
1. Obowiazek zawiadamiania Sadu 0 zmianie adresu
Strony i ich przedstawiciele maja obowiazek zawiadamiac sad 0 kazdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego
obowiazku pismo sadowe pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia, chyba ze nowy adres jest sadowi znany.
Strona, ktora zglosila wniosek 0 dokonywanie doreczen na adres oznaczonej skrytki pocztowej, rna obowiazek zawiadamiac sad
o kazdej zmianie tego adresu. W razie zaniedbania tego obowiazku pismo sadowe pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem
doreczenia, chyba ze nowy adresjest sadowi znany (art. 136 k.p.c.).
2. Glowne zasady postepowania cywilnego (obowiazek przytaczania okolicznosci faktycznych i dowodow przez strone,
prekluzja procesowa, fakty niezaprzeczone, konsekwencjemilczenia strony)
Strony obowiazane sa dokonywac czynnosci procesowychzgodnie z dobrymi obyczajami, dawac wyjasnienia co do okolicznosci
sprawy zgodnie z prawda i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiac dowody (art. 3 k.p.c.). Strony obowiazane sa
przytaczac wszystkie okolicznosci faktyczne i dowody bez zwloki, aby postepowanie moglo bye przeprowadzone sprawnie i
szybko (art. 6 § 2 k.p.c.). Strona moze az do zamkniecia rozprawyprzytaczac okolicznosci faktyczne i dowody na uzasadnienie
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swoich wniosk6w lub dla odparcia wniosk6w i twierdzen strony przeciwnej. Sad pomija spoznione twierdzenia i dowody, chyba
ze strona uprawdopodobni, ze nie zglosila ich we wlasciwym czasie bez swojej winy lub ze uwzglednienie spoznionych
twierdzeri
i dowodow nie spowoduje zwloki w rozpoznawaniu sprawy albo ze wystepuja inne wyjatkowe okolicznosci, Sad pomija
twierdzenia i dowody, jezeli sa powolywanejedynie dla zwloki lub okolicznosci spome zostalyjuz dostatecznie wyjasnione (art.
217 k.p.c.). Strony sa obowiazane wskazywacdowody dla stwierdzenia faktow, z kt6rych wywodza skutki prawne - pod rygorem
uznania przez sad, ze strona nie udowodnila okolicznosci, na ktore sie powoluje, Sad moze dopuscic dow6d niewskazany przez
strone (art. 232 k.p.c.). Nie wymagaja dowodu fakty przyznane w toku postepowania przez strone przeciwna, jezeli przyznanie
nie budzi watpliwosci (art. 229 k.p.c.). Gdy strona nie wypowie sie co do twierdzen strony przeciwnej 0 faktach, sad, majac na
uwadze wynik calej rozprawy, moze fakty te uznac za przyznane (art. 230 k.p.c.). Sad oceni na podstawie wszechstronnego
rozwazenia zebranego materialu, jakie znaczenie nadac odmowie przedstawienia przez strone dowodu lub przeszkodom
stawianymprzez nia w jego przeprowadzeniu wbrewpostanowieniu sadu (art. 233 § 2 k.p.c.).
3. Mozliwosc ugodowego zalatwienia sprawy
W sprawach, w kt6rych zawarcie ugody jest dopuszczalne, sad dazy w kazdym stanie postepowania do ich ugodowego
zalatwienia, w szczegolnosci przez naklanianie stron do mediacji (art. 10 k.p.c.). Sad moze skierowac strony do mediacji na
kazdym etapie postepowania. Postanowienie kierujace strony do mediacji moze bye wydane na posiedzeniu niejawnym.
