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sądy - 

odwołanie 

rozpraw Toruń

Sąd Okręgowy w 

Toruniu 28

W sądzie Okręgowym w Toruniu nie 

odbyło się 28 rozpraw.

prezes sądu Jarosław 

Sobierajski 26.02.2014

Gazeta Wyborcza Toruń "Sądne dni nad sposobem 

dostarczania przesyłek… sądowych" ST, 26.02.2014 str. 23

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

województwo 

podlaskie

sądy w 

województwie 

podlaskim 30%

"Od początku roku z podlaskich 

wokand spadło 30 proc. wyznaczonych 

spraw.  Do 18 lutego tylko w wydziale 

gospodarczym białostockiego sądu 

okręgowego na 1521 wysłanych pism 

nie doręczono aż 826." brak 25.02.2014

 Kurier Poranny "Przekładają rozprawy",25.02.2013, AK str. 

2

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Bydgoszcz

Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy 150

"Od początku roku nie odbyło się 150 

spraw, bo firma nie wywiązała się ze 

swojego obowiązku Nie dotarli 

świadkowie, biegli lub oskarżeni, bo nie 

otrzymali wezwań. Sąd musiał 

wyznaczyć nowe terminy i zwrócić 

koszty dojazdy wszystkim wezwanym, 

którzy się stawili."

prezes sądu 

Rejonowego w 

Bydgoszczy, Tomasz 

Adamski 27.02.2014

http://wyborcza.pl/1,75248,15533247,Pocztowa_rewolucja

_nie_wypalila__Sprawy_spadaja_z.html?piano_d=1

sądy- odwołanie 

rozpraw Szubin

Sąd Rejonowy w 

Szubinie 250-300

"Tygodniowo około 60 spraw karnych 

jest przekładanych na inne terminy - 

mówi sędzia Ewa Sozańska-Walczak, 

prezes szubińskiego SR - Trudno podać 

konkretną liczbę dotyczącą wszystkich 

spraw, które spadły z wokand od 

początku roku. Myślę, że mogło ich być 

od 250 do 300. Zaległości w 

dostarczaniu pism tylko ze stycznia 

tego roku sięgają około 20 procent, a z 

Ewa Sozańska-

Walczak, prezes 

Sądu Rejonowego w 

Szubinie 28.02.2014

Gazeta Pomorska, "Kilkaset rozpraw spadło z wokandy, bo 

przesyłki zaginęły", 28.02.2014, MC, str 5

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Świecie

Sąd Rejonowy w 

Świeciu

minimum 

150

"Maria-Krutnik Ratkowska, prezes SR 

w Świeciu twierdzi, że zostało 

odwołanych tyle samo, albo i nawet 

więcej spraw niż w Bydgoszczy."

Maria Krutnik- 

Ratkowska, prezes 

Sądu Rejonowego w 

Świeciu 28.02.2014

Gazeta Pomorska, "Kilkaset rozpraw spadło z wokandy, bo 

przesyłki zaginęły", 28.02.2014, MC, str 5

sądy- odwołanie 

rozpraw

Szczecin 

(pięciokrotnie)

Sąd Okręgowy w 

Szczecinie oraz 

szczecińskie sądy 

rejonowe 100

"W Sądzie Okręgowym i szczecińskich 

sądach rejonowych około 80 proc. 

przesyłek doręczanych jest nam po 

terminie, to oznacza nie mniej niż 15 

tys. W związku z tym w lutym trzeba 

było odroczyć ok. 100 rozpraw."

Michał Tomala, 

rzecznik Sądu 

Okręgowego w 

Szczecinie 27.02.2014

http://logistyka.wnp.pl/sad-klopoty-pgp-z-doreczaniem-

listow-utrudniaja-prace,219449_1_0_0.html

http://wyborcza.pl/1,75248,15533247,Pocztowa_rewolucja_nie_wypalila__Sprawy_spadaja_z.html?piano_d=1
http://wyborcza.pl/1,75248,15533247,Pocztowa_rewolucja_nie_wypalila__Sprawy_spadaja_z.html?piano_d=1
http://logistyka.wnp.pl/sad-klopoty-pgp-z-doreczaniem-listow-utrudniaja-prace,219449_1_0_0.html
http://logistyka.wnp.pl/sad-klopoty-pgp-z-doreczaniem-listow-utrudniaja-prace,219449_1_0_0.html


sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Elbląg 

(trzykrotnie)

Sąd Okręgowy w 

Elblągu

kilka spraw 

tygodniowo

"Problemów jest całkiem sporo i 

rzeczywiście negatywnie odbijają się 

one na naszej pracy - mówi Dorota 

Zientara, rzecznik Sądu Okręgowego w 

Elblągu - Błędy w wypełnianiu zwrotek, 

czy w ogóle ich brak sprawiają, że 

praktycznie nie ma tygodnia by kilka 

spraw nie spadło z wokandy."

