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a) u!yteczno"# dla klienta s$du 

15 pkt

b) rola strony w promocji wymiaru sprawie-
dliwo"ci, budowy zaufania i edukacji prawnej 

10 pkt

c) spójno"# mi%dzy stron$ oficjaln$ a BIP

5 pkt

• informacja o sposobach wnoszenia 
kosztów s"dowych, w tym informacja o 
numerze konta, godzinach pracy kasy 
s"du - 1pkt;

• baza linków do instytucji wymiaru 
sprawiedliwo'ci - 1 pkt.

• 0 pkt - brak BIP

• informacja o pomocy prawnej z urz#du 
- czy jest: wyczerpuj"ca i zrozumia&a 
dla przeci#tnego obywatela i podana w 
atrakcyjnej formie - 1 pkt;

• czy publikuje si# istotne dla obywatela 
przepisy prawne - przepisy o 
post#powaniach s"dowych, przepisy o 
systemie s"downictwa, Konstytucja RP, 
Europejska Konwencja Praw Cz&owieka 
- 1 pkt;

• dane kontaktowe do organizacji 
pozarz"dowych udzielaj"cych bezp&atnej 
pomocy prawnej - 1 pkt;

• dost#pno'( formularzy do wykorzystania 
w post#powaniu s"dowym - czy 
opublikowano formularze, które s" 
przydatne uczestnikom post#powa) 
s"dowych (lista formularzy, które winny 
by( opublikowane: http://www.ms.gov.
pl/sprawy_cywilne/sprawy_cywilne.
php) - 1 pkt;

• dost#pno'( informacji dla bieg&ych, 
mediatorów i t&umaczy - 1 pkt;

• - komunikacja mailowa z serwisem 
s"dowym – 2 pkt; ocenie podlega, czy 
odpowiedziano na maila wys&anego 
na adres kontaktowy dla klientów 
s"du, w jakim terminie udzielono 
odpowiedzi, czy by&a ona wyczerpuj"ca 
oraz udzielona z zastosowaniem form 
grzeczno'ciowych, a tak$e podpisana 
przez wskazanego z imienia i nazwiska 
pracownika s"du (z podaniem jego 
funkcji).
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3.2. Kryteria techniczne

Kryteria zastosowane przy ocenie u$yteczno'ci i dost#pno'ci serwisów s"dów w tym raporcie s" identycz-
ne, jak w audytach z ubieg&ych lat, dzi#ki czemu &atwo porówna( ranking. S"dy, których strony nie zmieni&y 
si#, nie zosta&y ponownie ocenione. Ocena w rankingu ma charakter wzgl#dny - serwisy, które otrzyma&y 
najwy$sze oceny wg naszej oceny s" najlepsze w badanej próbie stron, co nie oznacza jednak, $e s" to 
strony idealne.

Kryteria oceny u$yteczno'ci (usability)

Norma PN-EN ISO 9241-1:2001 definiuje u$yteczno'( jako miar# efektywno'ci, wydajno'ci i satysfakcji z 
jakimi produkt pozwala na realizacj# celów u$ytkowników.

Aby to osi"gn"( u$yteczny serwis internetowy powinien: 

• W czytelny sposób przedstawia( u$ytkownikom dost#pne tre'ci i pomaga( w dotarciu do nich.
• Nie obci"$a( pami#ci u$ytkowników, przypominaj"c o miejscu, w którym znajduj" si# aktualnie w struktu-

rze serwisu oraz o mo$liwych opcjach.
• Mówi( j#zykiem u$ytkowników bez pos&ugiwania si# hermetycznym $argonem czy niezrozumia&ymi skró-

tami. 
• Zapewnia( ró$ne sposoby dotarcia do informacji (przegl"danie, wyszukiwanie).
• By( przejrzysty, prosty i estetyczny - interfejs u$ytkownika nie powinien zawiera( informacji, które s" zb#d-

ne lub ma&o przydatne, bo ka$da dodatkowa tre'( utrudnia odnalezienie poszukiwanych danych.
 
Podczas oceny u$yteczno'ci serwisów s"dowych przyj#to podzia& oceny na dwie g&ówne kategorie: oce-
na kompozycji graficznej (tzw. uk&ad kompozycyjny, rozmieszczenie elementów na stronie, przejrzysto'( 
informacji, estetyka) oraz &atwo'ci nawigacji (menu, struktura, grupowanie tre'ci). W obu kategoriach przy-
znawano ocen# w skali od 1 do 10.

Kryteria oceny dost#pno'ci (accessibility)

Dost#pno'( WWW (ang. web accessibility), to dziedzina wiedzy z zakresu interakcji cz&owieka z komputerem 
zajmuj"ca si# problematyk" tworzenia stron i serwisów internetowych dost#pnych dla jak najszerszego 
grona odbiorców, ze szczególnym uwzgl#dnieniem osób niepe&nosprawnych. Dost#pno'( serwisu inter-
netowego oznacza stopie) w jakim mo$e by( on postrzegany, rozumiany i przegl"dany przez wszystkich 
u$ytkowników, niezale$nie od ich cech lub ogranicze), a tak$e niezale$nie od w&a'ciwo'ci u$ywanego 
przez nich oprogramowania i sprz#tu.

Dost#pno'( serwisów internetowych jest warunkiem równego dost#pu do informacji dla osób niepe&no-
sprawnych, o czym mówi art. 9 Konwencji o Prawach Osób Niepe&nosprawnych (The Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities2).

Kryteria u$yte przy ocenie dost#pno'ci

Serwisy internetowe zosta&y ocenione na podstawie listy, zawieraj"cej 10 kryteriów, które zosta&y do-
brane tak, aby weliminowa( potencjalne bariery lub utrudnienia w dost#pie do tre'ci. Kryteria te zo-
sta&y opracowane g&ównie w oparciu o dokument Web Content Accessibility Guidelines3, który zawie-
ra szereg przydatnych wskazówek dotycz"cych dost#pno'ci serwisów. Szczególny nacisk po&o$ono 
na bariery, dla osób z dysfunkcj" wzroku (niewidomi lub niedowidz"cy). Osoby takie mog" korzysta(  

2 http://www.un.org/disabilities/

3 http://www.w3.org/TR/WCAG20/
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z czytników ekranowych (ang. screen reader), czyli specjalnych przegl"darek z syntezatorem mowy, odczy-
tuj"cych na g&os tre'( strony, które instalowane s" na komputerach u$ytkowników (odczytuj" one tre'ci 
widoczne w przegl"darce internetowej u$ytkownika).

1. Dopasowanie tytu&ów stron do ich tre'ci
Tytu&y poszczególnych stron w serwisie s" dopasowane do ich zawarto'ci.

2. Kontrast / czytelno'( 
Tekst ma odpowiedni kontrast oraz pozostaje czytelny przy powi#kszaniu.

3. Opisy alternatywne 
Elementy graficzne maj" opisan" zawarto'( w znaczniku ALT. Elementy graficzne o charakterze deko-
racyjnym maj" pusty znacznik ALT.

4. Tytu&y linków  
Tytu&y linków u$ywanych na stronie dobrze opisuj" zawarto'( linkowanej strony.

5. Uk&ad kompozycyjny 
Uk&ad strony nie jest osadzony w tabelach.

6. Semantyka kodu 
Odpowiednie zakodowanie poszczególnych elementów tre'ci strony uwzgl#dniaj"ce ich znaczenie 
(nag&ówki, listy, tabele z danymi, etc.).

7. Obecno'( ramek 
Strona nie u$ywa ramek do prezentowania tre'ci lub ramki s" odpowiednio tytu&owane

8. Wy&"czone style 
Strona wy'wietla si# poprawnie przy wy&"czanych stylach

9. Wy&"czona grafika 
Strona wy'wietla si# poprawnie po wy&"czeniu elementów graficznych

10. Zdefiniowany j#zyk strony 
W kodzie strony jest poprawnie zdefiniowany j#zyk u$ywany w serwisie.

 
Ka!de z kryteriów by&o oceniane zerojedynkowo. Ocena dost%pno"ci jest sum$ punktów i zawiera si% 
w skali od 1 do 10.







e-S!DY PO POLSKU
Badanie i ranking stron internetowych s"dów okr#gowych i apelacyjnych oraz S"du Najwy$szego – III edycja 9

5. Uwagi szczegó&owe 

5.1. Ocena merytoryczna

S"dy Apelacyjne

W przypadku stron internetowych s"dów apelacyjnych pojawiaj" si# podobne niedogodno'ci jak w latach 
ubieg&ych, w szczególno'ci ca&y czas niedost#pne s" nazwiska s#dziów orzekaj"cych w poszczególnych 
s"dach, a na stronach nie mo$na zapozna( si# z*orzecznictwem.

Na 11 s"dów apelacyjnych na zapytanie przes&ane e-mailem cztery s"dy nie odpowiedzia&y w ogóle (SA w 
Lublinie, SA w Poznaniu, SA w Warszawie, SA w Rzeszowie). 

Pozytywnym zjawiskiem w przypadków s"dów apelacyjnych i s"dów okr#gowych jest publikowanie na ich 
stronach internetowych broszur, przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwo'ci, w którym mo$na 
znale+( informacje przydatne z*punktu widzenia obywatela. Informacji tego typu brakuje na wi#kszo'ci 
stron internetowych s"dów.

