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I. Wstęp 

Projekt e-CODEX PLUS (dalej: „Projekt”) jest realizowany w ramach programu Connecting 

Europe Facility (CEF) - Telecommunications Sector. Okres realizacji projektu to 01.06.2017 – 

31.05.2019. Konsorcjum projektowe liczy ośmiu partnerów reprezentujących sześć krajów. 

Polska jest w przedmiotowym projekcie reprezentowana przez Uniwersytet Wrocławski 

(Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej 

działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii) oraz Instytut Logistyki i 

Magazynowania z Poznania. Koordynatorem projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości 

Landu Nadrenia Westfalia (Niemcy). 

Celem projektu jest połączenie sądów działających w państwach członkowskich 

uczestniczących w projekcie do portalu e-sprawiedliwość (e-justice.europa.eu) w celu 

umożliwienia elektronicznego odbioru pism procesowych w ramach dwóch sądowych 

postępowań transgranicznych – europejskiego nakazu zapłaty (ENZ) oraz postępowania w 

sprawie drobnych roszczeń (DR). Przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, 

w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu 

w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę. 

Wdrożenie pilotażowe nastąpi w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieście we 

Wrocławiu (jako Sąd I Instancji) oraz w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (jako Sąd II 

Instancji). Infrastrukturę informatyczną zapewnia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, łącznie 

zwanymi Użytkownikami końcowymi.       

II. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia - perspektywa prawna 
1.1. Informacje ogólne 

Podstawą prawną do wnoszenia pism procesowych w tych postępowaniach  

za pomocą systemu teleinformatycznego są: 

a) rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 

grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu 

zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.); 

b) rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 

2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 

(Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 1, z późn. zm.). 

Rozporządzenia te są aktami prawnymi mającymi bezpośrednie zastosowanie w państwach 

członkowskich bez potrzeby implementacji. Ich przepisy stanowią zatem bezpośrednią 
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podstawę dla sądu polskiego do podejmowania czynności procesowych w postępowaniu w 

sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty i europejskim postępowaniu w sprawie 

drobnych roszczeń. Z drugiej strony, europejskie postępowania transgraniczne zostały ujęte 

w polskim systemie cywilnego prawa procesowego, jako nowe postępowania odrębne, z tego 

powodu, że wspomniane rozporządzenia nie stanowią kompleksowej regulacji, lecz zawierają 

odesłania zarówno do przepisów prawa UE, jak również - w kwestiach wszelkich zagadnień 

proceduralnych, które nie są w nich uregulowane - do prawa krajowego państw 

członkowskich (art. 26 rozporządzenia 1896/2006 i art. 19 rozporządzenia 861/2007). 

Regulację wykonującą, jak również uzupełniającą prawo UE, (Rozdział I – Europejskie 

postępowanie nakazowe, Rozdział II - Europejskie postępowanie w sprawie drobnych 

roszczeń) umieszczono w Dziale VII w Części pierwszej Księgi pierwszej Tytułu VII Kodeksu 

postępowania cywilnego1, zatytułowanym Europejskie postępowania w sprawach 

transgranicznych, na mocy ustawy z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw2. Jednocześnie, w zakresie nieuregulowanym w tych 

przepisach, zastosowanie znajdują przepisy ogólne o procesie.  

Polski ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych w ramach przepisów odnoszących się bezpośrednio do europejskich 

postępowań transgranicznych. Jednakże, rozwiązania legislacyjne przewidziane przez 

prawodawcę europejskiego pozwalają na informatyzację zarówno europejskiego 

postępowania nakazowego, jak i europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. 

Stosowanie komunikacji elektronicznej przed sądami krajowymi danego państwa 

członkowskiego rozpoznającego sprawę w jednym z europejskich postępowań 

transgranicznych umożliwia w szczególności art. 26 rozporządzenia 1896/2006, wskazujący że 

wszelkie zagadnienia proceduralne, które nie są uregulowane w niniejszym rozporządzeniu, 

podlegają prawu krajowemu oraz art. 19 rozporządzenia 861/2007 stanowiący, że z 

zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia, europejskie postępowanie w sprawie 

drobnych roszczeń podlega przepisom proceduralnym państwa członkowskiego, w którym 

prowadzone jest postępowanie. Tym samym przepisy te dają względną swobodę w zakresie 

informatyzacji tych postępowań w wymiarze krajowym3. Ponadto, w obu rozporządzeniach 

                                                             
1 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm. .), dalej jako 
k.p.c. 
2 Dz. U. Nr 234, poz. 1571. 
3 Ł. Goździaszek (w:) Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz, red. J. Gołaczyński, Warszawa 
2010, s. 58. 
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znajdują się również przepisy, które wprost odnoszą się do zastosowania komunikacji 

elektronicznej w europejskich postępowaniach transgranicznych, pozostawiając jednocześnie 

decyzję w kwestii ich zastosowania poszczególnym państwom członkowskim Unii 

Europejskiej. 

1.2. Podstawy prawne 
1.2.1. Europejski Nakaz Zapłaty 
1.2.1.1. Składanie pozwu 

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się przy użyciu formularza A, 

określonego w załączniku I Rozporządzenia 1896/2006. Pozew musi zawierać nazwy lub 

imiona i nazwiska oraz adresy stron, a także, w odpowiednich przypadkach, ich 

przedstawicieli oraz oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew; kwotę 

dochodzonego roszczenia, w tym kwotę roszczenia głównego oraz, stosownie do 

okoliczności, odsetki, kary umowne i koszty; jeżeli powód dochodzi odsetek – stawkę odsetek 

oraz okres, za jaki żąda odsetek, chyba że zgodnie z prawem państwa członkowskiego 

wydania odsetki ustawowe doliczane są automatycznie do roszczenia głównego; 

uzasadnienie roszczenia, w tym opis okoliczności wskazanych jako podstawa roszczenia oraz, 

w odpowiednich przypadkach, żądanych odsetek; opis dowodów na poparcie roszczenia; 

okoliczności uzasadniające właściwość sądu oraz uzasadnienie transgranicznego charakteru 

sprawy. Pozew zawiera oświadczenie powoda, że podane informacje są zgodnie z jego 

najlepszą wiedzą i przekonaniem prawdziwe oraz że przyjmuje on do wiadomości, iż umyślne 

podanie nieprawdziwych informacji może skutkować zastosowaniem odpowiednich sankcji 

zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania. W załączniku do pozwu powód może 

poinformować sąd, że w razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego, sprzeciwia się on 

skierowaniu sprawy do zwykłego postępowania cywilnego. Pozew wnosi się w formie 

papierowej lub za pomocą innego środka komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, 

akceptowanego przez państwo członkowskie wydania i dostępnego sądowi wydania. Pozew 

musi być podpisany przez powoda lub, w odpowiednich przypadkach, przez jego 

przedstawiciela. Jeżeli pozew jest składany w formie elektronicznej musi być podpisany 

zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. Tego rodzaju podpis elektroniczny 

nie jest jednak wymagany, jeżeli – i w takim zakresie, w jakim – w sądach państwa 
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członkowskiego wydania funkcjonuje alternatywny system komunikacji elektronicznej, do 

którego dostęp ma określona grupa uprzednio zarejestrowanych uwierzytelnionych 

użytkowników i który umożliwia ich bezpieczną identyfikację. Państwa członkowskie 

powiadamiają Komisję o takich systemach komunikacji. Znowelizowany art. 125 § 21 k.p.c. 

powierza stronom (ich organom, przedstawicielom ustawowym lub pełnomocnikom) 

możliwość dokonania wyboru pomiędzy dwoma równorzędnymi sposobami wnoszenia pism 

procesowych, tj. między metodą „tradycyjną” a sposobem opartym na funkcjonowaniu 

systemu teleinformatycznego. Wykorzystanie systemu teleinformatycznego w celu 

wniesienia pisma procesowego de lege lata nie jest już zatem zależne wyłącznie od 

wyraźnego upoważnienia wynikającego z przepisu szczególnego, lecz może wynikać także z 

dobrowolnej decyzji uprawnionego podmiotu. W ten sposób ustawa z 10 lipca 2015 r. 

przenosi ograniczoną dotychczas możliwość wykorzystania elektronicznej formy pism 

procesowych także na postępowania prowadzone w sposób "tradycyjny", a europejskie 

postępowanie nakazowe nie stanowi w tym względzie żadnego wyjątku4. W efekcie 

wprowadzonych zmian, wnoszenie elektronicznych pism procesowych w europejskich 

postępowaniach transgranicznych toczących się przed polskimi sądami de lege lata należy 

zatem uznać za możliwe. Warto w tym miejscu podkreślić, że dokonanie wyboru wnoszenia 

pism za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego w odniesieniu do pism wnoszonych w 

jednym z europejskich postępowań transgranicznych jest równoznaczne z obowiązkiem 

wnoszenia wyłącznie w ten sposób każdego pisma procesowego w danej sprawie (art. 125 § 

21 k.p.c.). dokonanie wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego 

w odniesieniu do pism wnoszonych w jednym z europejskich postępowań transgranicznych 

jest równoznaczne z obowiązkiem wnoszenia wyłącznie w ten sposób każdego pisma 

procesowego w danej sprawie (art. 125 § 21 k.p.c.). W przypadku europejskiego 

postępowania nakazowego obowiązek ten obejmie zatem nie tylko pozew o wydanie 

europejskiego nakazu zapłaty oraz sprzeciw, lecz również inne pisma w odniesieniu do 

których rozporządzenie 1896/2006 nie przewiduje wyraźnej możliwości wniesienia ich za 

pomocą innego środka komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, jak choćby pismo 

związane ze zmianą pozwu wnoszone w trybie art. 10, czy pismo obejmujące wniosek o 

ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty w państwie jego wydania oraz wniosek o 

odmowę wykonania europejskiego nakazu zapłaty. Obowiązek wnoszenia pism procesowych 

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pozostanie aktualny do momentu 

                                                             
4 Więcej na temat nowego modelu elektronicznych pism procesowych zob.  
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wyraźnej rezygnacji z wykorzystywania systemu teleinformatycznego dla celów wnoszenia 

pism procesowych. Naruszenie obowiązku wnoszenia pism wyłącznie w formie elektronicznej 

prowadzi do bezskuteczności czynności dokonanej z pominięciem systemu 

teleinformatycznego, o czym sąd musi pouczyć stronę jeszcze przed wniesieniem pisma. 

Zgodnie bowiem ze znowelizowanym brzmieniem art. 125 § 21 k.p.c. , pisma niewniesione za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa 

wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. Dodatkowo, w 

razie faktycznego naruszenia tego obowiązku przewodniczący albo referendarz sądowy 

będzie zawiadamiał wnoszącego o bezskuteczności czynności. 

Łączne opłaty sądowe w przypadku postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty 

oraz zwykłego postępowania cywilnego, które toczy się w przypadku wniesienia sprzeciwu od 

europejskiego nakazu zapłaty w państwie członkowskim, nie mogą być wyższe niż opłaty 

sądowe w przypadku zwykłego postępowania cywilnego, które odbyłoby się bez 

poprzedzającego je postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty w tym państwie 

członkowskim. 

Na podstawie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty sąd rozpatrujący sprawę bada, 

tak szybko jak to możliwe, czy spełnione są wymogi i czy pozew wydaje się być uzasadniony. 

Badanie takie może mieć formę procedury zautomatyzowanej. W przypadku niespełnienia 

wymogów sąd umożliwia powodowi uzupełnienie lub poprawienie pozwu, chyba że 

roszczenie jest oczywiście nieuzasadnione lub pozew jest niedopuszczalny. Sąd korzysta z 

formularza B, określonego w załączniku II. 

Jeżeli wymogi określone w Rozporządzeniu są spełnione jedynie w odniesieniu do części 

roszczenia, sąd powiadamia o tym powoda, korzystając z formularza C, określonego 

w załączniku III. Powód jest wzywany do przyjęcia lub odrzucenia propozycji wydania 

europejskiego nakazu zapłaty na kwotę określoną przez sąd i jest informowany o skutkach 

swojej decyzji. Powód udziela odpowiedzi, zwracając formularz C przesłany przez sąd, 

w terminie wyznaczonym przez sąd 

Sąd odrzuca pozew, jeżeli wymogi określone w Rozporządzeniu nie zostały spełnione lub 

roszczenie jest oczywiście nieuzasadnione lub powód nie prześle odpowiedzi w terminie 

wyznaczonym przez sąd lub powód nie prześle odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez 

sąd lub odrzuci propozycję sądu w zakresie zmiany pozwu. 