Dorota Zientara, 

rzecznik Sądu 

Okręgowego w 

Elblągu 28.02.2014

Dziennik Elbląski "Problemy z przesyłkami paraliżują pracę 

sądu", 28.02.2014, Natasza Jatczyńska, str 5

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Kościan

Sąd Rejonowy w 

Śremie, wydział 

zamiejscowy w 

Kościanie

nieznana 

liczba 

rozpraw

"Nie mam dokładnych danych 

procentowych, ale przez te problemy 

mieliśmy przypadki, że rozprawy nie 

mogły się odbyć. Cała procedura 

znacznie się wydłuża, a terminy 

rozpraw są dużo bardziej odległe. 

Zmiany zdecydowanie utrudniły prace 

sądu. Nie jesteśmy zadowoleni ze 

współpracy z PGP - mówi Joanna 

Nyczka, prezes Sądu Rejonowego w 

Kościanie, Wydział Zamiejscowy w 

Joanna Nyczka, 

prezes Sądu 

Rejonowego w 

Kościanie, Wydział 

Zamiejscowy w 

Śremie 28.02.2014

Tygodnik Śremski, "Do trzech razy sztuka, czyli jak znaleźć 

przesyłkę z sądu", 28.02.2014, Monika Dudziak -

Kociałkowska, str 9

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Olsztyn 

(sześciokrotni

e)

okręg olsztyński 

(Sąd Rejonowy w 

Olsztynie oraz sądy 

rejonowe w 

Olsztynie, 

Bartoszycach, 

Giżycku, Kętrzynie, 

Mrągowie i 

Szczytnie)

14 spraw 

zdjętych z 

wokandy, 

326 

odroczonych

"Na skutek nieprawidłowych doręczeń 

przez Polską Grupę Pocztową w okręgu 

olsztyńskim w styczniu 2014 r., zdjęto 

w wokandy 14 spraw, a 326 odroczono 

- poinformował Sąd Okręgowy w 

Olsztynie."

Agnieszka Żagarska, 

rzecznik Sądu 

Okręgowego w 

Olsztynie 19.02.2014

Gazeta Wyborcza Olsztyn, "Odraczane rozprawy, bo 

uczestnicy o nich nie wiedzą", 19.02.2014, PEPE

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Radom

Sąd Okręgowy w 

Radomiu 40

"Ponad 40 rozpraw odwołano zaledwie 

w ciągu ostatniego tygodnia. Praca 

radomskich sądów została 

sparaliżowana. Wszystko z powodu 

zawiadomień, które nie dotarły do 

zainteresowanych."

Joanna Kaczmarek-

Kęsik rzecznik Sądu 

Okręgowego w 

Radomiu 14.02.2014

http://www.tvp.pl/warszawa/aktualnosci-z-

regionu/inne/radom-sprawy-masowo-spadaja-z-

wokand/14013965

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Kraków

Sąd Okręgowy w 

Krakowie kilka rozpraw

"Aneta Rębisz z Biura Prasowego Sądu 

Okręgowego w Krakowie przyznaje, że 

z powodu problemów z doręczeniem 

listów przesunięto już terminy kilku 

rozpraw."

Aneta Rębisz z biura 

prasowego Sądu 

Okręgowego w 

Krakowie 12.02.2014

Dziennik Polski, "W Krakowie wciąż są problemy z 

doręczaniem listów sądowych", 12.02.2014

http://www.tvp.pl/warszawa/aktualnosci-z-regionu/inne/radom-sprawy-masowo-spadaja-z-wokand/14013965
http://www.tvp.pl/warszawa/aktualnosci-z-regionu/inne/radom-sprawy-masowo-spadaja-z-wokand/14013965
http://www.tvp.pl/warszawa/aktualnosci-z-regionu/inne/radom-sprawy-masowo-spadaja-z-wokand/14013965


sądy - 

odwołanie 

rozpraw Białystok

Sąd Okręgowy w 

Białymstoku 

(wydział 

odwoławczy)

2 z 6 spraw 

jednego dnia

"W wydziale odwoławczym Sądu 

Okręgowego w Białymstoku w 

czwartek padł niechlubny rekord. Z 

wokandy, z powodu braku 

potwierdzenia odbioru wezwań, trzeba 

było zdjąć dwie z sześciu planowanych 

rozpraw."

sędzia Przemysław 

Wasilewski, rzecznik 

Sądu Okręgowego w 

Białymstoku.

sędzia Przemysław 

Wasilewski, rzecznik 

Sądu Okręgowego w 

Białymstoku.

