
Wzięcie udziału w rozprawie sądowej przez telefon 
lub wideokonferencję: 
Pytania i wskazówki dla użytkowników sądowych 
Jak się dowiedzieć, czy rozprawa sądowa będzie 
przeprowadzona drogą telefoniczną lub 
wideokonferencji, a nie w budynku sądu? 
Sąd powiadomi, czy rozprawa będzie przeprowadzana 
zdalnie. Kontakt może być drogą pocztową, e-mailową, 
przez wiadomość tekstową lub przez telefon, a więc należy 
regularnie sprawdzać swoje wiadomości. 
Czy można poprosić o zdalne wzięcie udziału w 
rozprawie drogą telefoniczną lub wideokonferencji? 
Można poprosić o zdalny udział w rozprawie przez telefon 
lub wideo. Należy zadzwonić do biura sekretarza 
sądowego, aby uzyskać informacje. 
W jaki sposób można wziąć zdalny udział w rozprawie? 
Sąd wyśle instrukcje, w jaki sposób dołączyć do zdalnej 
rozprawy przez telefon lub wideo. W przypadku pytań, 
należy zadzwonić do biura sekretarza sądowego. 
Czy wzięcie zdalnego udziału w rozprawie wiąże się z 
kosztami? 
Istnieje wiele bezpłatnych opcji uczestnictwa zdalnego. 
Jeśli koszty stanowią problem, można poprosić sąd o 
użycie bezpłatnej usługi lub poprosić o zwolnienie z opłaty. 
Czy można zmienić termin zdalnej rozprawy? 
Jeśli nie można wziąć udziału w zdalnej rozprawie w 
wyznaczonym terminie, należy wcześniej skontaktować się 
z biurem sekretarza sądowego. 
Co zrobić, jeśli nie ma się komputera ani telefonu? 
Jeśli ktoś nie ma komputera, może poprosić o wzięcie 
udziału przez telefon. Jeśli ktoś nie ma telefonu, powinien 
zapytać sekretarza sądowego, jakie inne opcje są dostępne. 
Czy w przypadku zdalnej rozprawy nadal można 
uzyskać tłumacza lub udogodnienia dla 
niepełnosprawnych?  
Tak, sąd powinien zapewnić te same usługi, które 
zapewniłby w przypadku rozprawy z udziałem osobistym. 
Należy skontaktować się z biurem sekretarza sądowego, 
aby poinformować, że potrzebna będzie pomoc. 
Czego należy oczekiwać podczas rozprawy? 
• Istnieje możliwość tymczasowego wstrzymania

uczestnika w „poczekalni” przed rozpoczęciem
rozprawy.

• Jeśli bierze się udział drogą wideokonferencji,
należy wpisać swoje imię i nazwisko w kolejności:
imię, nazwisko.

• Należy się przedstawić w momencie
rozpoczęcia rozprawy.

• Rozprawa odbywa się na żywo i każdy słyszy co
inni mówią. Może nawet być nagrywana lub
oglądana publicznie.

• Należy zapytać, co dalej nastąpi w danej sprawie i jak
otrzymać kopię orzeczenia sądowego.

Przygotowanie się do zdalnej rozprawy 
sądowej 

Sprawdź połączenie internetowe lub 
telefoniczne. 
Pobierz program, którego użycie sąd zalecił 
(na przykład, Zoom lub Skype). Przećwicz 
korzystanie, aby swobodnie korzystać z 
aplikacji. 
Doładuj komputer lub urządzenie mobilne. 
Upewnij się, że masz wystarczającą ilość minut. 
Jeśli możesz, użyj słuchawek dousznych lub 
nausznych. Ułatwi to słyszenie swojego głosu. 
Poinformuj wcześniej sąd, jeśli masz 
materiały dowodowe do przedstawienia przed 
sądem (w tym dokumenty i fotografie) lub 
świadków, których chcesz powołać. 
W przypadku bezpośredniej komunikacji z 
sędzią (nie sekretarzem sądowym) wymagane 
jest wysłanie wiadomości również do drugiej 
strony w sprawie. 
Użyj pustego, cichego, pomieszczenia, w 
którym nie będzie zakłóceń i hałasu w tle. 
Ustaw kamerę na poziomie oczu. Jeśli 
korzystasz z telefonu, podeprzyj go tak, aby 
mieć wolne ręce. 
Zrób pauzę przed mówieniem na wypadek 
opóźnienia dźwięku/wideo. Wycisz swój 
mikrofon, kiedy nie mówisz, aby polepszyć 
jakość dźwięku. Natychmiast poinformuj 
sędziego, jeśli nie słyszysz wypowiedzi innych 
osób. 
Nawet jeśli jesteś w domu, pamiętaj, że 
zdalna rozprawa jest nadal oficjalną rozprawą 
sądową i należy mieć odpowiedni strój i 
odpowiednio się zachowywać. 

W przypadku pytań, należy jak 
najszybciej skontaktować się z biurem 
sekretarza sądowego. 
W przypadku czekania do ostatniej chwili 
przed rozprawą, można nie mieć dosyć 
czasu na uzyskanie pomocy. 
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