S"dy Okr#gowe

Na stronie SO w Kro'nie umieszczona jest sygnatura 
jej angloj#zycznej wersji. Niestety nie znajdujemy 
tam $adnych informacji. Je$eli wi#c nie ma tam tek-
stu w j#zyku angielskim, to nie ma sensu w takim ra-
zie zamieszcza( przelinkowanie do strony w j#zyku 
angielskim.

 
U$ytkownik po wej'ciu na stron# SO w Krakowie i 
klikni#ciu w zak&adk# ,,Pytania i odpowiedzi” prze-
noszony jest na stron# Ministerstwa Sprawiedli-
wo'ci. Na stronie tego samego SO w Krakowie po 
klikni#ciu w zak&adk# ,,Przydatne linki” otwiera si# 
strona z*komunikatem: „Tre!" tej podstrony nie zosta#a 
uzupe#niona przez administratora strony. Prosimy o wi-
zyt$ za kilka dni”. Niestety, par# miesi#cy pó+niej na 
stronie umieszczona by&a ta sama informacja.
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Klikaj"c na zak&adk# „Op&ata s"dowa” na stronie SO 
w Przemy'lu, u$ytkownik przenoszony jest do nieist-
niej"cej strony. Nie dzia&a równie$ link do „Wzorów 
i formularzy”. Klikaj"c na zak&adk# ,,Informacj#”, co 
innego rozwija si# po lewej stronie a co innego po 
'rodku.

Na stronach internetowych nadal nie publikuje si# orzecze). W przypadku kilku stron w menu g&ównym 
pojawi&a si# zak&adka ,,Orzecznictwo“, ale nie zawiera&a $adnych tre'ci np. na stronie SO w Kaliszu czy SO 
w P&ocku. Ten stan najprawdopodobniej ulegnie zmianie, poniewa$ Ministerstwo Sprawiedliwo'ci zapo-
wiedzia&o wprowadzenie obowi"zku publikacji wyroków w Internecie4. W po&owie 2012 r. orzeczenia maj" 
zosta( umieszczone w sieci, a odpowiedzialni za to b#d" prezesi s"dów, którzy b#d" na bie$"co uaktualnia( 
zbiór. Autorzy raportu jak najbardziej popieraj" powy$sze dzia&ania, cho( czekaj" na szczegó&owe rozwi"-
zania techniczne. 

W dalszym ci"gu na stronach nie s" publikowane nazwiska s#dziów orzekaj"cych w poszczególnych wy-
dzia&ach. Jedyn" informacj" jak" mo$na znale+( to nazwiska s#dziów funkcyjnych.

Na 45 s"dów okr#gowych, a$ 17 s"dów nie udzieli&o odpowiedzi na zapytanie przes&ane przez organiza-
torów badania drog" e-mailow". Pytania odnosi&y si# do umieszczenia informacji o godzinach w jakich 
mo$liwe jest przegl"danie akt oraz godzinach otwarcia biura podawczego s"du. Wzorem dla pozosta&ych 
s"dów okr#gowych mo$e by( odpowied+ S"du Okr#gowego w Katowicach lub te$ S"du Okr#gowego w 
Zielonej Górze:

4 A. ,ukaszewicz, ,,Wyroki obowi"zkowo trafi" do Internetu”, ,,Rzeczpospolita” z 2 lutego 2011 r.

,, Witam,

W odpowiedzi na maila informuj$, i%: 
Godziny obs#ugi interesantów 
Poniedzia#ek: 
od godz. 8.00 do 18.00 
Wtorek - Pi&tek: 
od godz. 8.00 do 15.00 
Punkt obs#ugi interesantów (w sprawach karnych) 
ul. Andrzeja 16/18 
tel. 032 6070145 
e-mail: informacja@katowice.so.gov.pl 
Punkt obs#ugi interesantów (w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych) 
ul. Francuska 38 
tel. 032 6070356, 032 6070660 
e-mail: informacja@katowice.so.gov.pl 
Godziny otwarcia Biura Podawczego przy ul. Francuskiej 38 i ul. Andrzeja 16/18 
Poniedzia#ek: 
od godz. 8.00 do 18.00 
Wtorek - Pi&tek: 
od godz. 8.00 do 15.00 





12

Zmieni& si# wygl"d stron internetowych nast#puj"cych instytucji:
• S"d Apelacyjny w Bia&ymstoku
• S"d Apelacyjny w Krakowie
• S"d Okr#gowy w Ostro&#ce
• S"d Okr#gowy w Szczecinie
• S"d Okr#gowy w Warszawie
• S"d Okr#gowy w Olsztynie

 
Mniejsze zmiany w wygl"dzie:
• S"d Okr#gowy w Rzeszowie
• S"d Okr#gowy w Sieradzu
• S"d Okr#gowy Warszawa – Praga
• S"d Okr#gowy w S&upsku

 
Jako przyk&ad powa$niejszych zmian wprowadzonych na stronie prezentujemy porównanie starej i nowej 
wersji serwisu S"du Okr#gowego w Olsztynie:

W poprzednim rankingu strona S"du Okr#gowego w Olsztynie zajmowa&a jedno z ostatnich miejsc, nato-
miast w tym roku awansowa&a i obecnie zajmuje miejsce 12. Nowy projekt strony jest poprawny, chocia$ 
nie wyró$nia si# na tle pozosta&ych, mo$na tu znale+( kilka b&#dów, np. rozwijaj"ce si# menu (utrudniaj"ce 
korzystanie) czy te$ podstrony nie zawieraj"ce tre'ci.

5.2.1. Ocena u!yteczno"ci

Graficzna kompozycja stron (przejrzysto'( i oprawa graficzna)

Niestety, pod wzgl#dem graficznym nie doczekali'my si# w 2010 r. prze&omu - w rankingu serwisów stron 
internetowych s"dów nadal mo$na znale+( wiele stron o ma&o profesjonalnym wygl"dzie. Jest tylko kilka 
serwisów, które mo$na uzna( za poprawne, je'li chodzi o projekt graficzny, ale nawet najlepsze z nich nie 
spe&niaj" oczekiwanych kryteriów.

S&d Okr$gowy w Olsztynie. Porównanie 2009 i 2010.
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Niektóre s"dy, które przebudowa&y w 2010 r. swoje strony, nie poprawi&y wyników. Oceny tych serwisów nie 
zmieni&y si#, b"d+ zmieni&y si# nieznacznie. 

Przyk&ad serwisu S"du Okr#gowego w S&upsku, który mimo przebudowy spad& w rankingu w stosunku do 
poprzedniego roku:

 
W porównaniu do poprzedniego rankingu najwi#ksz" pozytywn" zmian# mo$na zaobserwowa( na stro-
nach dwóch s"dów – wspomnianego wcze'niej S"du Okr#gowego w Olsztynie i S"du Apelacyjnego w 
Krakowie.

S&d Apelacyjny w Krakowie. Porównanie.
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Po serwisach mo$na si# porusza( nie tylko korzystaj"c z nawigacji g&ównej, 
czyli menu, ale tak$e poprzez sam" tre'(. Polskie s"dy, niestety, zwykle nie 
stosuj" takiego rozwi"zania. Najcz#'ciej menu g&ówne traktowane jest, jako 
mapa strony, na której znajduj" si# odno'niki do prawie wszystkich podstron 
serwisu. Tymczasem, im mniej elementów do wyboru w menu, tym &atwiej 
u$ytkownikom znale+( to, czego potrzebuj". U$ytkownikom wygodniej jest 
wybra( z kilku elementów (nawet kilkakrotnie), ni$ zastanawia( si# nad tym, 
który link wybra( z listy kilkunastu czy kilkudziesi#ciu elementów.

Podstrony w serwisie powinny by( pogrupowane w kilka wi#kszych dzia&ów. 
Menu g&ówne powinno odsy&a( tylko do najwa$niejszych dzia&ów – jest ono 
spisem tre'ci, który pozwala na zorientowanie si#, jakie sprawy mo$na rozwi"-
za( korzystaj"c z serwisu.

Niestety, strony g&ówne dzia&ów w serwisach polskich s"dów s" bardzo cz#-
sto puste. Po klikni#ciu w link w menu prowadz"cy do którego' z wi#kszych 
dzia&ów u$ytkownik zostaje przeniesiony na pust" stron# z rozwini#tym pod-
menu. Takie strony nie posiadaj" $adnej warto'ci informacyjnej. Na stronie 
g&ównej danego dzia&u powinien znajdowa( si# opis jego zawarto'ci oraz in-
formacja o jego podstronach. Przy czym nale$y oczywi'cie pami#ta( o hierar-
chii informacji i odpowiednim wyeksponowaniu tre'ci, które s" najwa$niejsze 
w danym dziale serwisu. Strony g&ówne dzia&ów nie powinny by( puste, nie 
powinno si# równie$ umieszcza( na nich wy&"cznie linków, które mo$na zna-
le+( w menu g&ównym. Umieszczenie na nich dobrego opisu ich zawarto'ci 
powinno pomóc u$ytkownikowi w odnalezieniu interesuj"cych go zagadnie). 