O przyczynach odrzucenia pozwu powód jest informowany przy użyciu formularza D, 

określonego w załączniku IV. Od odrzucenia pozwu nie przysługuje odwołanie. Odrzucenie 
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pozwu nie zamyka powodowi możliwości dochodzenia roszczenia w nowym pozwie o 

wydanie europejskiego nakazu zapłaty lub przy zastosowaniu dowolnej innej procedury 

przewidzianej prawem państwa członkowskiego. 

1.2.1.2. Wydanie ENZ 
Jeżeli spełnione są warunki określone w Rozporządzeniu, tak szybko jak to możliwe, zwykle w 

terminie 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty przy użyciu formularza 

E, określonego w załączniku V. Termin 30 dni nie obejmuje czasu, który zajęły powodowi 

uzupełnienie, poprawienie lub zmiana pozwu. Europejski nakaz zapłaty jest wydawany wraz 

z odpisem pozwu. Nie zawiera on informacji podanych przez powoda w załącznikach I i II do 

formularza A. Europejski nakaz zapłaty zawiera pouczenie, że pozwany może zapłacić 

powodowi kwotę wskazaną w nakazie lub wnieść sprzeciw poprzez jego przesłanie sądowi 

wydania w terminie 30 dni od doręczenia mu nakazu. W europejskim nakazie zapłaty 

pozwanego informuje się, że nakaz został wydany wyłącznie na podstawie informacji 

przekazanych przez powoda i niezweryfikowanych przez sąd, nakaz stanie się wykonalny, 

chyba że do sądu zostanie wniesiony sprzeciw, w przypadku wniesienia sprzeciwu 

postępowanie będzie kontynuowane przed właściwymi sądami państwa członkowskiego 

wydania zgodnie z przepisami regulującymi zwykłe postępowanie cywilne, chyba że powód 

wyraźnie zażądał w takim przypadku zakończenia postępowania. 

1.2.1.3. Doręczenia 
Europejski nakaz zapłaty może zostać doręczony pozwanemu zgodnie z prawem krajowym 

państwa, w którym ma nastąpić doręczenie, w jeden z następujących sposobów: 

a) doręczenie osobiste potwierdzone podpisanym przez pozwanego 

poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru; 

b) doręczenie osobiste potwierdzone dokumentem podpisanym przez właściwą 

osobę, która dokonała doręczenia, stwierdzającym, że pozwany otrzymał dokument 

lub bezpodstawnie odmówił jego przyjęcia, zawierającym datę doręczenia; 

c) doręczenie drogą pocztową za podpisanym i zwróconym przez pozwanego 

poświadczeniem odbioru zawierającym datę odbioru; 

d) doręczenie drogą elektroniczną, taką jak faks lub poczta elektroniczna, za 

podpisanym i zwróconym przez pozwanego poświadczeniem odbioru zawierającym 

datę odbioru. 

   Europejski nakaz zapłaty może zostać również doręczony pozwanemu zgodnie z prawem 

krajowym państwa, w którym ma nastąpić doręczenie, w jeden z następujących sposobów: 
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a) doręczenie osobiste na prywatny adres pozwanego osobie zamieszkałej z 

pozwanym w tym samym gospodarstwie domowym lub tam zatrudnionej; 

b) w przypadku pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą lub osoby 

prawnej, doręczenie osobiste w lokalu przedsiębiorstwa pozwanego osobie 

zatrudnionej przez pozwanego; 

c) złożenie nakazu w skrzynce pocztowej pozwanego; 

d) złożenie nakazu w urzędzie pocztowym lub w siedzibie właściwego organu 

władzy publicznej, za pisemnym powiadomieniem o takim złożeniu pozostawionym 

w skrzynce pocztowej pozwanego, pod warunkiem że pisemne powiadomienie 

wyraźnie określa charakter dokumentu jako dokumentu sądowego lub skutek 

prawny powiadomienia polegający na uznaniu nakazu za doręczony i rozpoczęciu 

biegu terminów; 

e) doręczenie drogą pocztową bez potwierdzenia zgodnie z ust. 3, gdy pozwany 

ma adres w państwie członkowskim wydania; 

f) drogą elektroniczną, za automatycznym potwierdzeniem dostarczenia, pod 

warunkiem że pozwany uprzednio wyraźnie zgodził się na taki sposób doręczania. 

Doręczenia można dokonać także przedstawicielowi pozwanego. 

Nowelizacja z 10 lipca 2015 r. wprowadziła do Kodeksu postępowania cywilnego z dniem 8 

września 2016 r. kategorię doręczenia elektronicznego w szeroko rozumianym postępowaniu 

cywilnym5. Zgodnie z art. 1311 k.p.c.  sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego (doręczenie elektroniczne), jeżeli adresat wniósł pismo za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo dokonał wyboru wnoszenia pism za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku doręczenia elektronicznego 

pismo uznaje się za doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru 

korespondencji. Gdy brak takiego potwierdzenia doręczenie elektroniczne uznaje się za 

skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym. 

Przepisy te stanowią wystarczające uregulowanie, które co do zasady umożliwia obecnie 

doręczenia orzeczeń oraz innych dokumentów drogą elektroniczną 

1.2.1.4. Sprzeciw od ENZ 
Pozwany może wnieść do sądu wydania sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty przy 

użyciu formularza F, określonego w załączniku VI, który jest doręczany pozwanemu wraz z 

                                                             
5 Szerzej na ten temat A. Zalesińska, Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego, 
Warszawa, 2015, s. 185 - 196. 
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europejskim nakazem zapłaty. Sprzeciw musi zostać wysłany w terminie 30 dni od doręczenia 

nakazu pozwanemu. W sprzeciwie pozwany wskazuje, że kwestionuje roszczenie, bez 

konieczności precyzowania powodów. Sprzeciw wnosi się w formie papierowej lub za 

pomocą innego środka komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, akceptowanego przez 

państwo członkowskie wydania i dostępnego dla sądu wydania. Sprzeciw musi być podpisany 

przez pozwanego lub, w odpowiednich przypadkach, przez jego przedstawiciela. Jeżeli 

sprzeciw jest składany w formie elektronicznej musi być podpisany zaawansowanym 

podpisem elektronicznym. Tego rodzaju podpis elektroniczny nie jest jednak wymagany, 

jeżeli – i w takim zakresie, w jakim – w sądach państwa członkowskiego wydania funkcjonuje 

alternatywny system komunikacji elektronicznej, do którego dostęp ma określona grupa 

uprzednio zarejestrowanych uwierzytelnionych użytkowników i który umożliwia ich 

bezpieczną identyfikację. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich systemach 

komunikacji.  

W przypadku wniesienia sprzeciwu dalsze postępowanie odbywa się przed właściwymi 

sądami w państwie członkowskim wydania zgodnie z przepisami regulującymi zwykłe 

postępowanie cywilne, chyba że powód wyraźnie zażądał w takim przypadku zakończenia 

postępowania. Dochodzenie przez powoda roszczenia przy wykorzystaniu postępowania w 

sprawie europejskiego nakazu zapłaty pozostaje zgodnie z prawem krajowym bez uszczerbku 

dla jego sytuacji w toku dalszego zwykłego postępowania cywilnego. Przekazanie sprawy do 

zwykłego postępowania cywilnego podlega prawu państwa członkowskiego wydania. Powód 

jest informowany o tym, czy pozwany wniósł sprzeciw i czy nastąpiło przekazanie sprawy do 

zwykłego postępowania cywilnego. 

1.2.1.5. Wykonalność 
Jeżeli w terminie określonym w Rozporządzeniu przy uwzględnieniu odpowiedniego czasu 

potrzebnego do wpłynięcia oświadczenia, do sądu wydania nie wpłynie sprzeciw, sąd 

wydania niezwłocznie stwierdza wykonalność europejskiego nakazu zapłaty przy użyciu 

formularza G, określonego w załączniku VII. Sąd sprawdza datę doręczenia. Wymogi formalne 

dotyczące wykonalności podlegają prawu krajowemu państwa członkowskiego wydania. Sąd 

przesyła wykonalny europejski nakaz zapłaty powodowi. 

Bez uszczerbku dla przepisów niniejszego rozporządzenia, postępowanie wykonawcze 

podlega prawu państwa członkowskiego wykonania. Europejski nakaz zapłaty, który stał się 

wykonalny, jest wykonywany na takich samych warunkach jak wykonalne orzeczenie wydane 

w państwie członkowskim wykonania. W celu wykonania nakazu w innym państwie 
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członkowskim powód przedstawia właściwym organom egzekucyjnym tego państwa 

członkowskiego: 

a) odpis europejskiego nakazu zapłaty, którego wykonalność została 

stwierdzona przez sąd wydania i który spełnia wymogi niezbędne do stwierdzenia 

jego autentyczności; 

oraz 

b) w razie potrzeby, tłumaczenie europejskiego nakazu zapłaty na język 

urzędowy państwa członkowskiego wykonania lub, jeżeli w tym państwie 

członkowskim obowiązuje kilka języków urzędowych, na język urzędowy lub jeden z 

języków urzędowych, w jakim zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego 

prowadzi się postępowanie sądowe w miejscu, gdzie dochodzi się wykonania, lub na 

inny język wskazany przez państwo członkowskie wykonania jako akceptowany. 

Każde państwo członkowskie może wskazać język lub języki urzędowe instytucji Unii 

Europejskiej inne niż jego własny język urzędowy, które może zaakceptować do celów 

wydania europejskiego nakazu zapłaty. Tłumaczenie musi być poświadczone przez 

osobę posiadającą wymagane uprawnienia w jednym z państw członkowskich. 

Powód ubiegający się w jednym z państw członkowskich o wykonanie europejskiego nakazu 

zapłaty wydanego w innym państwie członkowskim, nie jest zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia, gwarancji lub kaucji, bez względu na ich nazwę, z tego tytułu, że jest on 

cudzoziemcem lub nie posiada miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu w państwie 

członkowskim wykonania. 

  Po upływie terminu określonego w Rozporządzeniu pozwany jest uprawniony do złożenia 

wniosku o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty przez właściwy sąd w państwie 

członkowskim wydania w przypadkach, gdy nakaz zapłaty został doręczony w jeden ze 

sposobów przewidzianych w Rozporządzeniu oraz doręczenie nie nastąpiło w odpowiednim 

czasie umożliwiającym mu przygotowanie się do obrony, bez winy z jego strony lub pozwany 

nie miał możliwości sprzeciwienia się roszczeniu z powodu siły wyższej lub z powodu 

nadzwyczajnych okoliczności, które były przez niego niezawinione pod warunkiem 

niezwłocznego podjęcia przez niego działań w obu przypadkach. Po upływie terminu 

określonego w Rozporządzeniu pozwany jest również uprawniony do złożenia wniosku o 

ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty przez właściwy sąd w państwie 

członkowskim wydania, w przypadku gdy wydanie nakazu zapłaty było w sposób oczywisty 

błędne w świetle wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub ze względu na inne 
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wyjątkowe okoliczności. Jeżeli sąd odrzuci wniosek pozwanego z tego powodu, że nie 

zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa powyżej, uzasadniających ponowne zbadanie 

nakazu, europejski nakaz zapłaty pozostaje w mocy. Jeżeli sąd uzna, że ponowne zbadanie 

nakazu jest uzasadnione z uwagi na jedną z przyczyn określonych powyżej, europejski nakaz 

zapłaty traci moc. W przypadku złożenia przez pozwanego wniosku o ponowne zbadanie 

nakazu, właściwy sąd w państwie członkowskim wykonania może na wniosek pozwanego 

ograniczyć postępowanie wykonawcze do środków zabezpieczających lub uzależnić 

wykonanie od złożenia zabezpieczenia określonego przez sąd lub w wyjątkowych 

przypadkach zawiesić postępowanie wykonawcze. 