Mediacji nie prowadzi sie, jezeli strona w terminie tygodnia od dnia ogloszenia lub doreczenia jej postanowienia kierujacego
strony do mediacji nie wyrazila zgody na mediacje. Przewodniczacy moze wezwac strony do udzialu w spotkaniu
informacyjnymdotyczacympolubownychmetod rozwiazywania sporow,
w szczegolnosci mediacji. Spotkanie informacyjne moze prowadzic sedzia, referendarz sadowy, urzednik sadowy, asystent
sedziego lub staly mediator. Jezeli strona bez uzasadnienia nie stawi sie na spotkanie informacyjne lub posiedzenie niejawne,
sad rnoze obciazycj,! kosztami nakazanego stawiennictwa poniesionymi przez strone przeciwna (art. 1838 k.p.c.). Mediator rna
prawo do zapoznania sie z aktami sprawy, chyba, ze strona w terminie tygodnia od dnia ogloszenia lub doreczeniapostanowienia
kierujacego strony do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie sie mediatora z aktami (art. 1839 § 2 k.p.c.). Postepowanie
mediacyjne nie jest jawne. Mediator, strony i inne osoby biorace udzial w postepowaniu mediacyjnym S,!obowiazane zachowac
w tajemnicy fakty,
o ktorych dowiedzialy sie w zwiazku z prowadzeniemmediacji. Strony moga zwolnic mediatora i inne osoby biorace udzial w
postepowaniu mediacyjnym z tego obowiazku. Bezskuteczne jest powolywanie sie w toku postepowania przed sadem lub sadem
polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustepstw lub inne oswiadczenia skladane w postepowaniu
mediacyjnym (art. 1834 k.p.c.). Mediator rna prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatk6w zwiazanych z przeprowadzeniem
rnediacji, chyba, ze wyrazil zgode na prowadzeniemediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie
i zwrot wydatk6w obciazaja strony (art. 1835 k.p.c.). Kierujac strony do mediacji, sad wyznacza czas jej trwania na okres do
trzech miesiecy, Na zgodny wniosek stron lub z innych waznych powod6w termin na przeprowadzenie mediacji moze zostac
przedluzony, jezeli bedzie to sprzyjac ugodowemu zalatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza sie do czasu trwania
postepowania sadowego (art. 18310 k.p.c.). Jezeli zawarto ugode przed mediatorem, sad, na wniosek strony niezwlocznie
przeprowadza postepowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Jezeli ugoda podlega wykonaniu w drodze
egzekucji, sad zatwierdza j,! przez nadanie jej klauzuli wykonalnosci; w przeciwnym przypadku sad zatwierdza ugode
postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. Sad odmawia nadania klauzuli wykonalnosci albo zatwierdzenia ugody zawartej
przed mediatorem, w calosci lub czesci, jezeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami wspolzycia spolecznego albo zmierza
do obejscia prawa, a takze gdy jest niezrozumiala lub zawiera sprzecznosci (art. 18314 k.p.c.). Ugoda zawarta przed
mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sad, rna moc prawn'! ugody zawartej przed sadem, Ugoda zawarta przed mediatorem,
ktora zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalnosci, jest tytulem wykonawczym. Przepis § I nie uchybia przepisom 0

szczegolnej formie czynnosci prawnej (art. 18315 k.p.c.). Przewodniczacy powinien we wlasciwej chwili sklaniac strony do
pojednania, zwlaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstepnym wyjasnieniu stanowiska stron. Osnowe ugody zawartej przed
sadem wciaga sie do protokolu rozprawy albo zamieszcza w odrebnym dokumencie stanowiacym czesc protokolu i stwierdza
podpisami stron. Niemoznosc podpisania ugody sad stwierdzaw protokole (art. 223 § 1k.p.c.).
4. Dzialanie osobiscie lub przez pelnomocnika
Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowimoga dzialac przed sadem osobiscie lub przez pelnomocnikow (art. 86 k.p.c.).