Poni$ej przyk&ady stron g&ównych dzia&u „Informacje” w dwóch serwisach: 

Bardzo cz#sto na stronach s"dów mo$na znale+( podstrony zawieraj"ce bardzo niewiele tre'ci. Oznacza 
to, $e prawdopodobnie tre'( ta mo$e zosta( zgrupowana z inn" i nie musi posiada( w&asnego odno'nika 
w menu g&ównym.

Menu g#ówne na stronie 
S&du Okr$gowego w Kro!nie

S&d Okr$gowy w Kro!nie - pusta strona dzia#u „Informacje” S&d Apelacyjny w Bia#ymstoku - strona dzia#u Informacje
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Tytu&y i wyró$nienia linków

Wszystkie linki w serwisie powinny by( dobrze widoczne dla u$ytkowników jako elementy aktywne, w*któ-
re mo$na klikn"(.

Warto umieszcza( przy nich strza&ki lub stosowa( podkre'lenia, dzi#ki czemu b#d" &atwiejsze do zidentyfi-
kowania dla osób z*zaburzeniami widzenia kolorów, co pozwala na ich &atw" identyfikacj# osobom z*zabu-
rzeniami widzenia kolorów (od 7 do 10 proc. m#$czyzn w populacji).

Tytu& linku powinien opisywa( tre'( strony docelowej. Cz#sto spotykane linki o tre'ci „tutaj”, „tu”, kliknij tutaj” utrud-
niaj" $ycie szczególnie osobom niewidomym lub niedowidz"cym, które korzystaj" z czytników ekranowych.

Zesz&oroczne badania nie wypad&y najlepiej, ale w tym roku zauwa$yli'my, $e ich wyniki s" lepsze. Nadal 
jednak g&ównym problemem badanych stron jest brak spójno'ci i konsekwencji w doborze stylu linków, 
które powinny si# wyró$nia( na tle pozosta&ego tekstu.

Linki na stron$ S&du Apelacyjnego w Warszawie s& niemal nie do odró%nienia od tre!ci serwisu

Przyk#ad braku konsekwencji i spójno!ci w doborze kolorów tekstu i linków na stronie S&du Okr$gowego w Cz$stochowie

Kolory nieklikalnych nag#ówków s& identyczne jak kolory linków, S&d Okr$gowy w Koszalinie
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Szablony stron nie w tabelach

Tworzenie stron w oparciu o tabele, to technika, z*której dzi' ju$ si# nie powinno korzysta(. Zamiast tego 
nale$y budowa( strony wykorzystuj"c elementy blokowe DIV i arkusze stylów CSS. U$ywanie tabel do for-
matowania stron mo$e sprawia( problemy u$ytkownikom korzystaj"cym z czytników ekranowych, ponie-
wa$ wynika z*kolejno'ci umieszczenia ich na stronie, a nie z hierarchii wa$no'ci tre'ci. Ponadto u$ywanie 
tabel do konstrukcji serwisów niepotrzebnie zwi#ksza wag# i czas wczytywania stron.

Niestety, nadal du$a cz#'( s"dów wykorzystuje tabelki do konstruowania swoich serwisów.

Semantyka kodu

Bardzo istotnym czynnikiem dost#pno'ci strony jest prawid&owa semantyka kodu HTML. Prawid&owe wykorzy-
stanie znaczników HTML tam, gdzie jest to uzasadnione i przewidziane przez twórców tego j#zyka jest jednym 
z g&ównych elementów niezb#dnych do stworzenia &atwo dost#pnej strony do zbudowania dost#pnej strony.

To od semantyki kodu zale$y czy dany fragment tekstu b#dzie potraktowany jako nag&ówek tre'ci czy jako 
zwyk&y akapit. Dlatego tak istotne jest wykorzystywanie standardowych elementów j#zyka HTML, takich jak 
np.: H1, H2, H3, P, UL, LI. Znaczniki te okre'laj" nam w jasny sposób z jakim typem tre'ci mamy do czynienia.

Dzi#ki prawid&owemu stosowaniu tych znaczników kod jest bardziej przejrzysty, &atwiej wprowadza( w*nim 
poprawki, a przede wszystkim, które zapewniaj" prawid&owe funkcjonowanie czytników ekranowych.

Zarówno w poprzednim, jak i w obecnym rankingu badane strony nie wypadaj" pod tym wzgl#dem naj-
lepiej. Nadal kod serwisów nie spe&nia podstawowych za&o$e) j#zyka HTML, w konsekwencji czego osoby 
z*wadami wzroku maj" do utrudniony dost#p do stron internetowych s"dów.

Obecno'( ramek

Ramki s" przestarza&" technologi", która od dawna nie powinna by( stosowana przy tworzeniu stron interne-
towych. Za rezygnacj" z tej metody budowania serwisów przemawia wiele argumentów dotycz"cych dost#p-
no'ci i u$yteczno'ci. Ramki mog" sprawia( problemy w nawigacji u$ytkownikom korzystaj"cym z czytników 
ekranowych lub przegl"darek tekstowych. Ramki utrudniaj" tak$e drukowanie stron, uniemo$liwiaj" doda-
wanie konkretnych podstron serwisu do ulubionych lub &atwe skopiowanie adresu konkretnej podstrony.

Na szcz#'cie ramki przesta&y ju$ wyst#powa( na stronach polskich s"dów. Nie ma ich w $adnym z analizo-
wanych serwisów. To dobra wiadomo'( - teraz pora na to, aby budowanie serwisów za pomoc" tabelek 
ust"pi&o miejsca nowocze'niejszym rozwi"zaniom.

Wy&"czone style

Przegl"darki tekstowe i czytniki ekranowe nie korzystaj" z arkuszy stylów opisuj"cych wygl"d strony. Wy-
&"czenie w przegl"darce obs&ugi stylów jest wi#c testem na to, czy serwis b#dzie nadal czytelny oraz na to 
jak zachowa si# umieszczona w nim tre'( – czy b#dzie mo$na j" bez problemów odczyta(, czy te$ b#dzie 
wymieszana z innymi elementami strony.

Zarówno w poprzednim jak i w tym roku wi#kszo'( serwisów przesz&a ten test pozytywnie. 

Wy&"czona grafika

Cz#stym b&#dem przy tworzeniu stron internetowych jest koncentrowanie si# wy&"cznie na tylko na grafi-
ce. Twórcy stron u$ywaj"c elementów graficznych po to, aby zaakcentowa( albo skontrastowa( tre'( i*za-
pominaj" o sytuacji, w której u$ytkownik mo$e mie( wy&"czone wy'wietlanie obrazków w przegl"darce.
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W takim przypadku cz#sto zdarza si#, $e strona przestaje by( czy-
telna. W skrajnych przypadkach tekst jest zupe&nie nieczytelny (np. 
bia&y tekst na bia&ym tle). Je$eli dodamy do tego brak tekstów alter-
natywnych dla obrazków, otrzymujemy serwis, który jest ca&kowicie 
nieu$yteczny.

Badane serwisy radzi&y sobie stosunkowo dobrze z tym testem. Cza-
sami dzi#ki wy&"czeniu grafiki serwis stawa& si# bardziej czytelny.

Zdefiniowany j#zyk strony

Definicja j#zyka strony ma istotne znaczenie dla czytników ekrano-
wych. Aby stworzy( o wysokiej dost#pno'ci serwis, nale$y zadba( o 
to, $eby znacznik ten znalaz& si# w opisie strony.

W porównaniu z rokiem ubieg&ym wida( popraw# pod tym wzgl#-
dem. Wi#kszo'( serwisów s"dów posiada ju$ definicj# j#zyka, co za-
s&uguje na pochwa&#.

5.2.5. Podsumowanie

W stosunku do roku ubieg&ego tylko kilka s"dów wprowadzi&o gruntowne zmiany na swoich stronach. Na-
dal widoczne s" na nich b&#dy, które negatywnie wp&ywaj" na ich dost#pno'(. Do najwi#kszych problemów 
serwisów s"dów nale$y stosowanie przestarza&ych technologii i s&aba czytelno'( tekstów na stronach. 

Z drugiej strony mo$na tak$e napotka( przyk&ady z&ego zastosowania nowoczesnych technologii np. AJAX 
(Asynchronous JavaScript and XML - wywo&anie strony bez prze&adowania). Taka sytuacja ma miejsce w 
serwisie S"du Okr#gowego w Elbl"gu, który wykorzystuje AJAX do wczytywania fragmentów tre'ci strony, 
co jest zupe&nie nietrafione. Nie przynosi korzy'ci u$ytkownikowi, a brak alternatywnej wersji dzia&aj"cej 
bez JavaScript powoduje, $e po jego wy&"czeniu przegl"danie strony jest niemo$liwe.

6. Serwis internetowy S$du Najwy!szego. Analiza przypadku

6.1. Analiza zawarto"ci technicznej

Serwis S"du Najwy$szego (http://www.sn.pl) nie 
by& oceniany w poprzednich edycjach rankingu, 
ale ju$ po wst#pnej analizie mo$na stwierdzi(, $e 
zosta&by oceniony jako jeden ze s&abszych.

