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Szanowna Pani Prezes,

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy1 sprawę dotyczącą 

wprowadzenia ograniczeń czasowych w przeglądaniu akt w czytelni Sądu Okręgowego 

w Krakowie. Jak wynika z informacji umieszczonych na portalu Twitter akta są 

udostępniane zainteresowanym stronom jedynie na 15 minut – niezależnie od ich objętości2.

Zgodnie z zarządzeniem nr Adm.SO.-0212-26/20 Prezesa i Dyrektora Sądu 

Okręgowego w Krakowie z dnia 19 maja 2020 r.3 w sprawie funkcjonowania sądu w okresie 

epidemii: zapisy do czytelni akt będą prowadzili kierownicy sekretariatów (§ 3 ust. 2 zd. 2). 

Zgodnie z § 3 ust. 3 do sądu będą wpuszczani interesanci uprzednio zapisani do czytelni akt 

o ściśle określonej godzinie (…). Z powyższego uregulowania nie wynika zatem jakim 

czasem dysponują osoby zamawiające akta do czytelni. Brak jest również takiej informacji 

na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie.

1 Art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627).
2 https://twitter.com/LitwinskiP/status/1295979125803548673, data ostatniego dostępu 20.08.2020 r.
3 Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie, http://www.krakow.so.gov.pl/container/struktura-
organizacyjna/aktualnosci/komunikaty//zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-w-krakowie-z-19-maja-
2020-roku-w-sprawie-funkcjonowania-sadu-w-okresie-epidemii-(tekst-jednolity).pdf
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Rzecznik Praw Obywatelskich, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa SARS-

CoV-2, zwracał uwagę na potrzebę elektronizacji wymiaru sprawiedliwości4. Wydaje się, że 

skoro strony mają możliwość zamówienia akt do czytelni u kierowników sekretariatów, to 

powinny również ustalić jaki czas będzie im niezbędny do zapoznania się z tymi aktami. 

Niewątpliwym jest bowiem, iż na zapoznanie się z aktami składającymi się z wielu tomów 

potrzeba więcej czasu niż na zapoznanie się z aktami składającego się z tomu jednego. Nie 

wiadomo, czym uzasadniona jest  praktyka udostępniania akt wielotomowych jedynie na 15 

minut, zwłaszcza gdy zachowane są wszelkie wymogi bezpieczeństwa. 

W związku z powyższym, działając z upoważnienia Rzecznika na podstawie art. 16 

ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 627), wskazuję uprzejmie Pani Prezes na powyższe wraz z prośbą o rozważenie zmiany 

treści wewnętrznego zarządzenia sądu lub wydanie komunikatu, który zapewni stronom 

i pełnomocnikom optymalne warunki do zapoznania się z aktami w czytelni. Proszę 

uprzejmie o poinformowanie Rzecznika o podjętych w tej sprawie działaniach.

Łączę wyrazy szacunku

Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/

4 Koronawirus. RPO do MS: elektronizacja wymiaru sprawiedliwości niezbędna nie tylko ze względu na epidemię, 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-elektronizacja-wymiaru-sprawiedliwosci-niezbedna
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