08.02.2014

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15419445,Problem_z

_doreczaniem_przesylek_wciaz_paralizuje_podlaskie.html?

piano_d=1

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Biała Podlaska

Sąd Rejonowy w 

Białej Podlaskiej 28

"Z powodu braku potwoierdzeń, że 

adresat wie, kiedy odbędzie się 

posiedzenie, sąd musiał odroczyć już 

cztery rozprawy w Wydziale Cywilnym, 

tyle samo w Karnym i 21 spraw w 

Wydziale Wykonywania Orzeczeń" brak 04.02.2014

Słowo Podlasia "Przesyłki paraliżują sądy" Beata Malczuk, 

04.02.2014

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Radzyń 

Podlaski

Sąd Rejonowy w 

Radzyniu Podlaskim 45

"Kiedy zajęła się tym Polska Grupa 

Pocztowa, zwrotki docierają do sądu z 

coraz większym opóźnieniem. Z 

powodu tych opóźnień w styczniu 

zostały odroczone rozprawy w 4 

sprawach karnych i 41 sprawach 

wyznaczonych na posiedzenie 

wykonawcze - mówi Jolanta Latocha, 

prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu 

Jolanta Latocha, 

prezes Sądu 

Rejonowego w 

Radzyniu Podlaskim 04.02.2014

Słowo Podlasia "Przesyłki paraliżują sądy" Beata Malczuk, 

04.02.2015

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Białystok

Sąd Okręgowy w 

Białymstoku 

(wydział 

odwoławczy) 33%-50%

" Bardzo duży odsetek spraw, 

ponieważ pobieżnie zliczone daje 33% 

do 50% spraw, które się nie odbywają z 

powodu braku zwrotnego 

potwierdzenia odbioru - powiedział 

Przemysław Wasilewski, rzecznik Sądu 

Okręgowego w Białymstoku."

sędzia Przemysław 

Wasilewski, rzecznik 

Sądu Okręgowego w 

Białymstoku 07.02.2014

http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/zawiro

wania-z-przesylkami/13930399

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Będzin

Sąd Rejonowy w 

Będzinie

6 spraw 

(28.01)

"Niemniej w sądzie rejonowym w 

Będzinie już z powodu braku 

zwrotnych poświadczeń odbioru 

korespondencji nie odbyło się 28 brak 07.02.2014

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3322321,adwokac

i-ida-teraz-do-kiosku-gdy-sad-wzywa,id,t.html?cookie=1

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15419445,Problem_z_doreczaniem_przesylek_wciaz_paralizuje_podlaskie.html?piano_d=1
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15419445,Problem_z_doreczaniem_przesylek_wciaz_paralizuje_podlaskie.html?piano_d=1
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15419445,Problem_z_doreczaniem_przesylek_wciaz_paralizuje_podlaskie.html?piano_d=1
http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/zawirowania-z-przesylkami/13930399
http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/zawirowania-z-przesylkami/13930399
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3322321,adwokaci-ida-teraz-do-kiosku-gdy-sad-wzywa,id,t.html?cookie=1
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3322321,adwokaci-ida-teraz-do-kiosku-gdy-sad-wzywa,id,t.html?cookie=1


sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Słupsk 

(czterokrotnie)

Sąd Rejonowy w 

Słupsku

65 spraw         

(28-31.01)

"Od 27-31 stycznia z powodu 

niedoręczenia do sądu zwrotek w 

słupskim sądzie rejonowym spadło 65 

spraw, w lęborskim 31."

sędzia Danuta 

Jastrzębowska, 

rzeczniczka Sądu 

Okręgowego w 

Słupsku 05.02.2014

Głos Pomorza - Słupsk "Paraliż słupskich sądów", 

05.02.2014, Bogumiła Rzeczkowska

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Lębork

Sąd Rejonowy w 

Lęborku

31 (28-

31.01)

"Od 27-31 stycznia z powodu 

niedoręczenia do sądu zwrotek w 

słupskim sądzie rejonowym spadło 65 

spraw, w lęborskim 31."

sędzia Danuta 

Jastrzębowska, 

rzeczniczka Sądu 

Okręgowego w 

Słupsku 05.02.2014

Głos Pomorza - Słupsk "Paraliż słupskich sądów", 

05.02.2014, Bogumiła Rzeczkowska

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Poznań

Sąd Rejonowy 

Poznań Grunwald i 

Jeżyce 50% spraw

"Poprawiło się o tyle że miesiąc temu 

spadało nawet trzy czwarte spraw, a 

teraz tylko połowa albo mniej. 