Zastepstwo procesowe nie jest obowiazkowe. Strona moze ustanowic pelnomocnika procesowego, kt6rym moze bye moze
ustanowic pelnomocnika procesowego, ktorym moze bye adwokat lub radca prawny, w sprawach wlasnosci przemyslowej takze
rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadlosci takze osoba posiadaj,!ca licencjt(doradcy restrukturyzacyjnego, a
ponadto osoba sprawuj,!cazarz'!d maj'!tkiemlub interesami strony oraz osoba pozostaj'!ca ze stron,!w stalym stosunku zlecenia,
jezeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, wspoluczestnik sporu, jak r6wniez malzonek, rodzenstwo, zstt(pni lub
wstypni strony oraz osoby pozostaj'!ce ze stron,! w stosunku przysposobienia. Pelnomocnikiem osoby prawnej lub
przedsit(biorcy, w tym nie posiadaj,!cego osobowosci prawnej, moze bye rowniez pracownik tej jednostki albo jej organu
nadrzt(dnego.Osoba prawna prowadz'!ca,na podstawie odrybnych przepis6w, obslugy prawn'! przedsit(biorcy,osoby prawnej lub
innej jednostki organizacyjnej moze udzielie pelnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, kt6rego obslugy prawn'!
prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jezeli zostala do tego upowazniona przez ten podmiot. W sprawach zwi'!zanychz
ochron,! praw konsument6w pelnomocnikiem moze bye przedstawiciel organizacji, do kt6rej zadan statutowych nalezy ochrona
konsumentow, a w sprawach zwi(!Zanychz ochron,! wlasnosci przemyslowej pelnomocnikiem tw6rcy projektu wynalazczego
moze bye r6wniez przedstawiciel organizacji, do kt6rej zadan statutowych nalez,! sprawy popierania wlasnosci przemyslowej i
udzielania pomocy tw6rcom projektow wynalazczych. Pelnomocnik jest obowiqzany przy pierwszej swojej czynnosci
procesowej zlozye pisemne pelnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pelnomocnictwa do reprezentowania
w sprawie udzielone mu przez stronywraz z odpisem dla strony przeciwnej (art. 87 i 89 § 1 k.p.c.).
5. Strona niezamieszkala w Polsce - pelnomocnik do doryczen
Strona maj,!ca miejsce zamieszkania lub zwyklego pobytu albo siedziby poza Rzeczpospolit'! Polsk,! lub innym panstwem
czlonkowskim Unii Europejskiej, ktora nie ustanowila pelnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w Polsce - rna
obowi(!Zekwskazae pelnomocnika (z imienia i nazwiska oraz ze wskazaniem jego dokladnego adresu) do dort(czen w Polsce.
Pelnomocnikiem do doryczenmoze bye kazda osoba fizyczna posiadaj,!capeln,! zdolnose do czynnosci prawnych, zamieszkala w
Polsce, kt6ra wyrazila zgody na pelnienie funkcji (art. 11355 k.p.c.). Zakres umocowania osoby wskazanej jako pelnomocnik
do doryczen ogranicza siy wyl,!cznie do odbioru pism s,!dowych. W razie niewskazania pelnomocnika do doryczen,
przeznaczone dla tej strony pisma s'!dowe s,!d moze pozostawie w aktach sprawy ze skutkiem doryczenia (art. 11355 § I i 2
k.p.c.).