1.2.2. Europejskie postepowanie ws. drobnych roszczeń 
1.2.2.1. Składanie pozwu 

W europejskim postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń złożenie pozwu następuje za 

pomocą formularza A, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia (WE) nr 861/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie 

postępowanie w sprawie drobnych. Pozew musi zawierać określenie sądu lub trybunału, do 

którego kierowany jest pozew, poprzez wskazanie nazwy sądu, adresu korespondencyjnego 

wraz z państwem, w którym sąd się znajduje. W dalszej kolejności powód wskazuje dane 

dotyczące stron postępowania – powoda oraz pozwanego, obejmujące imię i nazwisko lub 

nazwę jednostki organizacyjnej (w sytuacji, gdy powód lub pozwany jest przedsiębiorcą), 

numer identyfikacyjny bądź numer paszportu (indywidualny numer rejestru osób fizycznych, 

osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych), dane teleadresowe oraz 

korespondencyjne – adres korespondencyjny oraz, fakultatywnie, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej. Jeżeli powód lub pozwany posiada przedstawiciela (przedstawiciela 

ustawowego lub pełnomocnika) należy wskazać dane tej osoby. Z kolei rubryka oznaczona 

hasłem „Inne” przeznaczona jest dla pozostałych danych identyfikacyjnych, takich jak data 

urodzenia, zawód lub stanowisko w przedsiębiorstwie. Jeżeli w sprawie, po stronie 

powodowej lub pozwanej występuje więcej niż jedna osoba do pozwu złożonego na 

formularzu należy dołączyć kolejne kartki. Fakultatywnie powód może również wskazać w 

treści pozwu dane bankowe. Kolejnym elementem pozwu w europejskim postępowaniu w 

sprawie drobnych roszczeń składanego na formularzu jest jurysdykcja. Poprawne określenie 

jurysdykcji odbywać powinno się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 

sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Formularz A w punkcie 
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4 zawiera jednak wykaz ewentualnych podstaw do określenia właściwości sądu, wskazując m. 

in. miejsce zamieszkania lub siedziba pozwanego, miejsce położenia nieruchomości czy 

miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 

Skorzystanie z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń możliwe jest 

wyłącznie w sytuacji, gdy stan faktyczny sprawy ma charakter transgraniczny, rozumiany jako 

stan, w którym przynajmniej jedna ze stron ma  miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego 

pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu lub trybunału 

rozpatrującego sprawę (art. 3 Rozporządzenia nr 861/2007). Uzupełniając pozew powód 

winien wskazać swoje państwo zamieszkania lub zwykłego pobytu, państwo zamieszkania lub 

zwykłego pobytu pozwanego oraz państwo członkowskie sądu lub trybunału. Stosownie do 

art. 2 ust. 1 Rozporządzenia nr 861/2007  europejskie postępowanie w sprawie drobnych 

roszczeń w gdy wartość przedmiotu sporu, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i 

kosztów, nie przekracza 5 000 EUR w momencie wpłynięcia formularza pozwu do właściwego 

sądu lub trybunału. Stąd też formularz pozwu w europejskim postępowaniu w sprawie 

drobnych roszczeń umożliwia szczegółowe określenie roszczenia przez powoda – wskazanie 

czy sprawa dotyczy roszczenia pieniężnego czy niepieniężnego wraz ze wskazaniem waluty, 

żądanie zwrotu kosztów postępowania oraz odsetek. Formularz pozwu przewiduje także 

przytoczenie uzasadnienia roszczenia oraz wskazanie powołanych dowodów. Z uwagi na 

zasadę pisemności, w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń co do zasady 

nie przeprowadza się rozprawy, niemniej sąd może zdecydować o przeprowadzeniu 

rozprawy, jeżeli uzna, że wydanie orzeczenia nie jest możliwe na podstawie pisemnych 

dowodów. Powód zatem może wnosić o przeprowadzenie rozprawy, przy czym sąd ma 

możliwość oddalenia wniosku w razie stwierdzenia, że rozprawa nie jest konieczna do 

rzetelnego przeprowadzenia postępowania. W dalszej kolejności powód określa sposób 

komunikacji z sądem i formę doręczania dokumentów. Jeżeli bowiem istnieją środki 

elektroniczne umożliwiające komunikację na odległość, dostępne sądowi i dopuszczalne 

zgodnie z prawem procesowym państwa członkowskiego, w którym prowadzone jest 

postępowanie, powód może wyrazić zgodę na wykorzystywanie elektronicznych środków 

komunikacji do celów doręczenia odpowiedzi pozwanego, ewentualnego powództwa 

wzajemnego, orzeczenia oraz innych dokumentów. Należy jednak wskazać, że w związku z 

ograniczonym zakresem projektu e-CODEX PLUS jedynym pismem, które może zostać 

wniesione za pomocą dedykowanego systemu teleinformatycznego (a jednocześnie 

będącego wyłącznym dostępnym w polskim sądownictwie środkiem komunikacji na 
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odległość wykorzystywanym do celu wnoszenia pism procesowych) będzie pozew, a zatem 

pismo wszczynające postępowanie. Specyfika europejskiego postępowanie w sprawie 

drobnych roszczeń jest bowiem inna niż europejskiego postępowania nakazowego, które 

zakłada czynny udział pozwanego dopiero na etapie składania przez niego sprzeciwu. 

Pierwszą czynnością dokonywaną przez pozwanego jest w przypadku europejskiego 

postępowania w sprawie drobnych roszczeń odpowiedź na pozew, którą pozwany składa, 

stosownie do art. 5 ust. 3 Rozporządzenia nr 861/2007, wypełniając część II formularza 

odpowiedzi C w terminie 30 dni. Oznacza to, że już w momencie doręczania pozwanemu 

odpisu pozwu, będącego w  przypadku elektronicznie wnoszonego pisma, dokumentem 

wygenerowanym z dedykowanego systemu teleinformatycznego, konieczna jest zmiana drogi 

komunikacji między stronami a sądem (lub trybunałem) z komunikacji elektronicznej na 

tradycyjną (papierową). Środki elektroniczne umożliwiające komunikację na odległość, co do 

których składana jest deklaracja w punkcie 10 formularza A (pozew), będą dostępne dla sądu 

(w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit b (i). 

Końcowa część formularza dotyczy uznawania i wykonywania orzeczenia w państwie 

członkowskim innym niż państwo sądu lub trybunału. Jeżeli powód wyraża wolę uzyskania 

odpowiedniego zaświadczeni winien oznaczyć odpowiednie pole w formularzu, a także 

wskazać język w jakim wydane ma mu być zaświadczenie.  

Pozew winien zostać opatrzony podpisem powoda i datą. Składając pozew powód oświadcza 

jednocześnie, że podane przez niego informacje są prawdziwe zgodnie z jego wiedzą i zostają 

przekazane w dobrej wierze. Aktualne w tym zakresie pozostają uwagi poczynione w punkcie 

1.2.1.1 odnośnie wykorzystania podpisu elektronicznego przy składaniu pozwu w 

europejskim postępowaniu nakazowym. Jeżeli pozew jest składany w formie elektronicznej 

musi być podpisany zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, chyba, że w 

sądzie państwa członkowskiego, które wydaje orzeczenie funkcjonuje alternatywny system 

komunikacji elektronicznej. 

Wniesienie pozwu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń związane jest 

z koniecznością poniesienia opłaty, która stosownie do art. 15a Rozporządzenia nr 861/2007, 

uiszczana jest zgodnie z zasadami i w wysokości określonej przez prawo państwa 
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członkowskiego powoda ( w Polsce – ustawa z 28 lipca 2015 r. o kosztach sądowych, t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 623, ze zm.). 

1.2.2.2. Zakończenie komunikacji elektronicznej pomiędzy powodem a sądem (lub trybunałem) i dalsze 
procedowanie 

Po wniesieniu pozwu sąd lub trybunał niezwłocznie przystępuje do weryfikacji pisma, w 

szczególności oceniając czy wszelkie wymogi formalne zostały zachowane. W przypadku gdy 

sąd lub trybunał uznaje, że informacje przedstawione przez powoda nie są dostatecznie jasne 

lub odpowiednie, lub w przypadku niewłaściwego wypełnienia formularza pozwu, o ile 

powództwo nie jest oczywiście bezzasadne lub niedopuszczalne, sąd lub trybunał umożliwia 

powodowi uzupełnienie lub skorygowanie danych zawartych w formularzu pozwu lub 

dostarczenie uzupełniających informacji lub dokumentów lub cofnięcie pozwu, w terminie 

określonym przez sąd lub trybunał. W tym celu sąd lub trybunał korzysta z formularza B. 

Jednakże w przypadku gdy powództwo jest oczywiście bezzasadne lub niedopuszczalne bądź 

też gdy powód nie uzupełni lub nie skoryguje danych zawartych w formularzu pozwu w 

określonym terminie, pozew zostaje zwrócony. Sąd lub trybunał informuje powoda o zwrocie 

pozwu oraz o tym, czy w związku z tym zwrotem istnieje możliwość wniesienia środka 

odwoławczego.  

Wezwanie do uzupełnienia lub skorygowania formularza pozwu nie jest jednak przekazywane 

drogą elektroniczną, lecz drogą tradycyjną. Jeżeli nie jest konieczne wzywanie powoda do 

uzupełniania formularza pozwu, sąd (lub trybunał) wypełnia część I odpowiedzi formularza C, 

zawartego w załączniku III. Odpis pozwu z załącznikami oraz wypełnionym formularzem 

odpowiedzi zostanie doręczony pozwanemu, natomiast doręczenie nastąpi droga tradycyjną 

– a więc papierową. Na tym etapie postępowania nie jest bowiem możliwe określenie jaka 

droga komunikacji będzie wybrana przez pozwanego. W europejskim postępowaniu w 

sprawie drobnych roszczeń udział pozwanego jest bowiem przewidziany na etapie znacznie 

wcześniejszym niż w przypadku europejskiego postępowania nakazowego, w którym 

doręczenie odpisu pozwu następuję już z doręczeniem nakazu zapłaty, a pierwszą czynnością, 

która może zostać podjęta przez pozwanego jest nie odpowiedź na pozew, lecz sprzeciw. 

Stąd też wdanie się w spór przez pozwanego następuje w ENZ po formalnym wydaniu 

orzeczenia (nakazu zapłaty). Tymczasem w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych 

roszczeń, stosownie do art. 5 ust. 3 pozwany w terminie 30 dni od doręczenia mu formularza 

pozwu i formularza odpowiedzi (częściowo wypełnionego przez sąd) składa odpowiedź na 

pozew, wypełniając pozostają, część II formularza odpowiedzi.  
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Z momentem wniesienia pozwu kończy się zatem komunikacja elektroniczna pomiędzy 

sądem (lub trybunałem) a stronami, a sama czynność wnoszenia pozwu w europejskim 

postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń stanowi wyłączną czynność procesową, która 

może zostać dokonana elektronicznie. Powyższe wynika z ram projektu e-CODEX PLUS w 

Polsce i stanowić będzie ograniczenie wykorzystania środków elektronicznych o jakim mowa 

w art. 13 ust. 2 – środki elektroniczne mogą być wykorzystywane o ile dostępne i 

dopuszczalne są zgodnie z przepisami procesowymi państwa członkowskiego, w którym 

prowadzone jest europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, pod warunkiem, 

że strona lub osoba  ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, ma obowiązek 

zaakceptowania takich środków komunikowania się. Z uwagi na ograniczone ramy projektu 

oraz charakter postępowania, w którym na wczesnym etapie następuje włączenie pozwanego 

jako strony (w stosunku do przebiegu europejskiego postępowania nakazowego), system 

udostępniony sądom będzie przewidywał jedynie możliwość odebrania pisma procesowego 

wszczynającego postępowanie, a zatem pozwu. W pozostałym zakresie komunikacja odbywa 

się będzie tradycyjnie. 

III. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia - perspektywa techniczna 
Głównymi komponentami architektury systemu e-CODEX są: 

1. DOMIBUS Gateway (dalej: GW, DOMIBUS GW) – stanowiący bramę wymiany komunikatów z 
innymi GW zainstalowanymi w krajach biorących udział w projekcie. 