Pierwsze, co widzimy po wej'ciu na serwis S"du 
Najwy$szego, to strona na której wida( tylko kilka 
linków nawigacyjnych:

Przyk#ad strony bez wy!wietlonych obrazków

Strona g#ówna
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Stron# g&ówn" mo$na porówna( do stron typu „intro”, na których u$ytkownik ma niewiele opcji do wybo-
ru, i które opó+niaj" znalezienie poszukiwanych informacji.

Nawigacja po serwisie jest do'( trudna, linki w menu s" ma&e i nieczytelne. Rozmiar czcionki i jej kolor w 
lewym menu w po&"czeniu ze zlewaj"cym si# t&em powoduj", $e u$ytkownik musi wyt#$a( wzrok, aby móc 
odczyta( zawart" tam tre'(. Dla osób z wadami wzroku mo$e to by( niemo$liwe. Link do strony g&ównej 
jest ostatnim odno'nikiem w menu lokalnym - nie jest to rozwi"zanie standardowe, link ten powinien zna-
le+( si# na poziomie menu g&ównego.

Grafika jest ma&o atrakcyjna i nie podkre'la najwa$niejszych elementów (menu g&ówne i lokalne). T&o za-
stosowane na stronie zawiera bia&e paski, które przy d&u$szym przegl"daniu serwisu powoduj" zm#czenie 
wzroku i zniech#caj" do korzystania ze strony.

W serwisie panuje chaos typograficzny. Na obrazku poni$ej widzimy a$ cztery ro$ne rodzaje czcionek. Ka$-
da w innym stylu i kolorze.

Strona nie jest dostosowana do du$ych rozdzielczo'ci, dodatkowo roz&o$enie tre'ci nie wykorzystuje 
w*sposób optymalny obszaru strony:

Na obrazku powy$ej wida( jak niewiele miejsca pozostaje na tre'( wydarze). Zupe&nie niepotrzebnie zo-
stawiono tak du$o wolnej przestrzeni po lewej stronie pod dat" wydarzenia. Tekst jest +le sformatowa-
ny - mi#dzy s&owami pojawiaj" si# zbyt du$e, niekontrolowane odst#py, co sprawia, $e artyku& czyta si# 
ma&o komfortowo. Dzieje si# tak dlatego, $e przegl"darki internetowe nie potrafi" automatycznie dzieli( 
i przenosi( wyrazów. Teksty w serwisach WWW powinny by( zawsze wyrównane do lewej strony, a nie 
wyjustowane.

Widok dla rozdzielczo!ci 1280x800
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Przygl"daj"c si# stronie S"du Najwy$szego pod wzgl#dem dost#pno'ci mo$na stwierdzi(, $e serwis z wy&"czo-
n" grafik" prezentuje si# lepiej ni$ z*w&"czon". Dzi#ki braku t&a serwis sprawia wra$enie bardziej czytelnego.

Praktycznie ca&a struktura strony oparta jest o tabelki, których obecnie si# ju$ nie stosuje przy tworzeniu ser-
wisów internetowych. Na stronach S"du Najwy$szego mo$na zetkn"( si# z*inn" przestarza&" technologi", czyli 
z*ramkami, które znikn#&y ju$ ze wszystkich serwisów pozosta&ych s"dów branych pod uwag# w rankingu.

Archaiczno'( doboru rozwi"za) w budowie serwisu wp&ywa na semantyk# kodu. Znacznik TITLE, cho( jest 
obecny na stronie, nie prezentuje tytu&u aktualnie przegl"danej strony, a jedynie nazw# s"du. Serwis nie 
posiada tak$e zdefiniowanego j#zyka.

Je'li chodzi o rozwi"zania podnosz"ce dost#pno'( serwisu dobr" metod" jest umieszczanie pod obrazka-
mi opisów, które s" dopasowane do prezentowanej tre'ci oraz szczegó&ow" j" opisuj". Wa$ne jest tak$e, 
aby tytu&y umieszczonych linków nie budzi&y zastrze$e). 

Podsumowuj"c: strona S"du Najwy$szego jest ma&o nowoczesna, nieu$yteczna i ma problemy z dost#pno'ci". 

Dla porównania strona S"du Najwy$szego w Czechach:

Strona posiada nowoczesn" grafik#, która jest nie tylko atrakcyjna, ale tak$e 
subtelna i elegancka, jak przysta&o na wizytówk# s"du. Wyodr#bnia najwa$-
niejsze elementy, oferuje intuiucyjn" nawigacj# i optymalnie wykorzystuje 
obszar na stronie. Strona g&ówna posiada najwa$niejsze elementy: list# aktu-
alno'ci i punkty startowe do najistotniejszych tre'ci.

6.2. Analiza zawarto"ci merytorycznej

Serwis internetowy nie by& do tej pory przedmiotem ca&o'ciowej analizy i 
oceny pod wzgl#dem jego zawarto'ci merytorycznej. Nale$y jednak zauwa-
$y(, $e istotny wycinek tego zagadnienia zosta& ju$ szczegó&owo opracowany 
przez autorów raportu FOR, HFPC i Akademii Leona Ko+mi)skiego pt. „Pu-
bliczna dost#pno'( orzecze) s"dowych”5. Strona internetowa SN zosta&a tam 
przeanalizowana pod k"tem dost#pno'ci wyroków. Wnioski z raportu nie s" 
pozytywne. Okazuje si# bowiem, $e zakres publikowanego orzecznictwa jest 
ograniczony. Niemo$liwe jest znalezienie w dost#pnej bazie wyroków „Su-
premus” starszych orzecze), a bie$"ce orzecznictwo publikowane jest tylko 
w cz#'ci. Jednocze'nie, pracownicy S"du Najwy$szego korzystaj" z dost#pu 
do pe&nego orzecznictwa poprzez wewn#trzn" baz# „Omnia”. Poszukuj"cy 
konkretnych orzecze) powinni zwróci( si# do SN o ich przes&anie w trybie 
wniosku o udost#pnienie informacji publicznej albo mog" te$ skorzysta( 
z*jednego z*komercyjnych systemów informacji prawnej.

Limitowany dost#p do orzecznictwa to najpowa$niejsza wada serwisu interne-
towego SN. Jej usuni#cie wymaga pod"$enia tropem Naczelnego S"du Admi-
nistracyjnego, który oferuje obecnie kompletn" baz# orzecznictwa swojego i 
wojewódzkich s"dów administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl). Takie rozwi"-
zanie nale$y opracowa( jak najszybciej, pami#taj"c równie$ o zastosowaniu 
takich elementów, jak rozbudowana wyszukiwarka umo$liwiaj"ca wygodne 
przeszukiwanie orzecze) wed&ug typów, hase&, zagadnie), s&ów w tre'ci, etc.

5 Raport jest dost#pny na stronie internetowej Forum Obywatelskiego Rozwoju: www.for.org.pl, w dziale Publikacje/Raporty.

http://www.nsoud.cz
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Oprócz tego, nale$y jeszcze wypunktowa( co najmniej kilka istotnych s&abo'ci serwisu internetowego 
S"du Najwy$szego:

• ca&kowity brak informacji przydatnych dla stron post#powania. SN jest szczególnym s"dem, obs&ugiwa-
nym wy&"cznie przez osoby, które maj" uprawnienia (adwokatów, radców prawnych, instytucje proku-
ratury, Rzecznika Praw Obywatelskich). Niemniej jednak, uzasadnione by&oby umieszczenie w serwisie 
internetowym podstawowych informacji na temat 'rodków prawnych, z których mo$na korzysta( w SN 
(skarga kasacyjna, kasacja), kosztów post#powania, mo$liwo'ci uzyskania nieodp&atnej pomocy prawnej, 
etc. Takich danych na stronie SN pró$no szuka(. 

• ograniczona liczba publikacji dost#pnych w wersji elektronicznej. Wprawdzie opublikowane s" biuletyny 
przedstawiaj"ce wybór najwa$niejszych orzecze) ka$dej z izb SN, ale brakuje publikacji dzia&alno'( w za-
kresie publikacji analitycznych czy przekrojowych studiów konkretnych zagadnie) prawnych. Takie anali-
zy zapewne powstaj" na potrzeby wewn#trzne SN. Nale$a&oby rozwa$y( mo$liwo'( ich upowszechniania 
poprzez stron# internetow" S"du;

• skromna zawarto'( serwisu dla mediów. Cho( publikowane s" notki na temat bie$"cego orzecznictwa 
przydatne równie$ dziennikarzom, to jednak celowe by&oby stworzenie specjalnego serwisu rzecznika 
prasowego na wzór niektórych s"dów okr#gowych. Nie robi dobrego wra$enia zamieszczenie w serwisie 
Zespo&u Prasowego SN jako jedynego dokumentu do pobrania wzoru o'wiadczenia o zobowi"zaniu si# 
do zap&aty odszkodowania za szkody spowodowane w budynku SN przy okazji transmisji telewizyjnych 
(http://www.sn.pl/sadnajw/1_7.html);

• brak pakietu informacji o charakterze edukacyjnym, np. broszur wyja'niaj"cych zadania SN, jego rol# w 
systemie wymiaru sprawiedliwo'ci. Serwis internetowy SN nie jest +ród&em przyst#pnych informacji o sys-
temie prawa i systemie wymiaru sprawiedliwo'ci dla nieprofesjonalistów;

• brak informacji na temat mo$liwo'ci wst#pu do budynku SN czy te$ mo$liwo'ci obserwowania rozpraw;
• brak informacji na temat s#dziów SN w postaci krótkich notek biograficznych – zamieszczono jedynie bio-

gramy Prezesów SN;
• zamieszczenie nieaktualnego tekstu ustawy o S"dzie Najwy$szym (www.sn.pl/sadnajw/2_2_1.html). 