6. Doryczenia



Sad dokonuje doreczen przez operatora pocztowego, osoby zatrudnione w sadzie, komomika lub sadowa sluzbe doreczeniowa
(art. 131 § I k.p.c.), Jezeli strona jest osoba fizyczna, doreczenia dokonuje sie jej osobiscie, a gdy nie rna ona zdolnosci
procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu, a gdy ustanowila pelnomocnika procesowego lub osobe upowazniona do
odbioru pism sadowych doreczenia nalezy dokonac tym osobom (art. 133 § 1 i 3 k.p.c.), Jezeli doreczajacy nie zastanie adresata
w rnieszkaniu,moze doreczyc pismo sadowe doroslemu domownikowi, a gdyby go nie bylo - administracji domu, dozorcy domu
lub soltysowi, jezeli osoby te nie sa przeciwnikami adresata w sprawie i podjely sie oddania mu pisma. Dla adresata, ktorego
doreczajacy nie zastanie w miejscu pracy, mozna doreczyc pismo osobie upowaznionej do odbioru pism (art. 138 k.p.c.). W
razie niemoznosci doreczenia przesylki sadowej adresatowi w powyzszy sposob, pismo przeslane za posrednictwem operatora
pocztowego podlega zlozeniu w placowce pocztowej tego operatora, ze wskazaniem adresatowi gdzie i kiedy pismo
pozostawiono, oraz z pouczeniem, ze nalezy je odebrac w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W
przypadku bezskutecznego uplywu tego terminu, czynnosc zawiadomienia nalezy powtorzyc, a nastepnie w razie braku podjecia
przesylki uznaje sie j~ za doreczona (art. 139 § 1 k.p.c.).
7. Pisma procesowe
Kazde pismo procesowe powinno zawierac:
I) oznaczenie sadu, do kt6rego jest skierowane, imie i nazwisko lub nazwe stron, ich przedstawicieli ustawowych
pelnomocnikow,
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowe wniosku lub oswiadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okolicznosci;
4) odreczny podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pelnomocnika,
5) wymienienie zalacznikow,
Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismemw sprawie, powinno ponadto zawierac oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pelnomocnikow,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej
(NIP) powoda bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania lub posiada go nie maiac takiego
obowiazku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadkujego braku - numer w innymwlasciwym rejestrze, ewidencji
lub NIP powoda niebedacego osoba fizyczna, kt6ry nie rna obowiazkuwpisu we wlasciwymrejestrze lub ewidencji, jezeli jest on
obowiazany do jego posiadania.
Dalsze pisma procesowe, poza elementami okreslonymiw § 1, powinny zawierac sygnature akt (art. 126 k.p.c.). Do pisma nalezy
dolaczyc pelnomocnictwo, jezeli pismo wnosi pelnomocnik, kt6ry przedtem nie zlozyl pelnomocnictwa, Wszystkie pisma
procesowe oraz zalaczniki nalezy skladac wraz z odpisami (kserokopiami) dla doreczenia ich uczestniczacym w sprawie osobom
- w liczbie tylu dodatkowych egzemplarzy, ile jest os6b uczestniczacych w sprawie (art. 128 § 1 k.p.c.). W pismach
procesowych majacych na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) nalezy podac zwiezle stan sprawy,
wypowiedziec sie co do twierdzen strony przeciwnej i dowod6w przez nia powolanych, wreszcie wskazac dowody, kt6re maja
bye przedstawione na rozprawie, lub je zalaczyc, W pismach przygotowawczych strony moga wskazywac podstawy prawne
swoich zadan lub wniosk6w (art. 127 k.p.c.).
8. Skladanie dalszych pism procesowych (pism przygotowawczych); spoznione pisma przygotowawcze
~Batsze-cpismaprocesowe (pisma przygotowawcze) sklada siew toku sprawy tylkow przypadku wyraznego zarzadzenia sedziego
przewodniczacego lub postanowienia sadu, gdzie wskazanyjest termin do skladania takich pism przez strone, Pismo zlozone z
pominieciem regul ustalonych w zarzadzeniu sedziego przewodniczacego lub postanowieniu sadu podlega zwrotowi - chyba, ze
pismo obejmuje wylacznie wniosek 0 przeprowadzenie dowodu (art. 207 § 2 -7 k.p.c.),
9. Wyrok zaoczny
Niestawiennictwo stron w zasadzie nie tamuje rozpoznania sprawy przez sad, jednak rnoze spowodowac dla strony negatywne
skutki. Jezeli strona pozwana nie zajmie stanowiskaw sprawie (np. poprzez zlozenie odpowiedzi na pozew lub poprzez zlozenie
oswiadczenia na rozprawie) albo mimo stawienia sie nie bierze udzialu w rozprawie, Sad wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku
przyjmuje za prawdziwe twierdzenia powoda 0 okolicznosciach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach
procesowych doreczonych pozwanemu przed rozprawa, chyba, ze budza one uzasadnione watpliwosci albo zostaly przytoczone
w celu obejscia prawa. Wyrok wydany w nieobecnosci pozwanego nie bedzie zaoczny, jezeli pozwany zadal przeprowadzenia
rozprawy w swej nieobecnosci albo skladaljuz w sprawiewyjasnienia ustnie lub na pismie (art. 339
i art. 340 k.p.c.), Wyrokowi zaocznemu - w przypadku uwzglednienia powodztwa
(i jezeli wyrok nadaje sie do wykonania w drodze egzekucji) - nadawanyjest z urzedu rygor natychmiastowej wykonalnosci (art.
