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Przesłuchanie świadka w trakcie rozprawy zdalnej ma na celu odebranie 
zeznań od świadka w stopniu maksymalnie zbliżonym do warunków na 
sali sądowej. Zatem i Sąd, i strony muszą widzieć i słyszeć świadka (bez 
zakłóceń). I wzajemnie! Stąd najważniejsza jest jakość połączenia audio i 
wideo.  

Pamiętaj: potwierdzając stawiennictwo, podajesz Sądowi swój adres 
mailowy i nr telefonu za pośrednictwem których będziecie się 

komunikować. 

1. WARUNKI TECHNICZNE 
1. Przygotowania warto rozpocząć dzień wcześniej. Zwykle konieczne 

jest ściągnięcie odpowiedniego oprogramowania. Warto też 
wypróbować łącze oraz w razie kłopotów skorzystać z pomocy 
technicznej oferowanej przy instalacji. 

2. W dacie rozprawy miej pod ręką telefon, którego numer podałeś 
Sądowi potwierdzając „stawiennictwo” na rozprawie online. W razie 
problemów technicznych Sąd będzie na ten numer telefonował. 

3. Logujesz się do rozprawy zdalnej za pośrednictwem linku, który 
dostałeś mailem, najczęściej na 2-3 dni przed rozprawą. Miej w dacie 
rozprawy dostęp do swojego maila!  



4. Przygotowując się do zeznań upewnij się, że: 

• jesteś w miejscu z dobrym zasięgiem;  
• masz sprawne słuchawki i mikrofon – według mnie są one konieczne, 

chyba, że komputer ma te urządzenia wbudowane; 
• będziesz korzystać z laptopa albo komputera stacjonarnego – NIE 

POLECAM łączenie się z Sądem za pośrednictwem telefonu, a już na 
pewno nie przez głośnik (ew. konieczne słuchawki). Niektóre 
programy do wideokonferencji, z których korzystają Sądy, powodują, 
że przy korzystaniu z telefonu głos jest bardzo zniekształcony i 
powstaje pogłos; 

• masz pełne baterie w komputerze i słuchawkach, a ładowarki w 
zasięgu  

• masz pod ręką telefon i numer telefonu do pomocy technicznej, 
oferowanej przy instalacji programu – na wypadek kłopotów. 



2. DZIEŃ ROZPRAWY ZDALNEJ 

1. Bądź gotowy przed komputerem ok. 15 min przed godziną rozprawy. 
Zwykle wówczas łącze jest już aktywne, można zatem sprawdzić 
odpowiednio wcześniej czy wszystko działa. 

2. Miej przygotowany dowód osobisty – Sąd poprosi o jego okazanie 
do kamery. 

3. Miej pod ręką kartkę i długopis na wypadek, gdybyś chciał coś 
zanotować, na przykład termin kolejnego przesłuchania. Może się 
okazać, że czas zaplanowany przez Sąd na przesłuchanie świadka 
okaże się zbyt krótki i trzeba będzie zeznawać dodatkowo na 
kolejnym terminie, kolejnej rozprawy zdalnej. 

4. Upewnij się, że nikt nie będzie Ci przeszkadzał oraz że w Twoim 
mieszkaniu albo pokoju, w którym jesteś, nie ma źródeł hałasu 
(pralka, odkurzacz, radio, remont, itd.). 



3. ZEZNANIA SKŁADANE ZDALNIE 
1. Możesz być zobowiązany do złożenia przyrzeczenia. Wówczas trzeba 

wstać. Bądź na to przygotowany! 

2. Słuchaj uważnie pytań i odpowiadaj na pytania powoli. Czasem 
pojawia się duży pogłos, który powoduje, że słyszy się swoje własne, 
wcześniejsze słowa w trakcie dalszej wypowiedzi. To bardzo utrudnia 
zebranie myśli. Pomaga wolne mówienie, formułowanie krótkich 
zdań i robienie większych przerw między zdaniami.  

3. Bądź skoncentrowany. Skup się na tym, co jest według Ciebie 
istotne. Odpowiadaj konkretnie na pytania. 

4. Zeznając, nie możesz korzystać z notatek ani podpowiedzi. Co do 
zasady, w pokoju, w którym przebywasz podczas zeznań, 
powinieneś być sam. 

5. Niestety, nie ma gwarancji, że będziesz składał zeznania dokładnie o 
tej godzinie, na którą dostałeś wezwanie na rozprawę zdalną. Także 
w trybie zdalnym zdarzają się opóźnienia! Zarezerwuj sobie więcej 
czasu. 



 

 
ZAPRASZAM DO: 
✓ śledzenia moich blogów:  

www.pomylkalekarza.pl  
www.bladprzyporodzie.com 

i podcastu: https://pomylkalekarza.pl/podcast-blad-lekarza/  

✓ odwiedzenia strony internetowej Kancelarii BFP: 

www.bf.com.pl   

✓ kontaktu – prowadzimy sprawy na terenie całej Polski!  

Budzowska Fiutowski i Partnerzy Radcowie Prawni  
ul. Sienna 11/1 31-041 Kraków 
Tel.: +48124280070  
e-mail: krakow@bf.com.pl   
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