2. DOMIBUS Connector (dalej: CN, DOMIBUS CN) – stanowiący komponent pośredniczący 
pomiędzy GW a Service Providerem. 

3. Service Provider (dalej: SP, S2 Sędzia 2) – krajowy system utrzymywany przez każdy z krajów 
biorących udział w projekcie, stanowiący interfejs użytkownika do całości systemu. SP jest 
jednocześnie celem oraz źródłem danych wymienianych pomiędzy krajami. 

Ponadto GW oraz CN stanowią e-Delivery Infrastructure (dalej: eDI) – czyli infrastrukturę 
doręczeniową dla komunikacji m.in. w projekcie e-CODEX. 

W skrócie główną funkcją krajowego GW jest wymiana informacji z GW innych państwa, podczas gdy 
CN odpowiada za transformacje otrzymanych i wysyłanych wiadomości w sposób zapewniający 
kompatybilność z krajowym SP (aplikacją dziedzinową). 
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Rysunek 1 Poglądowa prezentacja architektury e-CODEX 

1.1. Domibus Gateway 
Podstawową funkcjonalnością GW jest wymiana wiadomości w sposób bezpieczny i pozbawiony 
błędów. GW został wytworzony na podstawie Holodeck (darmowego rozwiązania do wymiany 
wiadomości w modelu B2B, opartym na specyfikacji OASIS dla ebXML Messaging version 3 and AS4 
profile), jednakże jest obecnie rozwijany w oderwaniu od źródłowego projektu. 

1.2. Domibus Connector 
CN składa się z części wspólnej dla wszystkich CN oraz części zmodyfikowanej w celu dostosowania 
do krajowego SP.  

Głównymi funkcjami CN są: 

 odpytywanie GW o oczekujące wiadomości oraz przysyłanie wiadomości z SP do GW; 
 transformacja zawartości wiadomości pomiędzy schematem danych e-CODEX a schematem 

krajowego SP; 
 sprawdzanie podpisu elektronicznego (eSignature or eID) oraz wstawianie odpowiedniego 

znacznika Trust-OK Token (green dla ważnego podpisu, red dla nieważnego). Weryfikacja ta 
odbywa się w obu kierunkach. 
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1.3. Service Provider 
SP to krajowa aplikacja dziedzinowa. Jest utrzymywana przez kraj partnerski. Umożliwia tworzenie 
dokumentów elektronicznych oraz odbiór dokumentów i innych danych. W przypadku Polski jest to 
aplikacja Sędzia2 firmy ZETO Świdnica Sp. z o.o. (S2) Wybór ten został podyktowany faktem, że każdy 
z sądów biorących udział w projekcie posiada wymienione powyżej oprogramowanie. Poza wysyłką i 
odbiorem dokumentów elektronicznych SP musi pozwalać na podpisywanie dokumentów 
zaawansowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby realizacji 
zamówienia, do posiadania uprawnień do modyfikacji systemu Sędzia 2, do którego całość 
majątkowych praw autorskich przysługuje ZETO Świdnica Sp. z o. o. 

Poniżej zaprezentowano model rozwiązania. Widoczny jest podział na rozwiązanie krajowe (MS 
National Solution) oraz rozwiązanie standardowe w ramach projektu e-CODEX. Sędzia2 to  SP. Na 
rysunku zaprezentowano 2 usługi EPO (Electronic Payment Order) oraz Small Claims.  

 

 
Rysunek 2 Przykładowy model rozwiązania 

1.4. Trust-OK Token 
Trust-OK Token to dokument elektroniczny będący rezultatem prawnej i technicznej walidacji 
ważności podpisu elektronicznego wytworzonego w danym kraju. Ze względu na brak 
interoperacyjności podpisów elektronicznych na obszarze UE, e-CODEX stworzył obejście problemu 
walidacji podpisu elektronicznego wprowadzając Trust-OK Token. W przypadku dostarczania przez SP 
dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zadaniem CN jest sprawdzenie jego ważności 
posługując się krajowym sposobem jego walidacji (np. poprzez sprawdzenie list CRL dostawcy 
podpisu, daty ważności certyfikatu, itp.). Jeśli podpis pozytywnie przeszedł walidację CN wystawia 
zielony Trust-OK Token. W innych przypadkach Trust-OK Token jest czerwony. Więcej o sposobie 
tworzenia Trust-OK Token można znaleźć w D4.9 Developed modules and building blocks (sekcja 
2.3.1 Creation of a Trust-OK Token). Opis tworzenia, weryfikacji i odbioru Trust-OK Token został 
obszernie opisany w D.4.9, sections 2.3.2, 2.3.3 oraz 2.3.4. 

1.5. Wiadomości i dowody 
Standardowa struktura typowej wiadomości składa się z następujących elementów: 
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 ebMS messaging envelope: składa się ze wszystkich informacji pozwalających na kierowanie 
wiadomości do właściwego adresata: ID nadawcy, ID adresata, usługa, akcja, ID konwersacji 
oraz znacznik czasu. Dokładny opis ebMS jest dostępny w D5.9, sekcja 3.2 ebMS overview; 

 ASIC-S Container: zawiera wszystkie dokumenty PDF (np. podpisany główny dokument i 
Trust-OK Token PDF) jednocześnie wspierając załączniki takie jak skany rachunków, obrazy, 
itp.  

 XML Schema: zawiera dane podpisanego głównego dokumentu PDF w formie XML Form, 
która może być przetwarzana i transformowana do schematu krajowego. 

 XML Trust-OK Token: zawiera Trust-OK Token w formie XML Form w celu umożliwienia 
przetwarzania. 

W celu potwierdzenia niezaprzeczalności przesyłanych wiadomości, tworzona jest pewna liczba 
dowodów dla każdej wysłanej wiadomości. e-CODEX jest zgody ze standardem ETSI REM Standard for 
Evidences w celu identyfikacji poprawnej wymiany wiadomości. 

Dzięki użyciu znakowania czasem (ang. timestamps) dowody dostarczają informacji o różnych 
momentach w czasie, w których wiadomość została odebrana przez element architektury e-Codex 
(wysyłający GW, odbierający GW, odbierający SP). 

Dla poprawnie przeprowadzonej komunikacji tworzone są 4 dowody: 

1. SUBMISSION_ACCEPTANCE  
2. RELAY_MD_ACCEPTANCE  
3. DELVERY  
4. RETRIEVAL 

 

 
Rysunek 3 Model przepływu wiadomości systemu e-CODEX 
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IV. Przedmiot Zamówienia 
1. Zamawiane produkty 
Zamawiający wymaga w ramach przedmiotowego Zamówienia:  

a. wytworzenia zmian zgodnych z OPZ w systemie S2 i wytworzenia webserwisu S2NC (Sędzia2-
National Connector) – całość dostarczana jako Modułu Integracji eJustice  

b. wsparcia w testach. 

V. Etapy realizacji 
Realizacja przedmiotowego Zamówienia podzielona jest na etapy w ramach których wytwarzane 
będą produkty Zamówienia. Podczas realizacji Zamówienia dopuszcza się możliwość zmiany 
harmonogramu realizacji poszczególnych etapów, jednak nie dotyczy to etapów, po których 
następują płatności i terminu końcowego realizacji Zamówienia. Zmiana harmonogramu wymaga 
uzgodnienia i akceptacji przez obie strony Zamawiającego i Wykonawcę. Takie elastyczne podejście 
jest konieczne ze względu na integracyjny charakter Zamówienia, w którym uczestniczą również 
podmioty trzecie takie jak europejscy partnerzy projektu e-CODEX PLUS i wykonawca trzeci 
odpowiedzialny za realizację części standardowej tj. DOMIBUS Gateway (GW) i DoMNIBUS Connector 
(CN). Na poniższym modelu obszar działania Wykonawcy przedmiotowego Zamówienia oznaczony 
został kolorem kremowym, natomiast kolorem zielonym oznaczony został obszar działania 
wykonawcy specjalizującego się w technologii Java wyłonionego w innym zamówieniu. Obaj 
wykonawcy będą zobowiązani do współpracy w kwestiach integracyjnych. 

 
Rysunek 4 Przykładowy model rozwiązania – podział obszary działania wykonawców 

1. Etap I - Przygotowanie do realizacji Zamówienia 
W ramach tego etapu: 

a. zostaną uzgodnione kanały komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą,  
b. zostaną przekazane informacje kontaktowe do członków zespołów projektowych po stronie 

Zamawiającego i Wykonawcy, 
c. zostaną przekazane dane środowisk testowych komponentów infrastruktury doręczeniowej 

w projekcie e-CODEX i systemu S2, 
d. zostaną omówione i uzgodnione inne kwestie organizacyjne, 
e. zostanie skonfigurowany projekt Modułu Integracji eJustice w zgłoszeniowym Redmie 

(https://redmine.wroclaw.sa.gov.pl ) zarządzanym przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który 
będzie podstawowym systemem zgłoszeniowym podczas realizacji Zamówienia. 
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Produktem etapu będzie Notatka uzgodnieniowa. Odbiór produktu etapu nastąpi poprzez 
podpisanie Protokołu odbioru etapu I.  

Etap powinien by zrealizowany w terminie 7 dni od podpisania umowy. 

2. Etap II - Analiza rozwiązania 
Wykonawca zrealizuje analizę biznesową i systemową, pełniącą rolę analizy przedwdrożeniowej. 
W ramach realizacji prac analitycznych Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przeprowadzi 
spotkania analityczne (dopuszczalne w drodze Wideokonferencji) oraz konsultacje telefoniczne 
z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. Działania te ukierunkowane będą na uzyskanie analizy 
procesowej obecnego i docelowego modelu działania systemu S2 w obszarze wdrożenia 
Europejskiego Nakazu Zapłaty i Drobnych Roszczeń. Na podstawie wyników analizy procesowej 
Wykonawca dokona ewentualnego uszczegółowienia realizacyjnego wszystkich zdefiniowanych w 
OPZ wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, które będą podstawą wytworzenia prototypu 
rozwiązania. 

Podczas tego etapu Wykonawca dokona analizy wymagań w zakresie webserwisu S2NC. Działania te 
będą prowadzone wspólnie z wykonawcą wyłonionym w równoległym postepowaniu do realizacji 
części standardowej tj. DOMIBUS Gateway (GW) i DoMNIBUS Connector (CN).  

Produktem etapu będzie Dokumentacja analizy zawierająca m.in. uszczegółowioną lista wymagań 
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz specyfikacja webserwisu S2NC. 

Odbiór produktu etapu nastąpi poprzez podpisanie Protokołu odbioru etapu II. 

Etap powinien by zrealizowany w terminie 45 dni od podpisania umowy. 

3. Etap III - Wytwarzanie oprogramowania i testy prototypu 
W ramach etapu Wykonawca będzie realizował prace programistyczne po stronie systemu S2 i 
webserwisu. Prace będą prowadzone iteracyjnie, a poszczególne iteracje będą poddawane testom i 
ocenie przez zespół Zamawiającego. Testy iteracji będą ograniczone do wskazanych przez 
Wykonawcę obszarów realizacji, a ich wynik (potwierdzenie prawidłowości, ewentualne błędy i 
uwagi) będzie drogą mailową przekazywany do Wykonawcy. 

Odbiór produktu etapu nastąpi poprzez podpisanie Protokołu odbioru etapu III. Etap powinien być 
zrealizowany nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

4. Etap IV - Przygotowanie dokumentacji. 
Wykonawca przygotuje następującą dokumentację realizacji Zamówienia: 

a. Instrukcję użytkownika opisującą krok po kroku procesy związane z eJustice i sposób ich 
wykonania w systemie S2. 

b. Instrukcję administratora opisującą instalację i konfigurację produktów programowych 
Zamówienia (w tym webserwisu) oraz ustawień sieciowych w tym wymaganych do działania 
części komunikacyjnej tj. Modułu Integracji eJustice. 

c. Instrukcję testowania poprawności działania Modułu Integracji eJustice w zakresie 
komunikowania się z infrastrukturą po stronie e-Delivery Infrastructure projektu e-CODEX. 