333 § 1 pkt 3 k.p.c.), Na wniosek powoda Sad moze wowczas nadac wyrokowi klauzule wykonalnosci, kt6ry to dokument moze
stanowic podstawe wszczecia egzekucji przeciwko pozwanemu.
10. Art. 207 k.p.c.:
§ 1Pozwany moze przed pierwszymposiedzeniemwyznaczonymna rozprawe wniesc odpowiedz na pozew.
§ 2 Przewodniczacy moze zarzadzic wniesienie odpowiedzi na pozeww wyznaczonym terrninie, nie kr6tszym niz dwa tygodnie.
§ 3 Przewodniczacy moze takze przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawe zobowiazac strony do zlozenia
dalszych pism przygotowawczych, oznaczaiac porzadek skladania pism, termin, w kt6rym nalezy je zlozyc, i okolicznosci, kt6re
maj,! byc wyjasnione. W toku sprawy zlozenie pism przygotowawczych nastypuje tylko wtedy, gdy s~d tak postanowi, chyba ze
pismo obejmuje wyl,!czniewniosek 0 przeprowadzenie dowodu. S~dmoze wydac postanowienie na posiedzeniu niejawnym.
§ 4. W wypadkach, 0 kt6rych mowaw § 3, przewodnicz~cylub s,!dmog,!wysluchac strony na posiedzeniu niejawnym.
§ 5 Zar~dzaj,!c doryczenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub zlozenie dalszych pism przygotowawczych, przewodnicz,!cyalbo
s,!d,jezeli postanowil 0 zlozeniu pism przygotowawczychw toku sprawy, pouczaj,!strony 0 tresci § 6.

§ 6. S,!dpomija sp6inione twierdzenia i dowody, chyba ze strona uprawdopodobni, ze nie zglosila ich w pozwie, odpowiedzi
na pozew lub dalszym pismie przygotowawczymbez swojej winy lub ze uwzglydnienie sp6znionych twierdzen i dowod6w nie
spowoduje zwloki w rozpoznaniu sprawy albo ze wystypuj,!inne wyj~tkoweokolicznosci.
§ 7. Odpowiedi na pozew zlozona z naruszeniem § 2 podlega zwrotowi; zwrotowi podlega takze pismo przygotowawcze zlozone
z naruszeniem § 3.
11. Zastrzezenia do protokolu rozprawy
Strony mog,! w toku posiedzenia, a jezeli nie byly obecne, na najblizszym posiedzeniu zwr6cic uwagy s,!du na uchybienia
przepisom postypowania, wnosz~c 0 wpisanie zastrzezenia do protokolu. Stronie, kt6ra zastrzezenia nie zglosila, nie przysluguje
prawo powolywania siy na takie uchybienia w dalszym toku postypowania, chyba ze chodzi 0 przepisy postypowania, kt6rych
naruszenie s,!dpowinien wzi,!cpod rozwagy z urzydu,albo ze strona uprawdopodobni, iz nie zglosila zastrzezen bez swojejwiny
(art. 162 k.p.c.).