 
Mo$na jednak zauwa$y( wiele elementów serwisu internetowego, które mo$na oceni( pozytywnie: 

• regularne publikowanie informacji na temat rozstrzyganych przez SN spraw, które s" lub mog" by( przed-
miotem du$ego zainteresowania opinii publicznej;

• e-wokanda zawieraj"ca wykaz wokand w ka$dej Izbie SN na trzydzie'ci dni;
• interesuj"ca i bogata analiza przedstawiaj"ca histori# S"du Najwy$szego a$ po czasy wspó&czesne (http://

www.sn.pl/historia/index.html); 
 
Podsumowuj"c – serwis internetowy SN ma bardzo ograniczon" form#. Zakres dost#pnych informacji jest 
minimalny. S" one rzetelne, ale dalece niewystarczaj"ce. Mo$e sie wydawa(, $e SN traktuje prowadzenie 
serwisu internetowego raczej jako obowi"zek, ni$ jako szans# na zapewnienie lepszej komunikacji ze spo-
&ecze)stwem. Zrozumia&e jest to, $e SN powinien komunikowa( si# ze spo&ecze)stwem przede wszystkim 
przez swoje orzecznictwo, którego jako'( powinna by( najwy$szym celem. Wspó&cze'nie jednak, na co 
staramy si# zwróci( uwag# w prezentowaniu wyników kolejnych bada), rola instytucji wymiaru sprawiedli-
wo'ci wydaje si# szersza. Nie powinny one unika( anga$owania si# w dzia&ania informacyjne i edukacyjne 
adresowane zarówno do profesjonalistów, jak i do obywateli poszukuj"cych podstawowych informacji na 
temat systemu prawa i systemu s"downiczego.

6.3. Wzorcowe serwisy s$dów najwy!szych 

Jedn" z* lepiej prezentuj"cych si# stron zagranicznych s"dów najwy$szych jest strona francuska. Trzyma 
ona wysoki poziom pod wzgl#dem merytorycznym, a wizualnie zdecydowanie wyró$nia si# na tle innych 
serwisów. Równie$ strony s"dów najwy$szych w Szwecji, Estonii i USA prezentuj" dobry poziom techniczny 
i staraj" si# trzyma( standardów dost#pno'ci. Od strony technicznej serwisy te prezentuj" znacznie wy$szy 
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poziom ni$ wi#kszo'( polskich serwisów. Na szczególn" uwag# zas&uguj" strony: francuska i szwedzkia, 
które prezentuj" nieszablonowe i przejrzyste podej'cie do wygl"du strony.

S"d Najwy$szy Republiki Francuskiej / Le conseil d’etat et la juridiction administrative  
www.conseil-etat.fr/cde/fr

• Serwis dost#pny jest w kilku wersjach j#zykowych. 
• Na stronie mo$na znale+( specjaln" zak&adk# dotycz"c" konferencji, seminariów i wyk&adów organizowa-

nych przez S"d Najwy$szy.
• Materia&y informacyjne o funkcjonowaniu s"du przygotowane s" w bardzo atrakcyjnej formie. Na stronie 

zamieszczone s" filmy wideo prezentuj"ce osoby funkcyjne oraz sposób funkcjonowania s"du.
• Strona zawiera specjaln" zak&adk# z publikacjami dotycz"cymi S"du Najwy$szego, które s" przedstawione 

w bardzo atrakcyjnej formie graficznej.
• Na stronie g&ównej znajduje si# specjalna wyszukiwarka. 
• U$ytkownik strony mo$e równie$ zapisa( si# na specjalny newsletter.

S"d Najwy$szy w Szwecji Hogsta domstolen – www.hogstadomstolen.se

• Strona ta skonfigurowana jest z aplikacj" Google T&umacz, dzi#ki czemu u$ytkownik mo$e z niej korzysta( 
w dowolnym j#zyku.

• Na stronie dost#pne s" skrócone $yciorysy wszystkich s#dziów.
• Na stronie przygotowany jest FAQ, czyli zestaw najcz#'ciej zadawanych pyta) i odpowiedzi.
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S"d Najwy$szy USA / Supreme Court of the United States – www.supremecourt.gov

• W serwisie znajduje si# panel z informacjami o ostatnich decyzjach S"du wraz z dat" ich opublikowania. 
• Strona g&ówna zawiera specjaln" przegl"dark# wszystkich dokumentów i plików znajduj"cych si# w ser-

wisie.
• Na stronie g&ównej umieszczony jest kalendarz, na którym zaznaczone s" dni, w których s"d obraduje oraz 

zaznaczone s" dni, w których s"d jest zamkni#ty.
• W zak&adce ,,o S"dzie Najwy$szym” jest lista wszystkich cz&onków S"du Najwy$szego, u&o$ona chronolo-

gicznie. Jest tam tak$e informacja o tym, który Prezydent USA mianowa& danego s#dziego.

S"d Najwy$szy w Estonii – Riigikohus – www.nc.ee 

• S" dost#pne cztery wersje j#zykowe strony.
• Na stronie umieszczone s" imiona i nazwiska wszystkich s#dziów orzekaj"cych, razem ze zdj#ciami.
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7. Rekomendacje

7.1. Techniczne

W poprzednich edycjach raportu wielokrotnie zalecali'my ujednolicenie wygl"du stron s"dów. Wydaje si#, 
$e dobrym pocz"tkiem mo$e by( wypracowanie dobrych praktyk dotycz"cych systemu nawigacji i po-
dzia&u tre'ci w serwisach s"dów. U$ytkownicy serwisów wszystkich lokalnych s"dów poszukuj" przecie$ 
podobnych informacji. Tre'ci, które naszym zdaniem powinny znale+( si# w g&ównym menu to:

• Informacje dla interesantów / za&atwianie spraw:
• Obywatel w s"dzie (poradniki przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwo'ci do pobrania w pliku pdf.)
• Godziny urz#dowania
• Op&aty
• Pomoc prawna
• Dokumenty i formularze
• Rejestry i ewidencje

• Za&atw spraw# przez Internet
• E-s"d
• E-wokanda
• Elektroniczna skrzynka podawcza

• S"d
• Aktualno'ci
• Struktura organizacyjna s"du
• Rzecznik prasowy
• Orzecznictwo
• Aplikacje
• Oferty pracy
• Zamówienia publiczne

• Instytucje
• Kontakt

Serwisy s"dów powinny by( tak skonstruowane, aby przede wszystkim przeci#tny obywatel by& w stanie 
znale+( wa$ne dla niego informacje. Najwa$niejsz" grup" u$ytkowników stron s"dów s" zwykli ludzie, a nie 
tylko prawnicy, s#dziowie, urz#dnicy, czy te$ osoby zwi"zane z wymiarem sprawiedliwo'ci.

Aby u&atwi( obywatelom kontakty z s"dami na stronach tych instytucji warto umie'ci( krótkie instrukcje 
wyja'niaj"ce, jak wygl"da za&atwianie ró$nego rodzaju spraw (dzia& „Obywatel w s"dzie” na li'cie powy$ej). 
Na przyk&ad uzyskanie odpisu z ksi#gi wieczystej: 

1. „Musisz zna( numer ksi#gi wieczystej” (tu dodatkowe informacje jak go zdoby() 
2. „Wype&nij wniosek” (mo$liwo'( pobrania formularza oraz informacja, gdzie na miejscu si# znajduje)
3. „Udaj si# do kasy s"du” (informacja o cenniku oraz gdzie znajduje si# kasa)
4. „Z potwierdzeniem wp&aty udaj si# do pokoju numer X na pi#trze Y w celu odebrania odpisu”.

Lista takich najcz#stszych spraw prawdopodobnie nie b#dzie trudna do stworzenia, a bardzo u&atwi nie 
tylko znajdowanie odpowiednich informacji na stronie, ale tak$e poruszanie si# po samym gmachu s"du. 
Dzi#ki prostym instrukcjom obywatele b#d" mogli &atwiej zrozumie( dzia&ania i post#powanie s"du w kon-
kretnych przypadkach.
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7.2. Merytoryczne

Cieszy( powinna systematyczna poprawa jako'ci badanych serwisów s"dowych, któr" odnotowujemy 
w*kolejnych edycjach badania. Wci"$ jednak zwracaj" uwag# du$e ró$nice punktowe mi#dzy s"dami naj-
wy$ej i najni$ej ocenianymi. Z*punktu widzenia obywatela (klienta s"du) oznacza to, $e jako'( i mo$liwo'ci 
jego komunikacji z*s"dem s" zró$nicowane w skali kraju. W szerokim sensie mo$na nawet mówi( o nierów-
nym dost#pie do wymiaru sprawiedliwo'ci. Dlatego warto raz jeszcze podkre'li( konieczno'( stworzenia 
ujednoliconego i zarz"dzanego centralnie portalu polskiego s"downictwa. Budzi wi#c zaskoczenie, $e Mi-
nisterstwo Sprawiedliwo'ci odrzuca ten postulat, nie precyzuj"c jakie wzgl#dy blokuj" realizacj# takiego 
projektu. 

