie 
przyjmuje korespondencji.

do 4 maja 2020 roku link

Helsińska Fundacja 

Praw Człowieka

ul. Zgoda 11

00–018 Warszawa

@hfhrpl

@hfhrpl

@hfhrpl

tel. (22) 556 44 40

fax: (22) 556 44 50

hfhr@hfhr.pl

www.hfhr.pl
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http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2027_2020%20Pierwszego%20Prezesa%20SN%20z%20dnia%2012%20marca%202020%20r.pdf
http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2041_2020%20Pierwszego%20Prezesa%20SN%20z%20dnia%207%20kwietnia%202020%20r.pdf
mailto:hfhr@hfhr.pl
http://www.hfhr.pl