12. Usprawiedliwiona nieobecnosc strony
Niestawiennictwo stron w zasadzie nie tarnuje rozpoznania sprawy. Sad moze w celu dokladniejszego wyjasnienia stanu sprawy
zarzadzic stawienie sie stron lub jednej z nich osobiscie alba przez pelnomocnika, Sad ustala tozsamosc osoby wezwanej lub
zawiadomionej na podstawie dowodu osobistego lub innego dokument stwierdzajacego tozsamosc, 0 przyczynach
uniemozliwiajacych stawiennictwo w wyznaczonym terminie nalezy natychmiast zawiadomic sad. Usprawiedliwienie
niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pelnornocnikow, swiadkow i innych uczestnik6w
postepowania, wymaga przedstawienia zaswiadczenia potwierdzajacego niemoznosc stawienia sie na wezwanie lub
zawiadomienie sadu, wystawionego przez lekarza sadowego (art. 2141 § I k.p.c.). Wymogu powyzszego nie stosuje sie do os6b
pozbawionych wolnosci, kt6rych usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby reguluja odrebne przepisy. Informacje
o miejscach, dniach i godzinach przyjec lekarzy sadowych, wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu, wywiesza
sie na tablicach w siedzibach sadow, prokuratur, komend i komisariat6w policji, innych organ6w uprawnionych do prowadzenia
dochodzen, okregowej rady adwokackiej i rady okregowej izby radc6w prawnych, wlasciwych dla obszaru wlasciwosci danego
sadu okregowego, a takze w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy sadowych (art. 8 ust. I w zw. z art. 7 ust 3
ustawy 0 lekarzu sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z pozn. zm.). Sad moze skazac na grzywne strone, jezeli
powolala sie w zle] wierze na nieprawdziwe okolicznosci, kt6re skutkowaly odroczeniem rozprawy (art. 214 § 2 k.p.c.).
13. Przesluchanie stron
Jezeli po wyczerpaniu srodkow dowodowych lub w przypadku ich braku pozostaly niewyjasnione fakty istotne dla
rozstrzygniecia sprawy, sad dla wyjasnienia tych fakt6wmoze dopuscic dow6d z przesluchania stron (art. 299 k.p.c.). Za osobe
prawna sad przesluchuje osoby wchodzace w sklad organu uprawnionego do j~j reprezentowania, przy czym sad decyduje czy
przesluchac wszystkie te osoby, czy tez niekt6re z nich. Za Skarb Panstwa sad moze przesluchac w charakterze strony osoby
powolane do reprezentowania panstwowej jednostki organizacyjnej, z dzialalnoscia kt6rej wiaze sie dochodzone roszczenie, lub
inne wskazane osoby (art. 300 k.p.c.). Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesluchac mozna co do okolicznosci
spomych jedna tylko strone, albo gdy druga strona lub niekt6rzy ze wspoluczestnikow nie stawili sie na przesluchanie stron lub
odm6wili zeznan, sad oceni czy mimo to nalezy przesluchac te strone, czy tez dow6d ten pominac w zupelnosci (art. 302 § I
k.p.c.).