Rozmawiam z innymi sędziami. Każdy 

ma z tym problem. " sędzia Jacek Tylewicz 04.03.2014

Głos Wielkopolski, "Przesyłki sądowe: Z wokand spadają 

sprawy. PGP uważa, że sądy same sobie winne", 04.03.214, 

Agnieszka Świderska

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Sokółka

Sąd Rejonowy w 

Sokółce

6 spraw 

odroczonych

, 24 

posiedzenia 

odwołane

"Z sądu w Sokółce na 404 listy wróciło 

72 >>zwrotek<<. Z powodu ich braku 

odroczono sześć spraw, nie wydano 

trzech wyroków i odroczono 24 

posiedzenia." brak 05.02.2014

Gazeta Współczesna, "Sprawiedliwość jeszcze bardziej 

ślepa"

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Warszawa

Sąd Okręgowy dla 

Warszawy Pragi 249

"Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi 

wyliczył, że w lutym przez złe 

doręczenia (zwykle brak tzw. 

zwrotnego potwierdzenia odbioru) 

odwołano 249 rozpraw. W niektórych 

wydziałach nawet 20-30%"

sędzia Marcin 

Łochowski, rzecznik 

SO dla Warszawy 

Pragi 07.03.2014

Rzeczpospolita "Zwrotki wciąż nie wracają", 07.03.2014, 

Marek Domagalski
sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Lubartów 

(potrójnie)

Sąd Rejonowy w 

Lubartowie 99

"Szczególnie trudna jest sytuacja w 

Sądzie Rejonowym w Lubartowie. Od 

nowego roku spadło w nim 99 brak 07.03.2014

Rzeczpospolita "Zwrotki wciąż nie wracają", 07.03.2014, 

Marek Domagalski

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Kraków 

(czterokrotnie)

Sąd Apelacyjny w 

Krakowie 13

"W Sądzie Apelacyjnym w Krakowie na 

ponad 1800 wyznaczonych rozpraw i 

posiedzeń, przez niedoręczenie 

wezwań nie odbyło się jedynie 13" brak 07.03.2014

http://biznes.onet.pl/sad-ostrzega-polska-grupe-

pocztowa,18523,5607742,1,news-detal

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Elbląg i okolice 

(trzykrotnie)

obszar elbląskiego 

Sądu Okręgowego 639

"Najwięcej rozpraw lub posiedzeń 

odwołano na obszarze elbląskiego sądu 

okręgowego (639 przypadków) i 

lubelskiego sądu okręgowego (638)"

brak 07.03.2014

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-

odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-

przesyl,nId,1353620

http://biznes.onet.pl/sad-ostrzega-polska-grupe-pocztowa,18523,5607742,1,news-detal
http://biznes.onet.pl/sad-ostrzega-polska-grupe-pocztowa,18523,5607742,1,news-detal
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-przesyl,nId,1353620
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-przesyl,nId,1353620
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-przesyl,nId,1353620


sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Lublin 2 

(potrójnie)

Sąd Okręgowy w 

Lublinie 638

"Najwięcej rozpraw lub posiedzeń 

odwołano na obszarze elbląskiego sądu 

okręgowego (639 przypadków) i 

lubelskiego sądu okręgowego (638)" brak 07.03.2014

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-

odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-

przesyl,nId,1353620

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Siedlce "Sąd w Siedlcach" 498

"Sąd w Siedlcach zgłosił 498 takich 

przypadków, Gorzów - 453, Olsztyn - 

340, a Jelenia Góra - 228."

brak 07.03.2014

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-

odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-

przesyl,nId,1353621

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Gorzów 

Wielkopolski "Gorzów" 453

"Sąd w Siedlcach zgłosił 498 takich 

przypadków, Gorzów - 453, Olsztyn - 

340, a Jelenia Góra - 228."