Odbiór produktu etapu nastąpi poprzez podpisanie Protokołu odbioru etapu IV. Etap powinien być 
zrealizowany nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r. 
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5. Etap V - Wydanie wersji produkcyjnej 
Wykonawca udostępni Użytkownikom końcowym: 

a. wersję instalacyjną oprogramowania S2 wraz Modułem Integracji eJustice, 
b. bezterminowe licencje na Moduł Integracji eJustice dla wszystkie bazy tych sądów (3 sądów), 

Odbiór produktu etapu nastąpi poprzez podpisanie Protokołu odbioru etapu V. Etap powinien być 
zrealizowany nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

Za prawidłowe wykonanie etapów od I do V Wykonawca wystawi fakturę VAT. 

6. Etap VI – Testy oprogramowania w środowisku testowym 
W ramach etapu Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz innych uczestników projektu (w tym 
wykonawców innych częściach projektu) będzie prowadził testy systemu na środowiskach testowych 
S2 (kopiach środowisk produkcyjnych), a wszelkiego rodzaju błędy będą podlegały analizie przez 
Wykonawcę i poprawie komponentów systemu S2 lub Moduł Integracji eJustice w trybie pilnym na 
bieżąco. Po testach zostanie wydana oficjalna poprawka zbiorcza do systemu lub nowa wersja Moduł 
Integracji eJustice, która zostanie zainstalowana w środowiskach produkcyjnych sądów biorących 
udział w pilotażu. 

W ramach projektu przygotowana zostanie platforma testowa, która musi przejść z sukcesem fazę 
testów zanim kraj uczestniczący w projekcie zacznie wymianę informacji z systemami innych państw. 
Centralna Platforma Testowa może zostać użyta do przeprowadzenia testów połączeniowych w tym 
testów end-to-end będących głównym produktem tego etapu w przedmiotowym Zamówieniu. 

Testy mogą zostać przeprowadzone w następującej kolejności: 

1. Testy krajowe: 

a. Wewnętrzne testy deweloperów; 

b. Testy integracyjne komponentów (GW i CN); 

c. Testy procesów biznesowych krajowego SP (tworzenie dokumentu i wysłanie do krajowego 
GW); 

2. Testy e-CODEX: 

a. Testy pomiędzy GW (GW to GW tests); 

b. Testy pomiędzy CN (CN to CN tests); 

c. Testy pomiędzy SP (end-to-end tests); 

Powodzenie testów e-CODEX musi zostać udokumentowane poprzez zakończenie z powodzeniem 
całego planu testów oraz w formie pisemnego sprawozdania z ich przeprowadzenia. Plan testów 
został wytworzony w ramach WP3 dla wszystkich przypadków użycia systemu e-CODEX. Szczegółowa 
metodyka testów została zawarta w D3.13.Testy są również rekomendowane po każdy dużym 
wydaniu systemu. Aktualne na dzień tworzenia przedmiotowego OPZ dokumenty metodyki testów 
oraz scenariusze testowe udostępnione są na stronie 
https://redmine.wroclaw.sa.gov.pl/documents/5053 oraz w repozytoriach projektowych e-CODEX 
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PLUS https://www.e-codex.eu/deliverables/all, w których dokumenty są aktualizowane po każdej 
zmianie. 

Etap zostanie odebrany Protokołem odbioru testów. 

Etap będzie realizowany w terminie od 1 września 2018 r. do 31 października 2018 r. 

Za prawidłowe wykonanie Etap VI Wykonawca wystawi fakturę VAT. 

VI. Zasady realizacji gwarancji 
Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne (Gwarancja) dla wszystkich produktów Zamówienia 
przez okres 12 miesięcy od dnia odebrania danego produktu Zamówienia, co następuje podpisaniem 
odpowiednio: Protokołu odbioru etapu. 

VII. Wymagania 
1. Wymagania formalne 

1.1. Circle of trust 
Przed rozpoczęciem wymiany danych w systemie e-CODEX konieczne jest podpisane przez kraj 
biorący udział w projekcie dokumentu circle of trust document (vide: e-CODEX Agreement on a Circle 
of Trust adopted by the e-CODEX General Assembly on the 20th of February 2013). 

W celu spełnienia wymagań dokument wysyłany przez SP musi posiadać następujące cechy: 

- być unikalnie połączony z użytkownikiem; 
- SP musi być w stanie zidentyfikować użytkownika; 
- dokument musi być wytworzony używając środków, które są pod kontrolą użytkownika oraz 
każda zmiana treści dokumentu musi być możliwa do rozpoznania; 
 

1.2. Zapewnienie jakości (ang. QA) 
Przygotowana przez kraj biorący udział w projekcie platforma musi przejść z sukcesem fazę testów 
zanim zacznie wymianę informacji z systemami innych państw. Centralna Platforma Testowa może 
zostać użyta do przeprowadzenia testów połączeniowych (vide: e-CODEX D3.13 Update of D3.4 Test 
Findings of Tests, section 2.1.2.). 

Testy mogą zostać przeprowadzone w następującej kolejności: 

1. Testy krajowe: 
a. Wewnętrzne testy deweloperów; 
b. Testy integracyjne komponentów (GW i CN); 
c. Testy procesów biznesowych krajowego SP (tworzenie dokumentu i wysłanie do 

krajowego GW); 
2. Testy e-CODEX: 

a. Testy pomiędzy GW (GW to GW tests); 
b. Testy pomiędzy CN (CN to CN tests); 
c. Testy pomiędzy SP (end-to-end tests); 

Powodzenie testów e-CODEX musi zostać udokumentowane poprzez zakończenie z powodzeniem 
całego planu testów oraz w formie pisemnego sprawozdania z ich przeprowadzenia. Plan testów 
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został wytworzony w ramach WP3 dla wszystkich przypadków użycia systemu e-CODEX. Szczegółowa 
metodologia testów została zawarta w D3.13. 

Testy są również rekomendowane po każdy dużym wydaniu systemu. 

1.3. Środowiska 
W celu realizacji projektu kraj musi przygotować dwa środowiska informatyczne o identycznych 
funkcjonalnościach: środowiska testowe i środowisko produkcyjne. 

 
Rysunek 5 Wymagania bezpieczeństwa dla środowiska testowego i produkcyjnego 

W warstwie transportowej wymiana wiadomości zabezpieczone jest poprzez użycie protokołu https. 
Ponadto każda wiadomość jest podpisywana i szyfrowana na poziomie ebMS. Dodatkowo w 
warstwie przechowywania danych (ang. storage), gdzie używane są ASIC Container, główne 
dokumenty (np. podpisane PDF z załącznikami) są umieszczane w kontenerach, które są również 
podpisywane.  
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Wszystkie certyfikaty (podpisy elektroniczne) używane w środowisku produkcyjnym muszą pochodzić 
od zaufanych dostawców certyfikatów. Nie jest dozwolone używanie certyfikatów typu samo 
podpisanych. 

 

Rysunek 6 Infrastruktura transportowa e-CODEX 

Wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla środowisk są wymienione w Circle of Trust 
Agreement. 

1.3.1. Środowisko testowe 
Inni uczestnicy projektu muszą być powiadomieni przed zmianą następujących ustawień: 

1. Klucza publicznego używanego w certyfikacie (może być typu self-signed); 
2. Adresu URL GW; 
3. Wspieranych przypadków użycia przez platformę krajową; 

Odpowiednie pliki konfiguracyjne (p-modes i keystores) są wtedy wydawane i muszą zostać 
zainstalowane na środowisku testowych platformy (vide: D3.6,D3.9 sekcja 3.2.3). 

1.3.2. Środowisko produkcyjne 
Operator krajowej platformy e-CODEX musi poinformować inne kraje 4 tygodnie przed zmianą 
następujących ustawień: 

1. Klucza publicznego używanego w certyfikacie; 
2. Adresu URL GW; 

Odpowiednie pliki konfiguracyjne (p-modes i keystores) są wtedy wydawane i muszą zostać 
zainstalowane na środowisku testowych platformy (vide: D3.6,D3.9 sekcja 3.2.5). 
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Na minimum dwa tygodnie przed uruchomieniem produkcyjnym platforma musi być osiągalna w celu 
odpowiedniej konfiguracji i ustawienia zapór sieciowych przez inne kraje. 

2. Wymagania funkcjonalne 
2.1. System S2 będzie umożliwiał odbiór z Portalu eJustice przychodzących dokumentów 

elektronicznych wraz z podpisem i załącznikami (pdf, xml Form, XML Trust-OK Token). 
2.2. System S2 umożliwi prezentację dokumentu elektronicznego (wszystkich załączników ) jako 

spójnej całości. 
2.3. Dokumenty przychodzące będą wstępnie rejestrowane w module Biura Podawczego. 
2.4. System S2 umożliwi podgląd treści dokumentów przychodzących (wstępnie rejestrowanych w 

module Biura Podawczego i w repertoriach) z wykorzystaniem wizualizacji w formacie pdf. 
2.5. System S2 umożliwi podgląd informacji Trust-OK token dokumentów przychodzących (wstępnie 

rejestrowanych w module Biura Podawczego i w repertoriach) świadczącej o tym, że dokument 
został podpisany i podpis został zweryfikowany. 

2.6. Dokumenty inicjujące (pozwy) będą podstawą do rejestracji sprawy przez właściwy wydział. 
2.7. System S2 będzie powiadamiał użytkownika o wpływie dokumentu elektronicznego z portalu 

eJustice do biura podawczego mechanizmem powiadomień subskrybowanych. 
2.8. System S2 będzie powiadamiał użytkownika o wpływie dokumentu elektronicznego z portalu 

eJustice do sprawy mechanizmem powiadomień subskrybowanych. 
2.9. Rejestracja sprawy z pozwu eJustice będzie nadzorowana, przez użytkownika, który określi 

parametry istotne dla rejestrowanej sprawy np. repertorium, daty wpływu itp. 
2.10. System S2 przy rejestracji sprawy na podstawie pozwu eJustice rozpozna tryb (np. ENZ lub 

DR) i odnotuje go w rejestrowanej sprawie. 
2.11. System S2 przy rejestracji sprawy na podstawie pozwu eJustice rozpozna strony i odnotuje je 

w rejestrowanej sprawie. 
2.12. System S2 przy rejestracji sprawy na podstawie pozwu eJustice odnotuje właściwą strukturę 

wpływu w rejestrowanej sprawie. 
2.13. System S2 przy rejestracji sprawy na podstawie pozwu eJustice odnotuje właściwy symbol 

statystyczny w rejestrowanej sprawie. 
2.14. Dokument elektroniczny będzie dostępny z poziomu sprawy po jej zarejestrowaniu. 
2.15. System S2 umożliwi wygenerowanie i/lub przechowywanie dokumentu elektronicznego 

zgodnego z listą formularzy wyszczególnionych w rozdziale Formularze. 
2.16. System S2 umożliwi uzupełnienie wygenerowanego formularza dokumentu danymi. 
2.17. System S2 będzie wspierał uzupełnienie wygenerowanego formularza dokumentu danymi 

zarejestrowanymi wcześniej w sprawie. 
2.18. System S2 umożliwi zapisanie dokumentu elektronicznego w postaci pliku xml Form i pdf. 
2.19. Na etapie tworzenia dokumentu system S2 umożliwi wizualizację dokumentu elektronicznego 

na formularzu edycji dokumentu i/lub w postaci pliku pdf zawierającego oznaczenie Projekt. 
2.20. System S2 umożliwi nadanie dokumentowi elektronicznemu statusu (projekt, projekt z 

podglądem, zatwierdzony do publikacji, zatwierdzony nie do publikacji, podpisany do publikacji, 
podpisany nie do publikacji, Trust-OK token). 

2.21. System S2 umożliwi podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym (wywoła właściwy 
komponent dostawcy zewnętrznego). Podpisowi podlegać będzie dokument w postaci pliku w 
formacie xml Form i wygenerowanego na jego podstawie pliku w formacie pdf. Podpis pliku pdf 
musi być osadzony w samym pliku pdf w lub zapisany w pliku zewnętrznym w zależności od 
ustawień konfiguracji S2. 
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2.22. System S2 podczas wczytywania podpisanego dokumentu elektronicznego (pliki xml Form i 
pdf) zapyta użytkownika o status dokumenty dając mu do wyboru podpisany do publikacji 
(domyślny ustawiony w konfiguracji) lub popisany nie do publikacji. 