14. Zasady udostepniania i sposoby sporzadzania protokolow posiedzen
Strony maja prawo przegladac akta sprawy i otrzymywacodpisy, kopie lub wyciagi z tych akt, Trese protokol6w moze bye takze
udostepniana w postaci elektronicznej za posrednictwem systemu teleinformatycznego. Strony maia prawo do otrzymania z akt
sprawy zapisu dzwieku alba obrazu i dzwieku, chyba ze protokol zostal sporzadzony wylacznie pisemnie. Przewodniczacy
wydaje z akt sprawy zapis dzwieku, jezeli wydaniu zapisu obrazu i dzwieku sprzeciwia sie wazny interes publiczny lub
prywatny. Jezeli posiedzenie odbylo sie przy drzwiach zamknietych strony i uczestnicy postepowania maja prawo do otrzymania
z akt sprawy jedynie zapisu dzwieku (art. 9 k.p.c.). Protokol z posiedzenia jawnego jest co do zasad sporzadzany w formie
elektronicznej (e-protok61)poprzez utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomoca urzadzenia rejestrujacego dzwiek albo obraz i
dzwiek oraz pisemnie. Obok protokolu w formie nagrania sekretarz sadowy pod nadzorem sedziego sporzadza tzw. protokol
skr6cony. Ma on postac papierowa
i wszywany jest do akt sprawy. W protokole tym zawarte S,! najwazniejsze informacje dotyczace sprawy i czynnosci
podejmowanych przez uczestnik6w postepowania (oznaczenie sadu, stron i obecnych na posiedzeniu pelnomocnik6w, miejsce i
date posiedzenia, nazwiska sedziego i protokolanta, wymienienie zarzadzen i orzeczen wydanych na posiedzeniu, czynnosci
stron wplywajace na rozstrzygniecie sadu - maja one charakter obligatoryjny). Kazdy zapis w protokole skr6conym przyjmuje
postac adnotacji powiazanej z odpowiednim miejscem w nagraniu. Pisemny protokol papierowy w tradycyjnej formie moze
zostac sporzadzony tylko w sytuacji, gdy sala rozpraw, na kt6rej nastepuje rozpoznanie sprawy nie zostala wyposazona w
urzadzenia pozwalajace na rejestracje rozprawy lub nastapila awaria systemu uniernozliwiajacadokonanie takiego nagrania.

W celu zapoznania sie z protokolem rozprawykazda strona postepowania moze:
1. udac sie do sekretariatu wlasciwegoWydzialu lub Biura Obslugi Interesanta i osobiscie tub telefonicznie umowic sie
na termin zapoznania sie z aktami. Czytelnie zostaly wyposazone w urzadzenia pozwalajace na odtworzenia nagranej rozprawy.
Tylko w czytelni strona rnamozliwosc zapoznania sie z protokolem pokazujacym zar6wno dzwiek jak i obraz,
2. zlozyc wniosek 0 wydanie zapisu przebiegu posiedzenia jawnego i jego adnotacji na informatycznym nosniku
danych (plyty z nagraniem). Pisemny wniosek 0 doreczenie odpisu protokolu lub zapisu przebiegu posiedzenia jawnego nalezy
zlozyc do biura podawczego. Wniosek 0 wydanie na podstawie akt zapisu diwiyku alba obrazu i dzwieku z przebiegu
posiedzenia nalezy oplacic kwota 15,00 zl (art. 77 ust. la ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku 0 kosztach sadowych w sprawach
cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1025». Sad sporzadzajac odpis protokolu nagrywa dla strony plyte. Jezeli zostaly
sporzadzone adnotacje, zapis wydaje sie wraz z adnotacjami.Niedopuszczalnejest samodzielne kopiowanie zapisu dzwieku albo
obrazu z rozprawy. Przewodniczacy skladu orzekaiacego moze zarzadzic transkrypcje oznaczonego fragmentu protokolu, 0 ile
jest to niezbedne do zapewnienia prawidlowego orzekania w sprawie. Transkrypcja jest czynnoscia materialno - techniczna i
wiaze sie z pisemnym przekladem nagrania. Wydrukowana transkrypcja fragmentu nagranej rozprawy dolaczana jest do akt
sprawy jako zalacznik do protokolu (art. 157, 158k.p.c.). Oplata od wniosku 0 wydanie kopii protokolu w formie pisemnej lub
transkrypcji wynosi 1,00 zl za kazda rozpoczeta stronice wydanego dokumentu (art. 78 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku (0
kosztach sadowychw sprawach cywilnych,1.j.Dz.U. z 2014 roku, poz. 1025).