brak 07.032014

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-

odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-

przesyl,nId,1353622

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Olsztyn 

(sześciokrotni

e) "Olsztyn" 340

"Sąd w Siedlcach zgłosił 498 takich 

przypadków, Gorzów - 453, Olsztyn - 

340, a Jelenia Góra - 228."

brak 07.03.2014

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-

odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-

przesyl,nId,1353623

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Jelenia Góra "Jelenia Góra" 228

"Sąd w Siedlcach zgłosił 498 takich 

przypadków, Gorzów - 453, Olsztyn - 

340, a Jelenia Góra - 228."

brak 07.03.2014

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-

odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-

przesyl,nId,1353624

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Lublin 2 

(potrójnie)

Sąd Okręgowy w 

Lublinie 638

"Według danych rzecznika prasowego 

lubelskiego Sądu Okręgowego, 

sędziego Artura Ozimka – z ilością 638 

odwołanych rozpraw i posiedzeń 

jesteśmy na drugim miejscu w kraju 

pod względem sparaliżowania naszego 

wymiaru sprawiedliwości"

sędzia Artur Ozimek, 

rzecznik SO w 

Lublinie 10.03.2014 Nowy Tydzień w Lublinie, "Pocztowa wojna”, 10.03.2014

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Elbląg i okolice 

(trzykrotnie) "Elbląg" 639

"(…) z ilością 638 odwołanych rozpraw 

i posiedzeń jesteśmy na drugim 

miejscu w kraju pod względem 

sparaliżowania naszego wymiaru 

sprawiedliwości w związku ze zmianą 

operatora pocztowego (zaraz po 

Elblągu, gdzie spadła jedna sprawa 

sędzia Artur Ozimek, 

rzecznik SO w 

Lublinie 10.03.2014 Nowy Tydzień w Lublinie, "Pocztowa wojna”, 10.03.2015

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-przesyl,nId,1353620
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-przesyl,nId,1353620
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-przesyl,nId,1353620
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sady-tysiace-odwolanych-rozpraw-przez-niedostarczone-przesyl,nId,1353620
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sądy - 

odwołanie 

rozpraw Lublin

Sąd Apelacyjny w 

Lublinie ok. 20-30%

"Informacje te spływają do Sądu 

Apelacyjnego. - Wynika z nich, że 20-30 

procent wszystkich rozpraw i 

posiedzeń zostaje odroczonych ze 

względu na problemy z doręczeniem 

przesyłek – mówi Cezary Wójcik, 

rzecznik Sądu Apelacyjnego w 

Cezary Wójcik, 

rzecznik Sądu 

Apelacyjnego w 

Lublinie 13.03.2014

Kurier Lubelski, "Przez listy sprawy spadają z wokandy", 

13.03.2014

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Lublin 2 

(potrójnie)

Sąd Okręgowy w 

Lublinie 32

"W ostatnim tygodniu we wszystkich 

oddziałach lubelskiego Sądu 

Okręgowego z powodu wadliwego 

doręczenia korespondencji odroczono 

sędzia Artur Ozimek, 

rzecznik SO w 

Lublinie 13.03.2014

Kurier Lubelski, "Przez listy sprawy spadają z wokandy", 

13.03.2014

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Lublin 

(potrójnie)

Sąd Rejonowy 

Lublin-Zachód 78

"W ciągu ostatnich siedmiu dni 

odroczonych zostało u nas 78 spraw."

Wojciech Wolski, 

prezes Sądu 

Rejonowego Lublin-

Zachód 13.03.2014

Kurier Lubelski, "Przez listy sprawy spadają z wokandy", 

13.03.2014

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Lubartów 

(potrójnie)

Sąd Rejonowy w 

Lubartowie 99

"W niewielkim Sądzie Rejonowym w 

Lubartowie ze względu na problemy z 

wezwaniami musiano odroczyć od 

początku roku 99 spraw" brak 13.03.2014

Kurier Lubelski, "Przez listy sprawy spadają z wokandy", 

13.03.2014

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Lublin i okolice

Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód

130 karnych, 

131 w 

postępowani

u 

wykroczenio

wym i ok. 