2.23. System S2 umożliwi przechowywanie pliku podpisu elektronicznego do dokumentu xml i/lub 
pdf jako integralnej części dokumentu. 

2.24. System S2 umożliwi zweryfikowanie podpisu elektronicznego wywołując właściwy 
komponent dostawcy zewnętrznego. 

2.25. System S2 uniemożliwi edycję dokumentów podpisanych (edycja xml Form będzie 
zablokowana dla użytkownika). 

2.26. System S2 wyśle automatycznie (niezwłocznie/wg. harmonogrmu) podpisany dokument 
elektronicznego tworzony przez sąd do portalu eJustice. 

2.27. Wysyłka podpisanego dokumentu elektronicznego eJustice będzie odnotowywana w Module 
Biura podawczego ze sposobem doręczenia eJustice. 

2.28. Wysyłka podpisanego dokumentu elektronicznego eJustice będzie do podglądu z poziomu 
opcji Korespondencja przy dokumencie. 

2.29. Dokumenty wychodzące do portalu eJustice będą odnotowywane w module Biura 
Podawczego z dedykowanym sposobem doręczenia np. eJustice. 

2.30. Status doręczenia będzie pobierany z portalu eJustice. 
2.31. System S2 umożliwi automatyczne odnotowanie i przeglądanie historii statusów doręczenia 

dokumentów za pośrednictwem portalu eJustice. 
2.32. System S2 będzie komunikował się z portalem eJustice za pośrednictwem webserwisu 

National Connector uruchomionego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. 
2.33. Wykonawca wytworzy po stronie systemu S2 webserwis S2NC komunikujący się w obu 

kierunkach z National Connector. 
2.34. Webserwis S2NC będzie ponawiał wymianę komunikatów w sytuacjach wystąpienia awarii po 

stronie komponentów zewnętrznych np. National Connector, DOMIBUS GW, Portal eJustice. 
2.35. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i dostosowanie zmian webserwisu S2NC 

do zmian po stronie National Connector. 
2.36. Wykonawca w okresie realizacji Zamówienia będzie odpowiedzialny za wprowadzanie 

ewentualnych zmian w formularzach eJustice. 

3. Wymagania niefunkcjonalne 
3.1. Wykonawca przekaże licencje na wytworzone oprogramowanie do bezterminowego ich 

wykorzystania przez jednostki uczestniczące w pilotażu oraz dla Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu. 

3.2. Komunikacja systemu S2 z National Connector będzie realizowana w sposób bezpieczny z 
zastosowaniem najodpowiedniejszych mechanizmów bezpieczeństwa. 

3.3. Wykonawca określi parametry sprzętowe i systemowe serwerów, na których zainstalowany 
będzie webserwis S2NC. 

3.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za instalację i utrzymanie webserwisu S2NC. 
3.5. Wykonawca będzie współpracował w kwestiach integracyjnych z partnerami projektu e-CODEX 

PLUS i wykonawcą odpowiedzialnym za realizację części standardowej w obszarze DOMIBUS 
Gateway (GW) i DOMIBUS Connector (CN). 

3.6. Na stronie: https://www.e-codex.eu/deliverables/all dostępna jest dla Wykonawcy 
dokumentacja projektu e-CODEX PLUS 
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VIII. Formularze 
Schematy formularzy oraz pliki w formacie dokumentu pdf dostały opublikowane na stronie: 
https://redmine.wroclaw.sa.gov.pl/documents/5052 . Oprócz formularzy wynikających z uregulowań 
prawnych w obu postępowaniach tj. Europejskim nakazie zapłaty i Europejskim postępowaniu w 
sprawach drobnych roszczeń funkcjonują dwa dodatkowe formularze FreeFormLetter i 
IncomingFreeFormLetter wykorzystywane do komunikacji w kwestiach wpadkowych podczas 
postępowania. Schematy tych formularzy udostępnione są również na wskazanym wyżej zasobie. 

1. Europejski nakaz zapłaty 
1.1. Formularz A - Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty 
Jest to formularz wypełniany przez stronę powodową. Wypełniony formularz będzie dokumentem 
przychodzącym, który należy zaimportować do systemu S2 bez możliwości jego dalszej edycji, jednak 
z zachowaniem możliwości kopiowania i prezentacji danych z formularza. 

1.2. Formularz B - Wezwanie powoda do uzupełnienia lub poprawienia pozwu o wydanie 
europejskiego nakazu zapłaty 

Jest to formularz wypełniany przez sąd w systemie S2 i należy dla niego przewidzieć pełną 
funkcjonalność związaną z tworzeniem, modyfikacją usuwaniem, podpisywaniem i prezentacją 
dokumentów tworzonych na jego podstawie. 

1.3. Formularz C - Propozycja zmiany pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty skierowana do 
powoda 

Jest to formularz wypełniany przez sąd w systemie S2 i należy dla niego przewidzieć pełną 
funkcjonalność związaną z tworzeniem, modyfikacją usuwaniem, podpisywaniem i prezentacją 
dokumentów tworzonych na jego podstawie. 

1.4. Formularz D - Postanowienie o odrzuceniu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty 
Jest to formularz wypełniany przez sąd w systemie S2 i należy dla niego przewidzieć pełną 
funkcjonalność związaną z tworzeniem, modyfikacją, usuwaniem, podpisywaniem i prezentacją 
dokumentów tworzonych na jego podstawie. 

1.5. Formularz E - Europejski nakaz zapłaty 
Jest to formularz wypełniany przez sąd w systemie S2 i należy dla niego przewidzieć pełną 
funkcjonalność związaną z tworzeniem, modyfikacją, usuwaniem, podpisywaniem i prezentacją 
dokumentów tworzonych na jego podstawie. 

1.6. Formularz F - Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty 
Jest to formularz wypełniany przez stronę pozwaną. Wypełniony formularz będzie dokumentem 
przychodzącym, który należy zaimportować do systemu S2 bez możliwości jego dalszej edycji, jednak 
z zachowaniem możliwości kopiowania i prezentacji danych z formularza. 

1.7. Formularz G - Stwierdzenie wykonalności 
Jest to formularz wypełniany przez sąd w systemie S2 i należy dla niego przewidzieć pełną 
funkcjonalność związaną z tworzeniem, modyfikacją, usuwaniem, podpisywaniem i prezentacją 
dokumentów tworzonych na jego podstawie. 
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2. Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń 
2.1. Formularz A - Formularz pozwu 

Jest to formularz wypełniany przez stronę powodową. Wypełniony formularz będzie dokumentem 
przychodzącym, który należy zaimportować do systemu S2 bez możliwości jego dalszej edycji, jednak 
z zachowaniem możliwości kopiowania i prezentacji danych z formularza. 

2.2. Formularz B - Wezwanie sądu lub trybunału do uzupełnienia lub skorygowania formularza pozwu 
Jest to formularz wypełniany przez sąd w systemie S2 i należy dla niego przewidzieć pełną 
funkcjonalność związaną z tworzeniem, modyfikacją, usuwaniem, podpisywaniem i prezentacją 
dokumentów tworzonych na jego podstawie. 

Formularz nie stanowi przedmiotu realizacji Zamówienia, jednak ze względu na potencjalną przyszłą 
realizację został uwzględniony, by podczas etapu Analizy rozwiązania nie ograniczyć możliwości 
rozbudowy systemu S2. 

2.3. Formularz C - Formularz odpowiedzi 
Jest to formularz wypełniany przez stronę pozwaną. Wypełniony formularz będzie dokumentem 
przychodzącym, który należy zaimportować do systemu S2 bez możliwości jego dalszej edycji, jednak 
z zachowaniem możliwości kopiowania i prezentacji danych z formularza. 

Formularz nie stanowi przedmiotu realizacji Zamówienia, jednak ze względu na potencjalną przyszłą 
realizację został uwzględniony, by podczas etapu Analizy rozwiązania nie ograniczyć możliwości 
rozbudowy systemu S2. 

2.4. Formularz D - Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w 
sprawie drobnych roszczeń 

Jest to formularz wypełniany przez sąd w systemie S2 i należy dla niego przewidzieć pełną 
funkcjonalność związaną z tworzeniem, modyfikacją, usuwaniem, podpisywaniem i prezentacją 
dokumentów tworzonych na jego podstawie. 

Formularz nie stanowi przedmiotu realizacji Zamówienia, jednak ze względu na potencjalną przyszłą 
realizację został uwzględniony, by podczas etapu Analizy rozwiązania nie ograniczyć możliwości 
rozbudowy systemu S2. 

 

IX. Warunki równoważności dla systemu S2 
Zamawiający dopuszcza możliwość stworzenia systemu równoważnego dla systemu Sędzia 2. 
Równoważność dla systemu Sędzia 2 nie obejmuje funkcjonalności zamawianego Modułu Integracji 
eJustice. 

Wymagania systemu równoważnego 
Za system równoważny do systemu Sędzia 2 uważa się w szczególności system: 

a) spełniający wszystkie wymogi wynikające z Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 
grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych 
działów administracji sądowej, zwany dalej instrukcją sądową, 

b) który zostanie uruchomiony we wszystkich 23 wydziałach oraz oddziałach administracyjnych 
(moduł biura podawczego) dwóch sądów biorących udział w projekcie, 

c) umożliwiający prowadzenie rejestru czasopism i portali Internetowych, 
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d) umożliwiający wymianę danych z jednostkami Policji wykorzystującymi oprogramowanie e-
Komenda w zakresie: 
- wniosku o ukaranie 
- nakazu doprowadzenia, 
- wokand i zmian w wokandach, 
- orzeczeń, 
- potwierdzeń doręczenia, 

e) umożliwiający wymianę danych w obiegu międzyinstancyjnym z sądami wykorzystującymi 
system Sędzia 2, 

f) umożliwiający wymianę danych w zakresie elektronicznego potwierdzenia odbioru z 
systemem MS EPO, 

g) umożliwiający wymianę danych z prokuraturą w zakresie: 
- elektronicznego aktu oskarżenia, 
- wokand i zmian w wokandach, 
- orzeczeń, 
- terminarza prokuratorów 

h)  umożliwiający wymianę danych z Systemem Druku Centralnego, 
i) umożliwiający wygenerowanie kompletnych raportów i statystyk zgodnych z wymaganiami 

Ministerstwa Sprawiedliwości druki: 
- MS-S1r,  
- MS-S5r,  
- MS-S6r, 
- MS-S7, 
- MS-S10r, 
- MS-S11/12r, 
- MS-S16/18r, 
- MS-S1o, 
- MS-S5o, 
- MS-S6o, 
- MS-S10o, 
- MS-S11/12o, 
- MS-S19o 
zwanych dalej odpowiednio sprawozdaniami MS-SXr i MS-SXo, gdzie X oznacza nr 
sprawozdania dla danego typu wydziału, 

j) umożliwiający eksport sprawozdań MS-SXr i MS-SXo do plików csv zgodnych z wymaganiami 
systemu Statystyk Sądowych ZSRK MS, 

k) umożliwiający wymianę danych z Portalem Informacyjnym, 
l) umożliwiający wymianę danych z Portalem Orzeczeń, 
m) umożliwiający wymianę danych z systemem eWokandy (SWOR), 
n) umożliwiający wymianę danych z systemem wokandy Internetowej (SWOR), 
o) umożliwiający wymianę danych z systemem KNS ZETO Świdnica, 
p) umożliwiający wymianę danych z systemem Kurator ZETO Świdnica, 
q) umożliwiający wymianę danych z systemem ReCourt, 
r) umożliwiający wymianę danych z systemem Praetor, 
s) umożliwiający wymianę danych z systemem ZUS, 
t) umożliwiający wymianę danych z systemem ZSRK w zakresie identyfikacji wpłat do sprawy, 
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u) umożliwiający generowanie korespondencji seryjnej, 
v) umożliwiający drukowanie okładek akt sądowych, 
w) wspierający użytkownika w kreatorami w szczególności: 

