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Z SĄDEM PRZEZ INTERNET? MOŻNA, NAJLEPIEJ W LEGNICY 

 

Najlepiej i najłatwiej można się porozumieć przez internet z Sądem 

Okręgowym w Legnicy, ale podobnych sądów jest w Polsce coraz więcej 

– tak wynika z najnowszego raportu Fundacji FOR, Helsińskiej Fundacji 

Praw Człowieka, K2 Internet SA i dziennika „Rzeczpospolita”. Raport 

zawiera ranking stron internetowych sądów w Polsce. Zdaniem jego 

autorów potrzebny jest jednolity portal polskiego wymiaru 

sprawiedliwości, o co apelowali już w pierwszym raporcie z 2008 r.  

 

Od czasu pierwszego badania ,,e-Sądy po polsku” z 2008 roku jakość stron internetowych sądów 

apelacyjnych i okręgowych znacznie się poprawiła, ale w dalszym ciągu widoczne są liczne 

niedociągnięcia. Największym problemem serwisów sądów jest korzystanie z przestarzałych 

technologii, co sprawia, że strony internetowe sądów są mało przejrzyste i niezbyt przyjazne dla 

użytkowników. W tym roku autorzy raportu poddali analizie także strony internetowe Sądu 

Najwyższego na tle podobnych stron innych państw (Estonia, Francja, USA). Przeprowadzili również 

analizę dokumentu „Wytyczne dotyczące standardów prowadzenia stron internetowych przez 

Jednostki Wymiaru Sprawiedliwości” wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

 

Autorzy raportu po raz kolejny postulują stworzenie jednolitego portalu polskiego sądownictwa,  

a przynajmniej podjęcie dalszych prac nad ujednolicaniem standardów funkcjonowania istniejących 

serwisów. 

 

Analizę serwisów sądowych przeprowadzono pod kątem merytorycznym oraz technicznym.  

Na podstawie określonych kryteriów wyłoniła się czołówka najlepiej zaprojektowanych i najbardziej 

użytecznych stron internetowych polskich sądów. Zdecydowanym liderem rankingu wśród sądów 

okręgowych jest Sąd Okręgowy w Legnicy. Kolejne pozycje zajmują: Sąd Okręgowy w Rzeszowie 

 i Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Jeśli chodzi o sądy apelacyjne, najlepiej wypadły kolejno: SA 

w Katowicach, SA we Wrocławiu i SA w Krakowie. W ocenie autorów raportu serwisy tych sądów 

mogą stanowić źródło dobrych praktyk i wzorców, które winny być zastosowane przez twórców 

pozostałych serwisów sądowych. 

 

Raport „e-Sądy po polsku. Badanie i ranking stron internetowych sądów okręgowych 

i apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego. III edycja” został przygotowany przez Fundację FOR, 
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Helsińską Fundację Praw Człowieka, K2 Internet SA i dziennik „Rzeczpospolita” w ramach projektu 

„Lepszy Wymiar Sprawiedliwości”. Raport dostępny jest na stronie www.for.org.pl. 
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Emilia Legieta, Specjalista ds. Public Relations 
Fundacja FOR, tel. +48 22 427 40 11, kom. 691 232 993, e-mail: emilia.legieta@for.org.pl 
 
 
*** 
Fundacja FOR została założona w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza. Celem FOR jest 
zwiększenie obywatelskiego zaangażowania Polaków na rzecz propozycji, które sprzyjają szybkiemu i 
stabilnemu rozwojowi. Stałym punktem odniesienia dla FOR jest wizja państwa prawa, które tworzy 
warunki sprzyjające prorozwojowym, produktywnym działaniom ludzi: pracy, przedsiębiorczości i 
innowacyjności, oszczędzaniu i inwestowaniu oraz zdobywaniu wiedzy. 
Więcej o fundacji FOR na stronie www.for.org.pl 
 
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC), z siedzibą w Warszawie, istnieje od 1989 roku. Jej 
powstanie poprzedziła siedmioletnia podziemna działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, którego 
misją było monitorowanie wywiązywania się władz PRL ze zobowiązań tyczących praw i wolności 
człowieka, przyjętych w 1975 roku w Akcie Końcowym KBWE w Helsinkach. Po zmianie ustroju 
politycznego członkowie Komitetu stworzyli Fundację – niezależną instytucję edukacyjno-badawczą, 
której misją jest budowanie państwa prawa, strzeżenie praw i wolności człowieka oraz propagowanie 
kultury owych praw w Polsce i innych krajach. 
Więcej o Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na stronie www.hfhr.org.pl 
 
 
K2 Internet SA jest największą w Polsce agencją interaktywną, dostarczającą innowacyjne 
rozwiązania w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi Klienta. K2 świadczy usługi z zakresu: kreacji, 
tworzenia strategii on-line, budowy serwisów www, materiałów multimedialnych i video, realizacji 
programów lojalnościowych, budowy systemów e-commerce, rozwiązań mobilnych, hostingu 
zarządzanego i tworzenia aplikacji dedykowanych oraz planowania mediów i performance marketingu. 
Spółka jest jednym z głównych dostawców tego rodzaju rozwiązań w Europie Centralnej i Wschodniej. 
Na stałe zatrudnia ponad 150 pracowników. Spółka była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w 
najważniejszych konkursach branżowych. Od kwietnia 2008 r. spółka notowana jest na GPW w 
Warszawie. 
Więcej o K2 Internet SA na stronie www.k2.pl/ux 
 
 
Rzeczpospolita to ogólnopolski dziennik, będący jednym z liderów prasy codziennej w Polsce, 
wydawany przez Presspublica sp. z o.o. To najczęściej cytowana gazeta w naszym kraju – od 2007 r. 
niezmienny leader wśród najczęściej cytowanych mediów. W 2010 roku powoływano się na nią aż 
13703 razy*. „Rzeczpospolita” jest gazetą o charakterze zarówno informacyjnym, jak i 
specjalistycznym. Czytelnicy znajdą w niej informacje polityczne, społeczne, kulturalne, sportowe, a 
także teksty publicystyczne i komentarze. Specjalistyczną część dziennika stanowią od lat tzw. żółte i 
zielone strony „Rz”, poświęcone tematyce prawnej i gospodarczej. Gazetę stale czyta 48% osób 
odpowiedzialnych w firmach za zagadnienia prawne i finanse. 
 
* Raport Instytutu Monitorowania Mediów 
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