100 w 

wykonawczy

m

"Z kolei w Sądzie Rejonowym Lublin-

Wschód z siedzibą w Świdniku tylko do 

28 lutego odroczono 130 spraw 

karnych. - Problemy z korespondencją 

były powodem odroczenia także 131 

spraw w postępowaniu 

wykroczeniowym i około 100 w 

postępowaniu wykonawczym."

sędzia Artur Ozimek, 

rzecznik SO w 

Lublinie 13.03.2014

Kurier Lubelski, "Przez listy sprawy spadają z wokandy", 

13.03.2014

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Kraków 

(czterokrotnie)

Sąd Apelacyjny w 

Krakowie

prawie 1900 

spraw

"Co prawda prosiliśmy Centrum o dane 

z całego kraju, ale musimy zadowolić 

się apelacją krakowską – tu odwołano 

niemal 1900 spraw na, wg szacunków 

rzecznika, ok. 100 tys. wyznaczonych 

rozpraw i posiedzeń."

Wojciech Dziuban, 

rzecznik Sądu 

Apelacyjnego w 

Krakowie 14.03.2014

metromsn.gazeta.pl, "Tysiące odwołanych rozpraw i 

posiedzeń, sądy wciąż się uskarżają. A PGP na to... 

[PODSUMOWUJEMY 2 MIESIĄCE]",14.03.2014, Anna 

Gmiterek-Zabłocka



sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Lublin 

(potrójnie)

Sąd Rejonowy 

Lublin-Zachód

ponad 700 

spraw (część 

dotyczy 

stycznia)

"W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód 

w styczniu i w lutym trzeba było 

odroczyć ponad 700 spraw" brak 14.03.2014

metromsn.gazeta.pl, "Tysiące odwołanych rozpraw i 

posiedzeń, sądy wciąż się uskarżają. A PGP na to... 

[PODSUMOWUJEMY 2 MIESIĄCE]",14.03.2014, Anna 

Gmiterek-Zabłocka

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Olsztyn 

(sześciokrotni

e)

Sąd Okręgowy w 

Olsztynie

ponad 800 

spraw (część 

dotyczy 

stycznia)

"Z kolei w Olsztynie w styczniu i lutym 

cały sąd okręgowy i podległe mu 

jednostki odnotowały ponad 800 

spraw, które trzeba było odroczyć z 

powodu nieprawidłowych doręczeń." brak 14.03.2014

metromsn.gazeta.pl, "Tysiące odwołanych rozpraw i 

posiedzeń, sądy wciąż się uskarżają. A PGP na to... 

[PODSUMOWUJEMY 2 MIESIĄCE]",14.03.2014, Anna 

Gmiterek-Zabłocka

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Szczecin 

(pięciokrotnie) „Okręg szczeciński”

około 1300 

rozpraw 

(część może 

dotyczyć 

stycznia)

"Rzecznik Michał Tomala napisał nam, 

że odwołano tu około 1300 rozpraw."

rzecznik Michał 

Tomala 14.03.2014

metromsn.gazeta.pl, "Tysiące odwołanych rozpraw i 

posiedzeń, sądy wciąż się uskarżają. A PGP na to... 

[PODSUMOWUJEMY 2 MIESIĄCE]",14.03.2014, Anna 

Gmiterek-Zabłocka

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Katowice 

(potrójnie)

Sąd Okręgowy w 

Katowicach 213

"W sądzie Okręgowym w Katowicach, 

jak informuje rzecznik sądu, sędzia 

Jacek Krawczyk, liczba spraw 

odroczonych to 213"

sędzia Jacek 

Krawczyk, rzecznik 

Sądu Okręgowego w 

Katowicach 14.03.2014

metromsn.gazeta.pl, "Tysiące odwołanych rozpraw i 

posiedzeń, sądy wciąż się uskarżają. A PGP na to... 

[PODSUMOWUJEMY 2 MIESIĄCE]",14.03.2014, Anna 

Gmiterek-Zabłocka

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Lubartów 

(potrójnie)

Sąd Rejonowy w 

Lubartowie

prawie 50% 

(łącznie ze 

styczniem)

"Niemal 50 procent zaplanowanych 

przez sąd rejonowy w Lubartowie na 

styczeń i luty rozpraw spadła z 

wokandy." brak 14.03.2014

lublin.pl, "Sądy nie przestają narzekać na jakość usług 

świadczonych przez nowego operatora pocztowego", 

14.03.2014, http://moje.radio.lublin.pl/sady-nie-przestaja-

narzekac-na-jakosc-uslug-swiadczonych-przez-nowego-

operatora-pocztowego.html

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Słupsk 

(czterokrotnie)