- zawieś sprawę, 
- zmień sędziego, 
- przepisz wiele spraw do nowego repertorium, 
- dodaj czynności do wielu spraw, 
- dodaj decyzję do wielu spraw, 
- nadaj klauzulę wykonalności, 
- przekaż sprawy do archiwum, 
- uprawomocnij wiele spraw, 
- zakończ sprawę, 
- zakończ wiele spraw, 
- rejestruj rozstrzygniecie instancji odwoławczej, 

x) umożliwiający dostęp tylko dla zalogowanego użytkownika, 
y) dający możliwość zalogowania się kontem lokalnym lub kontem domenowym, 
z) rejestrujący działania użytkownika umożliwiający jego rozliczalność, 
aa) umożliwiający na każdej formatce ekranowej odnotowanie uwag użytkownika, 
bb) umożliwiający szybkie przenoszenie danych do formatek ekranowych z wcześniej 

odnotowanych danych np. kopiuj podmiot ze słownika, 
cc) umożliwiający ręczną rejestrację spraw sądowych , co najmniej o atrybutach: 

-sygnatura sprawy, 
- data pierwotnego wpływu, 
- data wpływu, 
- data zakreślenia, 
- data orzeczenia kończącego, 
- data prawomocności orzeczenia kończącego, 
- symbol statystyczny zgodny instrukcją sądową (główny i symbole dodatkowe), 
- przedmiot sprawy, 
- wartość przedmiotu sporu (wartość, waluta), 
- kwota roszczenia (wartość, waluta), 
- kwota opłaty sadowej (wartość, waluta), 
- tryb sprawy wg. słownika trybów sprawy, 
- sędzia referent sprawy wg. słownika sędziów, 
- liczba tomów akt na wpływie, 
- aktualna liczb atomów akt, 
- liczba tomów akt przy zakreśleniu sprawy, 
- lokalizacja akt wg. słownika lokalizacji akt, 
- struktura wpływu wg. słownika struktur wpływu, 
- struktura załatwienia wg. słownika struktur załatwienia, 
- gmina której dotyczy sprawa do statystyk, 
- rodzaj orzeczenia kończącego 
- czynności w sprawie, 
- hasła tematyczne wg. słownika haseł tematycznych, 
- stan sprawy wg. słownika stanów spraw, 
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dd) umożliwiający automatyczną rejestracje spraw sądowych za pomocą webserwisu lub 
bezpośrednio z pliku xml generowanych z systemów Sędzia 2 o atrybutach identycznych jak 
w ręcznej rejestracji spraw, 

ee) wspierający użytkownika w czynności przepisywania spraw pod nowy numer, 
ff) wspierający użytkownika w czynności wyłączenia podmiotu do odrębnego postępowania, 
gg) umożliwiający rejestrację podmiotów w sprawie (osoby i instytucje),  
hh) umożliwiający oznaczenie adresu podmiotu jako nieaktualny, 
ii) umożliwiający odnotowanie pełnomocnika podmiotu jako podmiotu powiązanego, 
jj) umożliwiający odnotowanie dla podmiotu – osoby prywatnej danych takich jak: 

- imię, 
- drugie imię, 
- nazwisko, 
- nazwisko rodowe, 
- tytuł, 
- pseudonim, 
- imię matki, 
- nazwisko rodowe matki, 
- imię ojca, 
- płeć, 
- telefon, 
- fax 
- email, 
- NIP, 
- pesel, 
-dokument tożsamości, 
- data urodzenia, 
- data zgonu, 
- miejsce urodzenia, 
- wykształcenie, 
- obywatelstwo 
- dane opisowe dochody,  
- dane osobowe rodzina,  
- dane osobowe stan zdrowia, 
- dane osobowe osoby na utrzymaniu 
- karalność, 
- wyroki łączne, 
- konta bankowe, 
- adres, 
- rola w sprawie; 

kk) umożliwiający odnotowanie dla podmiotu – instytucji: 
- nazwa, 
- skrót nazwy, 
-typ instytucji, 
- czy posiada osobowość prawną, 
- telefon, 
- fax 



  

 32

- email, 
- NIP 
- regon, 
-KRS, 
- kod jednostki do PI, 
- kod jednostki ZSRK, 
- konta bankowe, 
- adres, 
- rola w sprawie; 

ll) umożliwiający odnotowanie wielu czynności w sprawie, co najmniej o atrybutach: 
- nazwa czynności wg. słownika czynności merytorycznych, 
- data wykonania czynności, 
- wykonujący czynność, 
- opis czynności, 
- dokument powiązany z czynnością, 
- czy czynność automatyczna generowana na podstawie działań użytkownik, 

mm) umożliwiający odnotowanie wielu roszczeń cząstkowych, co najmniej o atrybutach: 
- kwotą, 
- walutą 
- opisem, 
- z odsetkami za poszczególne okresy w wysokości wynikającej z umowy (w tym stóp 
procentowych wg, słownika stóp dziennych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych), ustawy, 
zaległości podatkowych 
-z możliwością oznaczenia egzekwowalności poszczególnych składowych roszczenia i odsetek 
- z możliwością wygenerowania pełnego nakazu zapłaty na podstawie danych gromadzonych 
w systemie, 

nn) umożliwiający odnotowanie składu orzekającego, co najmniej o atrybutach: 
- imię i nazwisko sędziego w sprawie, 
- funkcja sędziego w sprawie, 
- okres orzekania w sprawie, 

oo) umożliwiający odnotowanie wielu adresów dla pojedynczego podmiotu, co najmniej o 
atrybutach: 
- rodzaj adresu wg. słownika np. zamieszkania, korespondencyjny, bezdomny 
- ulica, 
- nr domu, 
- nr mieszkania, 
- kod pocztowy, 
- miejscowość, 
- kraj, 
- województwo, 
- powiat, 
- gmina, 
- dodatkowe pole adresowe widoczne na kopercie, 
- czy aktualny, 
- do kiedy aktualny, 
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pp) umożliwiający odnotowanie wielu dokumentów tożsamości dla pojedynczego podmiotu, co 
najmniej o atrybutach: 
- nazwa, 
- seria i numer, 
- data ważności 

qq) umożliwiający odnotowanie wielu ról w jakich występuje podmiot w spawie, co najmniej o 
atrybutach:: 
- rola ze słownika ról, 
- data od 
- data do; 

rr) umożliwiający odnotowanie wielu kont bankowych dla podmiotu w sprawie, co najmniej o 
atrybutach: 
- nr konta bankowego, 
- typ konta bankowego wg. słownika typów kont bankowych, 
- czy aktualny, 
- do kiedy aktualny; 

ss) umożliwiający odnotowanie terminów (posiedzeń, rozpraw) w sprawie, co najmniej o 
atrybutach: 
- data posiedzenie, 
- rozpoczęcia godzina posiedzenia, 
- godzina zakończenia posiedzenia, 
- data wyznaczenia posiedzenia, 
- sala posiedzenia wg. słownika sal rozpraw, 
- historia zmian sal rozpraw w celach powiadamiania stron i eWokandy o zmienionej sali 
- rodzaj posiedzenia wg. słownika rodzajów posiedzeń, 
- oznaczenie merytoryczności posiedzenia wg. zasady czy dąży do merytorycznego 
rozpoznania przedmiotu sprawy, 
- zasobów wymaganych do przeprowadzenia rozprawy wg. słownika zasobów, 
- wyniku posiedzenia wg. słownika wyników posiedzeń, 
- powiązanie dokumentu zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy, 
- powiązanie dokumentu protokołu z rozprawy, 
- odnotowanie składu orzekającego na posiedzeniu z funkcjami orzeczników na posiedzeniu 
wg. słownika funkcji sędziego, 
- odnotowanie protokolanta na posiedzeniu, 
- odnotowanie uczestników (podmiotów) posiedzenia w tym wezwanych i zawiadamianych 
wraz z godzinami stawiennictwa oraz oznaczeniem rzeczywistej obecności na posiedzeniu, 
roli na posiedzeniu, oznaczeniem faktu przesłuchania i podstawy prawnej przesłuchania wg. 
słowika podstaw prawnych, oznaczeniem wnioskującego o przesłuchanie, oznaczeniem 
wymagalności konwojowania, oznaczeniem wymagalności nagrywania przesłuchania, 
oznaczeniem widoczności danych osobowych podmiotu na wokandzie, 
- umożliwiający generowanie i wydruk wokandy właściwej dla danego typu terminu i 
wydziału, 

tt) umożliwiający odnotowanie w słowniku sal rozpraw, co najmniej atrybutów: 
- nazwa sali, 
- lokalizacja, 
- piętro, 
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- kod MPK Sali, 
- kod Sali do eWokandy, 
- właściciel sali wg. słownika wydziałów, 
- okresy niedostępności sali do rezerwacji przez wydział właściciela (inny właściciel w danym 
okresie), 
- czy błękitny pokój; 

uu) umożliwiający odnotowanie zależności między sprawami wewnętrznymi i zewnętrznymi, co 
najmniej o atrybutach: 
- data utworzenia zależności między sprawami, 
- instytucja sprawy zależnej, 
- sygnatura sprawy zależnej, jeśli zgodna z sygnaturą sądową wydziałów procesowych to w 
rozbiciu na poszczególne człony sygnatury (nr wydział, repertorium, nr sprawy, rok sprawy 
(rr)) w przeciwnym wypadku pole tekstowe, 
- typ zależności między sprawą główną a zależną, 
- relacja poprzednia lub następna do sprawy głównej, 
- sprawozdawca sprawy zależnej wg. słownika orzeczników dla spraw sądowych w obiegu 
międzyinstancyjnym, 
- stan sprawy zależnej wg. słownika, 
- data pierwotnego wpływu sprawy zależnej, 
- data wpływu sprawy zależnej, 
- data zakończenia sprawy zależnej, 
- data prawomocności orzeczenia sprawy zależnej, 
- rozstrzygniecie sprawy zależnej, 
- powiązanie do dokumentu orzeczenia sprawy zależnej, 

vv) umożliwiający odnotowanie dokumentów do sprawy, co najmniej o atrybutach: 
- typ dokumentu wg. słownika typów dokumentów, 
- nazwy dokumentu, 
- czynności automatycznie generowanej wraz z zatwierdzeniem dokumentu, 
- daty sporządzenia dokumentu, 
- daty aktualizacji dokumentu, 
- miejsca sporządzenia dokumentu, 
- oznaczenia czy dokument wewnętrzny (utworzony w sądzie), czy zewnętrzny(wpływający 
do sądu), 
- powiązanie do pliku zawierającego treść dokumentu, 
- statusu dokumentu wg. słownika: projekt, projekt tylko do odczytu, zatwierdzony 
- rodzaju publikacji wg. słownika: publikuj, nie publikuj, 
- właściciela dokumentu, 
- uprawnieni do dokumentu, 
- adresata dokumentu, 
- adres na który dokument ma być wysłany, 

ww) umożliwiający tworzenie treści dokumentów na podstawie szablonów, 
xx) umożliwiający tworzenia szablonów dokumentów przez użytkowników systemu 

równoważnego, 
yy) umożliwiający tworzenie szablonów opartych na standardowym oprogramowaniu biurowym, 
zz) umożliwiający tworzenie dokumentów w formacie pdf, 
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aaa) umożliwiający tworzenie szablonów dokumentów z możliwością pobierania 
dowolnych danych z bazy danych systemu równoważnego, 

bbb) zawierający wstępnie zdefiniowane szablony producenta systemu równoważnego, 
dostosowane do potrzeb poszczególnych typów wydziałów, 

ccc) zawierający moduł obsługi korespondencji wychodzącej i przychodzącej, 
ddd) zawierający moduł tworzenia wydruków i korespondencji seryjnej, 
eee) umożliwiający śledzenie akt sprawy na podstawie wpisów określających co najmniej 

atrybuty: 
- rodzaj ruchu akt, 
- rodzaj podmiot, 
- podmiot ze sprawy lub słownika, 
- data ruchu akt 
- data zwrotu akt, 
- lokalizacja akt w sądzie  wg. słownika lokalizacja akt 
- uzasadnienie ruchu akt 
- dane sprawy do której udostępnia się akta, 
- ponaglenia o zwrot akt (możliwość wielokrotnego odnotowania ponagleń); 