Na potrzeb# wprowadzenia takiego rozwi"zania wskazuje te$ tre'( wydanych przez wytycznych w zakresie 
tre'ci i kompozycji serwisów s"dowych. Okazuj" si# one zbyt lakoniczne i niewystarczaj"ce. Budz" te$ za-
strze$enia, które opisane zosta&y szczegó&owo w raporcie. Ministerstwo nie powinno zatem powstrzymy-
wa( si# przed dalszymi dzia&aniami na rzecz podniesienia jako'ci serwisów internetowych polskich s"dów, 
najlepiej poprzez rozpocz#cie prac nad jednolitym portalem wymiaru sprawiedliwo'ci, a w wariancie mini-
malnym – nad uzupe&nieniem i poprawieniem wydanych przed dwoma laty wytycznych.

Nowym obszarem problemów, który zidentyfikowali'my w tegorocznym badaniu jest serwis interneto-
wy S"du Najwy$szego. W tym wypadku rekomendacje mo$na skierowa( bezpo'rednio do s&u$b informa-
cyjnych SN. Cho( serwis nie zawiera w naszej ocenie powa$nych b&#dów, to jego podstawow" wad" jest 
bardzo skromna zawarto'(. Sprawia to, $e u$yteczno'( serwisu internetowego S"du Najwy$szego, a tak$e 
jego znaczenie dla budowania 'wiadomo'ci prawnej spo&ecze)stwa i edukacji w sferze wymiaru sprawie-
dliwo'ci pozostaje minimalne. Obecnie funkcjonuj"cy serwis jest znacznie ubo$szy ni$ serwisy sporej licz-
by s"dów okr#gowych czy apelacyjnych.
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Za&$czniki

Za&$cznik 1

Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S"dowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Spra-
wiedliwo'ci, Wytyczne dotycz"ce standardów prowadzenia stron internetowych przez jednostki wymiaru 
sprawiedliwo'ci, Warszawa, pa+dziernik 2008.

Departament
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S!dowych

i Informatyzacji Resortu

WYTYCZNE
DOTYCZ"CE STANDARDÓW 

PROWADZENIA STRON INTERNETOWYCH
PRZEZ JEDNOSTKI WYMIARU SPRAWIEDLIWO#CI

Warszawa, pa+dziernik 2008 r.
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Metryka dokumentu:

Imi% Nazwisko Stanowisko Podpis Data

Opracowa&: Marcin Szyma)ski G&ówny 
specjalista

/-/ 06.10.2008 r.

Sprawdzi&: Marcin Ku'mierczyk Naczelnik WIR /-/ 06.10.2008 r.

Sprawdzi&: Jaros&aw Paszke Dyrektor 
DCORS i IR

/-/ 10.10.2008 r.

Zaakceptowa&: ,ukasz R#dziniak Podsekretarz 
Stanu

/-/ 10.10.2008 r.

Historia wprowadzanych zmian:

Lp. Data zmiany
Dotyczy
(punkt dokumentu) Zakres zmiany

1. 18.09.2008 3.1.9 Ujednolicenie standardowej rozdzielczo'ci strony 
internetowej (1024x768).

2.  18.09.2008 3.2.2.2 Opis zawarto'ci polityki prywatno'ci.

3. 18.09.2008 3.3.2 Opis zawarto'ci wokandy internetowej

4. 18.09.2008 3.3.5.d Opis zawarto'ci listy bieg&ych s"dowych

5. 18.09.2008 3.3.5.e Opis zawarto'ci listy lekarzy s"dowych

6. 06.10.2008 3.3 Opis menu rozwijalnego tzw. pull-down

Wst%p

Wraz z rozwojem spo&ecze)stwa informacyjnego s"dy wykorzystuj" Internet jako kana& informacyjny do 
komunikowania si# z obywatelami. Witryna internetowa s"du jest przede wszystkim jego wizytówk" a nie-
rzadko pierwszym kontaktem obywatela z wymiarem sprawiedliwo'ci. W zwi"zku z tym jej zawarto'( jak 
i szata graficzna powinny by( w&a'ciwie dobrane i*zoptymalizowane zarówno pod wzgl#dem u$ytkowym 
jak i estetycznym. 

Priorytetowym zadaniem utrzymywanej strony internetowej s"du jest umo$liwienie dost#pu do niezb#d-
nych informacji o dzia&alno'ci s"du. 

Mo$na w tym celu wykorzysta( metodyk# WAES (ang. WAES -Website Attribute Evaluation System – Wielo-
kryterialny System Oceny Serwisów Internetowych), która umo$liwia ocen# witryn internetowych wed&ug 
'ci'le zdefiniowanych, prostych kryteriów i*jest stosowana do oceny witryn administracji publicznej, a co 
za tym idzie jest zbiorem najlepszych praktyk i powinna by( traktowana jako wytyczne do projektowania 
stron internetowych.

Ponadto zgodnie z postulatami zawartymi w serii norm PN-EN ISO 9241 „Wymagania ergonomiczne doty-
cz"ce pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposa$onych w*monitory ekranowe (VDT)” u$yteczno'( 
strony internetowej zosta&a zdefiniowana jako miara efektywno'ci, wydajno'ci i satysfakcji z jakimi produkt 
pozwala na realizacj# celów u$ytkowników. Sformu&owano nast#puj"ce kryteria osi"gni#cia ww. celu. 
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Strona internetowa (witryna internetowa) powinna:

• w czytelny sposób przedstawia( u$ytkownikom dost#pne tre'ci i pomaga( w*dotarciu do nich,
• nie obci"$a( pami#ci u$ytkowników przypominaj"c o miejscu, w którym znajduj" si# aktualnie w struktu-

rze serwisu i mo$liwych opcjach,
• mówi( j#zykiem u$ytkowników bez odwo&ywania si# do hermetycznego $argonu czy niezrozumia&ych 

skrótów,
• zapewnia( ró$ne sposoby dotarcia do informacji (przegl"danie, wyszukiwanie),
• by( przejrzysta, prosta i estetyczna.

 
Zarówno s"dy apelacyjne, okr#gowe jak i rejonowe samodzielnie prowadz" swoje witryny internetowe, we 
w&asnym zakresie projektuj"c szat# graficzn", rozmieszczenie elementów na stronie (kompozycja graficz-
na) czy zawarto'( informacyjn" serwisu lub zlecaj"c te prace lokalnym provider’om internetowym. Jednak-
$e zdarza si# (np. okr#g elbl"ski, &om$y)ski, warszawsko-praski, wroc&awski), $e strona internetowa s"dów 
rejonowych prowadzona jest przez s"d okr#gowy, co jest dobr" praktyk", gdy$ oprócz ujednolicenia szaty 
graficznej, czy zawarto'ci merytorycznej, dodatkowym atutem jest równie$ obni$enie finansowych kosz-
tów prowadzenia serwisu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozporz"dzenie Ministra Spraw Wewn#trznych i Administracji z dnia 18.01.2007*r. w*sprawie Biuletynu In-
formacji Publicznej zakre'la ramy zawarto'ci merytorycznej stron podmiotowych BIP jak równie$ okre'la 
mo$liwo'( wspó&istnienia stron BIP wraz z*witrynami internetowymi s"dów pod jednym adresem.

W my'l rozporz"dzenia zawarto'( informacyjna strony BIP powinna zosta( wydzielona ze strony interne-
towej w sposób umo$liwiaj"cy bezproblemowy dost#p do tre'ci obligatoryjnych, np. na za pomoc" hiper-
&"cza z logo BIP.

Informacje zamieszczane na stronie internetowej s"du dubluj" si# z obligatoryjnymi informacjami zamiesz-
czanymi na podmiotowej stronie BIP, co wytwarza niepotrzebny chaos informacyjny. 

Prowadzenie stron internetowych

Wymagania ogólne

1. Strona BIP oraz strona internetowa s"du powinny by( prowadzone pod jednym adresem a*obligato-
ryjne informacje zgodne z wymogami BIP nie powinny by( duplikowane na stronie internetowej s"du.

2. Strony www s"dów powinny by( we w&a'ciwy sposób zabezpieczone przed atakami internetowymi.
3. Strony internetowe s"dów rejonowych powinny mie( tak" sam" kompozycj# graficzn" (kolorystyka, 

uk&ad strony, rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie) ze stron" nadrz#dnego s"du 
okr#gowego.

4. Kolorystka stron powinna zosta( utrzymana w tonacjach pastelowych.
5. Technologia wykonania systemu obs&uguj"cego stron# internetow" s"du powinna umo$liwia( przy-

pisanie odpowiednich uprawnie) osobom publikuj"cym informacje na stronie w sposób pozwalaj"cy 
na wprowadzanie danych na ró$nych poziomach (przetargi, og&oszenia, zarz"dzenia, itd.).