Sąd Rejonowy w 

Słupsku 280

"Tylko między 27 stycznia a 28 lutego 

tego roku w Sądzie Rejonowym w 

Słupsku nie odbyło się 280 spraw z 

uwagi na fakt, że zabrakło 

poświadczenia odbioru sądowego brak 16.03.2014

Gp24.pl, "Słupski sąd chce powołać Sądową Służbę 

Doręczeniową", 16.03.2014, Aleksander Radomski, 

http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140316/

SLUPSK/140319801

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Poznań

Sąd Okręgowy w 

Poznaniu

kilkadziesiąt 

(łącznie ze 

styczniem)

"Kilkadziesiąt spraw się nie odbyło 

wobec braku dostarczenia tej 

korespondencji na czas i to też tylko 

dlatego tyle, że jest olbrzymia 

mobilizacja. Staramy się zawiadamiać 

faksem, staramy się telefonować do 

stron. Tak to funkcjonować nie 

powinno."

wiceprezes Sądu 

Okręgowego w 

Poznaniu Jarema 

Sawińska 17.03.2014

http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/poznan

scy-sedziowie-traca-cierpliwosc.html



sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Olsztyn 

(sześciokrotni

e)

Sąd Okręgowy w 

Olsztynie

prawie 500 

(w lutym)

"Prawie pół tysiąca rozpraw sądowych 

trzeba było odroczyć w lutym w okręgu 

olsztyńskim. Powodem było 

niedostarczenie pism do adresatów." brak 17.03.2014

http://ro.com.pl/sady-coraz-czesciej-musza-odraczac-

rozprawy/01114351

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Gdańsk 

(podwójnie) okręg gdański

Ponad 1100 

(ze 

styczniem)

"Z danych Sądu Okręgowego w 

Gdańsku wynika, że od stycznia b.r. do 

12 marca liczba spraw odroczonych 

(przerwanych, zniesionych i 

odwołanych) wyłącznie  z powodu 

niedoręczenia korespondencji w 

gdańskiej okręgówce i sądach 

rejonowych okręgu gdańskiego brak 17.03.2014

Polska Dziennik Bałtycki,  "Pomorze. Sprawy spadają z 

wokandy, bo nie ma potwierdzenia, że strony odebrały 

wezwanie ", 17.03.2014, Szymon Zięba
sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Kraków 

(czterokrotnie)

Sąd Apelacyjny w 

Krakowie prawie 1900

"Sąd Apelacyjny w Krakowie odwołał 

ich niemal 1900." brak 17.03.2014

Polska Dziennik Bałtycki,"Od redaktora", 17.03.2014, 

Bogdana Wachowska
sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Olsztyn 

(sześciokrotni

e) „Warmia i Mazury”

1500 (ze 

styczniem)

"Od początku roku z wokandy spadło 

półtora tysiąca spraw.” brak 18.03.2014 TVP Olsztyn, 18.03.2014

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Gdańsk 

(podwójnie)

Sąd Okręgowy w 

Gdańsku

Ponad 1000 

(ze 

styczniem)

"Według danych Sądu Okręgowego w 

Gdańsku od stycznia br. do 12 marca 

nie odbyło się ponad tysiąc spraw 

sądowych. Zostały zniesione, 

odroczone lub przerwane, a wszystko z 

powodu niedostarczenia wezwań." brak 18.03.2014

http://radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/11774-

ponad-tysiac-spraw-spadlo-z-wokandy-z-powodu-

niedostarczenia-wezwan.html

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Lublin 

(potrójnie)

Sąd Rejonowy 

Lublin-Zachód 78

"Tylko w ciągu jednego tygodnia do 

ubiegłej środy trzeba było odroczyć aż 

78 spraw. I to wyłącznie dlatego, że 

sędziowie nie dostali zwrotek od brak 19.03.2014

http://metromsn.gazeta.pl/Portfel/1,135228,15638584,Ma

ja_dosc_prywatnej_poczty__Dorobia_i_sami_rozniosa.html
sądy - 

odwołanie 

rozpraw Gliwice

Sąd Rejonowy w 

Gliwicach

394 (ze 

styczniem)

"W Sądzie Rejonowym w Gliwicach od 

początku roku nie odbyły się aż 394 

rozprawy." brak 19.03.2014

Gazeta Wyborcza-Katowice, "Rozprawa czeka na zwrotkę", 

19.03.2014, Marcin Pietraszewski
sądy - 

odwołanie 

rozpraw Mysłowice

Sąd Rejonowy w 

Mysłowicach

325 (ze 

styczniem)