fff)  umożliwiający w sposób formalny (ustrukturyzowany) odnotowanie decyzji (zarządzeń i 
orzeczeń), co najmniej o atrybutach: 
- typ orzeczenia, 
- data orzeczenia, 
- prawomocność orzeczenia, 
- rodzaj orzeczenia (kończące, niekończące) 
- powiazanie do posiedzenia na którym wydano orzeczenie, 
- powiązanie do dokumentu orzeczenia, 
- powiazanie do dokumentu uzasadnienia, 
- podstawa prawna orzeczenia wg. słownika podstaw prawnych, 
- szczegółowe odnotowanie orzeczenia dla każdego podmiotu objętego orzeczeniem zgodnie 
z wymaganiami instrukcji sądowej i sprawozdaniami MS-SXr i MS-SXo 
- odnotowanie środków odwoławczych wpływających do przeczenia, 
- odnotowanie danych związanych z uzasadnieniem w tym ustnie wygłoszonym uzasadnienie 

ggg) umożliwiający w sposób formalny (ustrukturyzowany) odnotowanie wniosków i 
środków odwoławczych wpływających do sprawy (w tym orzeczeń) ), co najmniej o 
atrybutach: 
- orzeczenie którego dotyczy wniosek lub środek odwoławczy, 
- typ wniosku lub środka odwoławczego 
- wnioskodawca lub odwołujący się (podmiot wnoszący), 
- podmiot na rzecz którego działa wnioskodawca, 
- data wniesienia wniosku lub środka odwoławczego, 
- data skutecznego wniesienia wniosku lub środka odwoławczego, 
- data cofnięcia wniosku lub środka odwoławczego, 
- status wniosku lub środka odwoławczego wg. słownika 
- powiązanie do dokumentu wniosku lub środka odwoławczego, 
- powiązanie do decyzji w sprawie wniosku lub środka odwoławczego, 
- powiązanie do korespondencji dot. udzielenia odpowiedzi na wniosek lub środek 
odwoławczy (daty korespondencji), 
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- szczegóły dot. środka odwoławczego apelacji (zakres apelacji) 
hhh) umożliwiający w sposób formalny (ustrukturyzowany) odnotowanie zarzutów do 

podmiotów w sprawach karnych , co najmniej o atrybutach: 
- identyfikator popełnionego czynu,  
- kwalifikacja prawna wg. słownika podstaw prawnych, 
- współsprawstwo, 
- daty skrajne popełnienia czynu lub określenie dat czynu ciągłego, 
- data przedawnienia czynu, 
- miejsce popełnienia czynu, 
- opis popełnionego czynu, 

iii) posiadający i umożliwiający pełne odnotowanie (zgodne z wymaganiami instrukcji sądowej i 
sprawozdań ministerialnych MS-SXr i MS-SXo) danych w kontrolkach w szczególności: 
- terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych 
I instancji, 
- terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych 
II instancji 
- spraw zagrożonych przedawnieniem, 
- obrotu zagranicznego, 
- testamentów, 
- OW, 
- nakazów doprowadzenia, 
- kompensat, 
- WAB, 
- zatrzymanych praw jazdy, 
- spraw zawieszonych, 
- skarg, 
- listów gończych, 
- dowodów rzeczowych, 
- badań psychiatrycznych, 
- nałożonych kar porządkowych, 
- aresztów, 
- akt wysłanych, 

jjj) umożliwiający prowadzenie zbioru orzeczeń własnych, 
kkk) umożliwiający dla sądu rejonowego prowadzenie repertoriów, wykazów oraz 

wykazów wykonawczych w szczególności: 
- C- upr, 
- C, 
- Co, 
- Cps, 
- Med, 
- N, 
- Nc, 
- Ns, 
- WSC, 
- PuKn, 
- D, 
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- K, 
- Ko, 
- Kop, 
- Kp, 
- Ks, 
- NF, 
- Śr.zab., 
- W, 
- Wo, 
- Wp, 
- Wpkz, 
- Wu, 
- Wzaw, 
- Np, 
- P- upr, 
- P, 
- Pm, 
- Po, 
- U, 
- Uo, 
- Alk, 
- Nk, 
- Nkd, 
- Nmo, 
- Now, 
- Npw, 
- Nsm, 
- Nw, 
- Op, 
- Opm, 
- RC, 
- RCo, 
- RCps, 
- RNs, 

lll) umożliwiający dla sądu okręgowego prowadzenie repertoriów, wykazów oraz wykazów 
wykonawczych w szczególności: 
- C, 
- CG- G, 
- Co, 
- Med, 
- Nc, 
- Ns- Rej. Pr, 
- Ns, 
- PuKn, 
- WSC, 
- Ca, 
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- Cz, 
- S, 
- D, 
- K, 
- Ko, 
- Kop, 
- Kp, 
- NF, 
- Śr.zab., 
- Wo, 
- Wp, 
- Wpkz, 
- Wu, 
- Wzaw, 
- Ka, 
- Kz, 
- Kzw, 
- Wa, 
- Waz, 
- WKK, 
- WSU, 
- Kow, 
- Pen, 
- Wz, 
- Sk, 
- Kas- z, 
- Np, 
- P, 
- Pa, 
- Pm, 
- Po, 
- Pz, 
- Ga, 
- GC, 
- GCo, 
- GNc, 
- GNs, 
- Gz, 

mmm)  wykazy MED, WSC, WKK i S muszą być prowadzone na bazie schematu repertorium 
(posiadać funkcjonalności jak w repertoriach) 

nnn) umożliwiający raportowanie danych zapisanych w systemie w każdej encji biznesowe, 
ooo) posiadający predefiniowane zestawienia w szczególności raportujące dane 

szczegółowe (tabela wierszy danych): 
- wpływu spraw,  
- załatwień spraw, 
- pozostałości spraw, 
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- wyszukiwania spraw po wskazanych atrybutach, 
- podmiotów zarejestrowanych w sprawach, 
- alfabetyczny skorowidza stron, 
- wyznaczonych terminów, 
- repertoriów, 
- referatów, 
- śledzenia akt w tym lokalizacji akt, 
- zależności między sprawami, 
- wydanych orzeczeń, 
- czynności w sprawie, 

ppp) posiadający predefiniowane zestawienia w raportujące dane w postaci zagregowanej 
z możliwością wyświetlenia szczegółów składających się na każdą wartość liczbową (drill-
down) w szczególności: 
- terminowość opinii biegłych, 
- terminowość sporządzania uzasadnień, 
- sprawozdanie w sprawach cywilnych, 
- ruch spraw z podziałem na sędziów i repertoria, 
- wyznaczenie pierwszej rozprawy, 
- orzecznictwo wydziałowe, 
- sprawy w prowadzone w trybie przyśpieszonym, 

qqq) umożliwiający tworzenie własnych raportów bez konieczności zakupu dodatkowych 
licencji,  

rrr) umożliwiający zlecanie pracownikom zadań do wykonania i odnotowywanie statusów ich 
wykonania, 

sss) posiadający kalendarz dla każdego pracownika z możliwością jego edycji przez innych 
uprawnionych użytkowników systemu, 

ttt) umożliwiający prowadzenie ewidencji czasu pracy (nieobecności pracowników i sędziów), 
uuu) umożliwiający prowadzenie kalendarza dostępności prokuratorów, 
vvv) umożliwiający subskrybowanie powiadomień przypominających o istotnych 

zdarzeniach (w tym upływających terminach) występujących w zarejestrowanych sprawach, 
www) posiadający zarządzalne słowniki systemowe, w szczególności: 

- instytucji, 
- osób, 
- pełnomocników, 
- pracowników, 
- użytkowników, 
- aktów prawnych, 
- podstaw prawnych, 
- sędziów, 
- mediatorów, 
- biegłych, 
- ławników, 
- komorników, 
- notariuszy, 
- prokuratorów, 
- symboli statystycznych, 
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- wydziałów, 
-repertoriów 
- ról procesowych, 

xxx) posiadający zaawansowany system uprawnień umożliwiający ich przydział poszczególnym 
użytkownikom lub grupom użytkowników do: 
- poszczególnych funkcjonalności systemu, 
- poszczególnych repertoriów, 
- wykazów, 
- kontrolek, 
- zestawień; 
- rejestrów, 
- kalendarzy, 
- dokumentów, 
- szablonów dokumentów; 

2.2. Obowiązki Wykonawcy związane z dostarczeniem systemu równoważnego 
W przypadku zaoferowania systemu równoważnego Wykonawca musi: 

- wykonać analizę i projekt techniczny przejścia z systemu Sędzia 2 na system równoważny i 
przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji w terminie 20 dni od dnia podpisania Umowy w przypadku 
braku dostarczenia Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z wyłącznej winy 
Wykonawcy w terminie 60 dni i naliczenia kary umownej w wysokości 50 tys. zł, 

- uruchomić system równoważny, we wszystkich wydziałach i oddziałach sądów objętych projektem, 
nie później niż z chwilą dostarczenia Modułu Integracji eJustice w przypadku braku uruchomienia 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy w trumnie 60 
dni i naliczenia kary umownej w wysokości 75 tys. zł, 

- dostarczyć odpowiednie licencje dla każdej komórki funkcjonującej w sądach objętych projektem, 
przejście na system równoważny nie może wiązać się z koniecznością dodatkowego zakupu 
jakiegokolwiek modułu, 

- dokonać pełnej (bez straty jakiejkolwiek informacji zapisanej w systemie) migracji testowej danych z 
systemu Sędzia 2 do zaoferowanego systemu równoważnego, której jakość i odbiór będą 
weryfikowane i potwierdzone na podstawie zgodności danych statystycznych generowanych na 
właściwych dla wydziału drukach MS-SXr lub MS-SXo, 

- dokonać pełnej (bez straty jakiejkolwiek informacji zapisanej w systemie bez pominięcia 
jakiejkolwiek sprawy w tym zakończonych) migracji danych z systemu Sędzia 2 do zaoferowanego 
systemu równoważnego, której jakość i odbiór będą weryfikowane i potwierdzone na podstawie 
zgodności danych statystycznych generowanych na właściwych dla wydziału drukach MS-SXr lub MS-
SXo, 

- dla zapewnienia ciągłości działania sądu, zagwarantować nie mniej niż 3 terminy szkolenia 
prezentacyjnego dla każdej z jednostek objętych projektem, obejmującego swym zakresem całość 
funkcjonowania dostarczanego systemu równoważnego, 

- przeszkolić na własny koszt (w tym wynajęcie sali szkoleniowej) wszystkich pracowników dotychczas 
używających systemu Sędzia 2 (szacunkowa liczba użytkowników wynosi od 800 do 1000 osób), 
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gwarantując każdemu pracownikowi nie mniej niż jeden dzień szkolenia prezentacyjnego tj. 8 godzin 
roboczych. 

- dla zapewnienia ciągłości działania poszczególnych wydziałów, zagwarantować nie mniej niż 4 
terminy szkolenia stanowiskowego (przy komputerach) obejmującego swym zakresem całość 
funkcjonowania dostarczanego systemu równoważnego funkcjonującego w wydziale, 

- przeszkolić stanowiskowo w grupach nie większych niż 12 osób, na własny koszt (w tym wynajęcie 
sali szkoleniowej), na własnym sprzęcie szkoleniowym wszystkich pracowników dotychczas 
używających systemu Sędzia 2(szacunkowa liczba użytkowników wynosi od 800 do 1000 osób), 
gwarantując każdemu pracownikowi nie mniej niż jeden dzień szkolenia stanowiskowego tj. 8 godzin 
roboczych, 

- przeszkolić stanowiskowo na własny koszt (w tym wynajęcie sali szkoleniowej), na własnym sprzęcie 
szkoleniowym grupę 10 administratorów używających dotychczas systemu Sędzia 2, gwarantując 
każdemu administratorowi nie mniej niż trzy dni szkolenia stanowiskowego tj. 8 godzin roboczych, 

- przeszkolić administratorów w zakresie: zarzadzania systemem, utrzymania systemu, zapewnienia 
ciągłości działania, wykonywania kopii zapasowych, procedur awaryjnych oraz odtwarzania systemu 
po awarii, 

- przeprowadzić szkolenia do dnia uruchomienia Modułu Integracji eJustice. 

 