6. System obs&uguj"cy stron# internetow" powinien umo$liwia( jednoznaczn" identyfikacj# osoby 
publikuj"cej informacj#.

7. Ka$da ze stron (podstron) powinna by( zaopatrzona w informacje o dacie publikacji materia&ów 
zawartych na niej. 

8. Strona internetowa powinna umo$liwia( sprawdzenie aktualnej wokandy s"du (tzw.*„e-wokanda”).
9. Strona powinna zosta( zoptymalizowana do standardowej rozdzielczo'ci 1024*x*768*punktów. 
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10. Strona internetowa s"du powinna by( zgodna ze standardami W3C.
11. Strona internetowa s"du powinna by( przyjazna dla osób s&abo widz"cych i umo$liwia( skalowanie 

zamieszczonych tekstów– funkcja AAA.
12. U$yta czcionka powinna by( wyra+na i odpowiednia dla danej rozdzielczo'ci, a u$yte t&o powinno 

zapewnia( „czytelno'(” strony.

 
Kompozycja strony

Nag&ówek strony

Nag&ówek strony powinien zawiera(:

1. god&o Rzeczpospolitej Polskiej,
2. nazw# jednostki,
3. logo i skrót do BIP-u,
4. skalowanie wielko'ci tekstu (AAA)

Poni$ej nag&ówka powinny zosta( umieszczone informacje u&atwiaj"ce nawigowanie po danym serwisie, 
co najmniej 'cie$ka dost#pu do danej podstrony zgodna z*hierarchiczno'ci" menu, np. „Informacje*/*godzi-
ny*urz#dowania*/*kasy”.

Stopka strony

Stopka strony powinna zawiera( nast#puj"ce informacje:

1. skrót (link) do mapy strony,
2. skrót (link) do opisu polityki prywatno'ci, 

• Polityka prywatno'ci powinna zawiera( nast#puj"ce informacje:
• Wyszczególnienie zbieranych przez s"d danych.
• Opis sposobu korzystania przez s"d z gromadzonych informacji.
• Opis sposobu kontaktu s"du z obywatelem w korelacji do przetwarzanych informacji.
• Opis sposobu zmiany przez obywatela danych osobowych.
• Wykorzystanie „cookies”.
• Opis sposobu zabezpieczenia przetwarzanych danych.
• Zmiany polityki prywatno'ci. 

3. skrót (link) do e-wokandy (informacje wymagane w punkcie 3.1.8 oraz 3.3.2 niniejszego opracowania),
4. skrót (link) do poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za stron# internetow" (webmaster, admi-

nistrator),

 
Menu strony internetowej wraz z zakresem informacyjnym

Hierarchiczne menu strony internetowej powinno zosta( umieszczone przy lewej kraw#dzi strony. Szero-
ko'( menu, jego t&o oraz u$yta odpowiednia czcionka powinny zapewnia( czytelno'( przekazu. Po klikni#-
ciu (wymagana jest akcja ze strony u$ytkownika, wyklucza si# przypadek wskazania kursorem ekranowym) 
na pozycj# menu, menu strony powinno si# rozwija( tylko i wy&"cznie w dó&, tzw. pull-down menu lub 
pop-down*menu.

Terminologia u$yta w menu a zastosowana w poni$szym jego opisie jest obligatoryjna. Nie s" dopusz-
czalne odst#pstwa opieraj"ce si# na okre'leniach bliskoznacznych, np. typu: aktualno'ci – informacje 
bie$"ce.
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Poni$ej przedstawiony zosta& zakres informacyjny menu. 

Wprowadzona w opracowaniu numeracja ma na celu zwi#kszenie czytelno'ci uk&adu menu, jednak$e 
menu strony internetowej nie powinno jej zawiera(.

1. Strona g&ówna
Na g&ównej stronie internetowej powinny zosta( rozmieszczone informacje praktyczne u&atwiaj"ce 
u$ytkownikom korzystanie z serwisu, a w szczególno'ci:

• dane teleadresowe s"du,
• wyszukiwarka tre'ci,
• odno'niki do najcz#'ciej poszukiwanych informacji (linki powinny zosta( wyselekcjonowane na podstawie 

statystyk),
• odno'niki do stron jednostek nadrz#dnych i podleg&ych.

2. Wokanda 
(wokanda elektroniczna tzw. i-Wokanda lub e-Wokanda)
Strona internetowa powinna umo$liwia( sprawdzenie wokandy s"du. W chwili obecnej nie jest obliga-
toryjnie wymagane aktualizowanie godzin rozpocz#cia i zako)czenia rozpraw na stronie internetowej 
s"du w czasie rzeczywistym. Ogólna informacja jest wystarczaj"ca, pod warunkiem, $e wokanda aktu-
alizowana jest codziennie.
Wokanda internetowa powinna zawiera( tylko i wy&"cznie wykaz spraw ograniczaj"cy si# do informacji 
o sygnaturze sprawy, miejscu (je'li s"d mie'ci si# w kilku budynkach – adres budynku w którym prowa-
dzona jest rozprawa) oraz czasie przeprowadzenia rozprawy s"dowej. 
Rozprawa powinna by( identyfikowana (wyszukiwanie) po wyró$niku w postaci sygnatury sprawy. 

3. Aktualno'ci (informacje bie$"ce o funkcjonowaniu jednostki, nowo'ci w serwisie).
4. Struktura organizacyjna.

Poni$sze podstrony powinny zawiera( nast#puj"ce informacje:
• dane teleadresowe,
• informacje o osobach pe&ni"cych obowi"zki kierownicze (przewodnicz"cy, kierownik sekretariatu),
• informacje o miejscu (nr pokoju), dniach i godzinach przyjmowania interesantów,
• w&a'ciwo'ci rzeczowe.

a. Podstawa prawna
b. Prezes
c. Kolegium s#dziów
d. Dyrektor s"du
e. Rzecznik prasowy
f. Wydzia&y
g. Oddzia&y
h. Kuratorzy
i. RODK (fakultatywnie)
j. Gospodarstwa pomocnicze (fakultatywnie)
k. Izba morska (fakultatywnie)

5. Informacje (punkt informacyjny).
a. Godziny urz#dowania:

i. s"du, 
ii. kasy, 
iii. biura podawczego,
iv. KRK,
v. godziny przyj#( interesantów,
vi. punktów informacyjnych.

b. Konta bankowe (wykaz kont bankowych, na które nale$y dokonywa( wp&at wraz z*nazw" konta i banku).
c. Rejestry S"dowe (dane teleadresowe o punktach wyst#puj"cych w obr#bie w&a'ciwo'ci miejscowej 

s"du - KRS, NKW, KRK, PPO).
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d. Biegli s"dowi.
Obligatoryjnie na stronie internetowej s"du powinna zosta( zamieszczona informacja o miejscu i go-
dzinach udost#pnienia zainteresowanym listy bieg&ych s"dowych.
Ponadto powinna zosta( udost#pniona informacja: „Jak zosta( bieg&ym s"dowym?”.
Rozporz"dzenie Ministra Sprawiedliwo'ci z dnia 24.01.2005 r. (Dz.U.05.15.133) w sprawie bieg&ych s"dowych 
nie precyzuje, czy i na jakich warunkach mo$na opublikowa( list# bieg&ych na stronie internetowej s"du. 
Je'li prezes w&a'ciwego s"du okr#gowego tak postanowi, zasadnym wydaje si#, po wyra$eniu uprzedniej 
pisemnej zgody bieg&ego na publikacj# jego danych osobowych w sieci Internet, w zakresie przez niego 
dopuszczonym (np. okre'lenie specjalno'ci bez podawania danych osobowych takich jak imi# i nazwisko, 
a*jako dane do kontaktu tylko i*wy&"czenie adres poczty elektronicznej), opublikowanie wykazu bieg&ych.

e. Lekarze s"dowi (lista publikowana na poziomie s"dów okr#gowych, na poziomie SR odno'nik do 
w&a'ciwej podstrony SO).
Zasadnym jest opublikowanie wykazu lekarzy s"dowych na stronie internetowej s"du w zakresie da-
nych wymaganych art. 7 ust. 2 ustawy o lekarzu s"dowym (Dz.U.07.123.849).

f. Komornicy (informacje teleadresowe oraz odno'nik do w&a'ciwych izb komorniczych).
g. T&umacze przysi#gli (link do strony MS).
h. Wzory i formularze (link do strony MS).
i. Op&aty s"dowe (kalkulator naliczania op&at i odsetek ustawowych - link do strony*MS).
j. Pomoc prawna (wykaz bezp&atnych instytucji udzielaj"cych porady prawne – link do strony MS).
k. Pytania i odpowiedzi (link do strony MS).
l. Instytucje (dane teleadresowe wraz z odno'nikami). 

i. Okr#gowa Rada Adwokacka,
ii. Naczelna Rada Adwokacka,
iii. Okr#gowa Izba Radców Prawnych,
iv. Krajowa Rada Radców Prawnych,
v. Kancelarie Notarialne,
vi. Krajowa Rada Notarialna,
vii. Kancelarie Komornicze,
viii. Izba Notarialna,
ix. Prokuratury rejonowe, okr#gowe, apelacyjne.

6. Zamówienia publiczne.
Fakultatywnie:

7. Informacje prasowe.
8. Orzeczenia.
9. Oferty pracy.
10. Elektroniczna skrzynka podawcza (obowi"zkowo na stronach spe&niaj"cych wymogi*BIP).
11. Formularz kontaktowy.
12. Informacje dodatkowe.

 
Aktualizacja stron internetowych

Wokanda internetowa powinna by( aktualizowana przynajmniej raz dziennie.

Strona internetowa s"du powinna by( przynajmniej jeden raz w miesi"cu przegl"dana pod k"tem spraw-
dzenia wszystkich dzia&aj"cych skrótów (linków) oraz aktualno'ci informacji.
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Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR zosta&o zarejestrowane w marcu 2007 r. i rozpocz#&o swoj" dzia&al-
no'( we wrze'niu 2007 r. Wy&"cznym fundatorem FOR jest prof. L. Balcerowicz. 

Celem FOR jest zwi#kszenie obywatelskiego zaanga$owania Polaków na rzecz propozycji, które sprzyjaj" 
szybkiemu i stabilnemu rozwojowi. Sta&ym punktem odniesienia dla FOR jest wizja pa)stwa prawa, które 
tworzy warunki sprzyjaj"ce prorozwojowym, produktywnym dzia&aniom ludzi: pracy, przedsi#biorczo'ci 
i*innowacyjno'ci; oszcz#dzaniu i inwestowaniu oraz zdobywaniu wiedzy. Dost#pna wiedza pozwala na*okre-
'lenie generalnych cech ustroju, który w najwi#kszym stopniu tworzy wymienione warunki. Te cechy to:

• Szeroki zakres indywidualnej wolno'ci w ramach jasnego i dobrze egzekwowanego prawa. Wolno"# i pra-
worz$dno"# tworz" podstawy dla sprawnego dzia&ania wolnego rynku, rozwoju spo&ecze)stwa obywa-
telskiego i otwarcia na 'wiat.

• Niskie podatki mo$liwe wy&"cznie przy niskich wydatkach publicznych. Badania pokazuj", $e zarówno 
nadmierne podatki, jak i ich g&ówna przyczyna – rozd#te wydatki bud$etu os&abiaj" bod+ce do dzia&a) pro-
duktywnych, przyczyniaj"c si# m.in. do bezrobocia lub bierno'ci zawodowej, a przez to – hamuj" rozwój 
i*ograniczanie ubóstwa.

• Rozwini#ta i odpowiedzialna fiskalnie samorz$dno"# lokalna. Zmniejsza ona ryzyko b&#dów zwi"zane 
z*centralizacj" decyzji w pa)stwie oraz umo$liwia porównywanie i rywalizacj# nie tylko na poziomie przed-
si#biorstw, ale i jednostek publicznych.

• Stabilno"# makroekonomiczna, czyli zdrowy pieni"dz, stabilny sektor finansowy oraz zrównowa$one 
finanse publiczne. Wymaga ona silnej ochrony niezale$no'ci i fachowo'ci takich instytucji jak bank cen-
tralny i nadzór finansowy oraz warunków instytucjonalnych zapobiegaj"cych zwi#kszaniu obci"$e) fiskal-
nych i utrzymywaniu si# deficytu w finansach publicznych.

• Pr#$ny, innowacyjny system edukacji i bada', silnie powi"zany ze 'wiatow" nauk" i rynkow" gospodark". 

FOR posiada form# prawn" fundacji, która nie prowadzi dzia&alno'ci gospodarczej. FOR jest instytucj" nie-
zale$n" i nie uczestniczy w dzia&alno'ci jakiejkolwiek partii politycznej.

Fundacja FOR



e-S!DY PO POLSKU
Badanie i ranking stron internetowych s"dów okr#gowych i apelacyjnych oraz S"du Najwy$szego – III edycja 37

Helsi)ska Fundacja Praw Cz&owieka (HFPC), z siedzib" w Warszawie, istnieje od 1989 roku. Jej powstanie 
poprzedzi&a siedmioletnia podziemna dzia&alno'( Komitetu Helsi)skiego w Polsce, którego misj" by&o 
monitorowanie wywi"zywania si# w&adz PRL ze zobowi"za) tycz"cych praw i wolno'ci cz&owieka, przy-
j#tych w 1975 roku w Akcie Ko)cowym KBWE w Helsinkach. Po zmianie ustroju politycznego cz&onkowie 
Komitetu stworzyli Fundacj# – niezale$n" instytucj# edukacyjno-badawcz", której misj" jest budowanie 
pa)stwa prawa, strze$enie praw i wolno'ci cz&owieka oraz propagowanie kultury owych praw w Polsce 
i*innych krajach.

G&ównymi kierunkami dzia&alno'ci HFPC s":

• EDUKACJA za granic" i w Polsce, mi#dzy innymi Szko&a Praw Cz&owieka dla absolwentów szkó& wy$szych, 
roczny kurs dla studentów, treningi umiej#tno'ci skutecznego dzia&ania na rzecz praw cz&owieka dla 
uczestników spoza Polski: Letnie i Zimowe Szko&y Praw Cz&owieka oraz Wy$szy Mi#dzynarodowy Kurs Praw 
Cz&owieka. Jedn" z form edukacji jest Mi#dzynarodowy Festiwal WATCH DOC’s „Prawa cz&owieka w filmie”.

• DZIA(ALNO)* W INTERESIE PUBLICZNYM – w tym monitoring tworzenia prawa i instytucji publicznych 
(np. warunków pracy s"dów, policji, dost#pu do pomocy prawnej, praw pacjentów), programy 'wiadcz"ce 
bezp&atn" pomoc prawn" dla obywateli polskich, uchod+ców i osób nale$"cych do mniejszo'ci. Obecnie 
dzia& prawny HFPC prowadzi dzia&alno'( w ramach pi#ciu programów merytorycznych, w'ród których: 
Program Spraw Precedensowych, Program Interwencji Prawnej, Program Prawa Cz&owieka a Rozliczenia 
z*Przesz&o'ci", Obserwatorium Wolno'ci Mediów w Polsce oraz Klinika Prawa „Niewinno'(”. 

HFPC wspó&pracuje z Rad" Europy, OBWE, ONZ (ma status konsultatywny przy Radzie Spo&eczno Gospo-
darczej ONZ, ECOSOC) oraz z polskimi i mi#dzynarodowymi organizacjami pozarz"dowymi.

Fundacj" kieruje pi#cioosobowy Zarz"d, na czele którego stoi Danuta Przywara (socjolog),oraz sze'cio-
osobowa Rada z przewodnicz"c" Halin" Bortnowsk"-D"browsk" (etyk, publicystka).

Helsi&ska Fundacja Praw Cz'owieka
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K2 Internet SA jest najwi#ksz" w Polsce agencj" interaktywn", dostarczaj"c" innowacyjne rozwi"zania 
w*zakresie marketingu, sprzeda$y i obs&ugi Klienta.

K2 'wiadczy us&ugi z zakresu: kreacji, tworzenia strategii on-line, budowy serwisów www, materia&ów 
multimedialnych i video, realizacji programów lojalno'ciowych, budowy systemów e-commerce, rozwi"-
za) mobilnych, hostingu zarz"dzanego i tworzenia aplikacji dedykowanych oraz planowania mediów 
i*performance marketingu. Spó&ka jest jednym z g&ównych dostawców tego rodzaju rozwi"za) w Europie 
Centralnej i Wschodniej. Na sta&e zatrudnia ponad 150 pracowników. W'ród Klientów K2 Internet SA znaj-
duj" si# m.in. Coca-Cola, Nokia, IKEA , Toyota Bank, Pracuj.pl, Sanitec Ko&o, Getin Bank, Agora, Commercial 
Union, Volvo, Peugeot, Play. Spó&ka by&a wielokrotnie nagradzana i wyró$niana w najwa$niejszych kon-
kursach bran$owych. Od kwietnia 2008 r. spó&ka notowana jest na GPW w Warszawie.

W ramach agencji K2 Internet dzia&a wyspecjalizowany zespó& K2 User Experience zajmuj"cy si# projekto-
waniem interakcji (usability) i prowadzeniem bada) z udzia&em u$ytkowników. K2 User Experience oferuje 
takie us&ugi jak: 

PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA U+YTKOWNIKA
Projektowanie funkcjonalno'ci, architektury informacji i interfejsów u$ytkownika dla aplikacji i serwisów 
internetowych w metodyce User-Centered Design.

TESTY USABILITY
Badanie ergonomii serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych z udzia&em u$ytkowników.

EYE-TRACKING
Badanie 'ledzenia ruchów ga&ek ocznych w celu optymalizacji ergonomii serwisów internetowych lub 
oceny efektywno'ci kreacji reklamowych – pre-testy kreacji online-owych, ogl"danie graficznej rekla-
my prasowej, czytanie og&osze) prasowych, badania efektywno'ci spotów wideo. 

Wi$cej informacji na stronie www.k2.pl/ux

K2 Internet S.A.