"W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach 

takich przypadków było 325" brak 19.03.2014

Gazeta Wyborcza-Katowice, "Rozprawa czeka na zwrotkę", 

19.03.2014, Marcin Pietraszewski
sądy - 

odwołanie 

rozpraw Będzin

Sąd Rejonowy w 

Będzinie

226 (ze 

styczniem) "w Będzinie 226" brak 19.03.2014

Gazeta Wyborcza-Katowice, "Rozprawa czeka na zwrotkę", 

19.03.2014, Marcin Pietraszewski



sądy - 

odwołanie 

rozpraw Sosnowiec

Sąd Rejonowy w 

Sosnowcu

136 (ze 

styczniem) "w Sosnowcu 136" brak 19.03.2014

Gazeta Wyborcza-Katowice, "Rozprawa czeka na zwrotkę", 

19.03.2014, Marcin Pietraszewski
sądy - 

odwołanie 

rozpraw Chorzów

Sąd Rejonowy w 

Chorzowie

136 (ze 

styczniem) "w Chorzowie 136" brak 19.03.2014

Gazeta Wyborcza-Katowice, "Rozprawa czeka na zwrotkę", 

19.03.2014, Marcin Pietraszewski
sądy - 

odwołanie 

rozpraw Katowice „Katowice-Zachód”

247 (ze 

styczniem) "a w Katowicach-Zachodzie 247" brak 19.03.2014

Gazeta Wyborcza-Katowice, "Rozprawa czeka na zwrotkę", 

19.03.2014, Marcin Pietraszewski

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Pszczyna „Pszczyna”

9 (ze 

styczniem)

"Najlepsza sytuacja była w Pszczynie, 

najmniejszym sądzie okręgu 

katowickiego. Tam odwołano tylko 9 

rozpraw." brak 19.03.2014

Gazeta Wyborcza-Katowice, "Rozprawa czeka na zwrotkę", 

19.03.2014, Marcin Pietraszewski

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Katowice 

(potrójnie)

Sąd Okręgowy w 

Katowicach

213 (ze 

styczniem)

"Problem dotknął też zajmujący się 

najpoważniejszymi sprawami Sąd 

Okręgowy w Katowicach, gdzie z 

powodu braku potwierdzenia 

doręczenia wezwania nie odbyło się brak 19.03.2014

Gazeta Wyborcza-Katowice, "Rozprawa czeka na zwrotkę", 

19.03.2014, Marcin Pietraszewski

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Koszalin

Sąd Okręgowy w 

Koszalinie

176 (od 5 do 

11 marca) 

oraz 432 

sprawy tylko 

w sądach 

rejonowych 

od stycznia 

do 5 marca

"tylko od 5 do 11 marca w sądach 

rejonowych naszego okręgu i Sądzie 

Okręgowym z powodu problemów z 

dostarczaniem przesyłek z wokand 

spadło 176 spraw. - Od stycznia do 5 

marca tylko w sądach rejonowych 432 

sprawy, a proszę pamiętać, że 

styczniowe rozprawy były rozsyłane w 

grudniu przez Pocztę Polską."

Sławomir Przykucki, 

rzecznik Sądu 

Okręgowego w 

Koszalinie 19.03.2014

Głos Koszaliński, "Sprawiedliwość czeka”,19.03.2014, 

Joanna Krężelewska

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Aleksandrów 

Kujawski

Sąd Rejonowy w 

Aleksandrowie 

Kujawskim 277

"Dotychczas zniesiono aż dwieście 

siedemdziesiąt siedem rozpraw"

Tomasz Hoffman, 

prezes Sądu 

Rejonowego w 

Aleksandrowie 

Kujawskim 20.03.2014

Gazeta Kujawska, "Pismo z sądu? Po terminie.", 

20.03.2014, Ewelina Fuminkowska
sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Szczecin 

(pięciokrotnie) "Szczecin"

1300 

rozpraw (ze 

styczniem)

"W Szczecinie z powodu 

niedostarczenia przesyłek w tym czasie 

odroczono 1300 rozpraw” brak 20.03.2014 TVP Wiadomości, 20.03.2014
sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Olsztyn 

(sześciokrotni

e) "Sąd w Olsztynie"

ponad 800 

(ze 

styczniem)

"W sądzie w Olsztynie takich 

przypadków było ponad 800" brak 20.03.2014 TVP Wiadomości, 20.03.2014



sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Katowice 

(potrójnie) "Katowice"

213 (ze 

styczniem) "Wynik z Katowic – 213 odroczeń" brak 20.03.2014 TVP Wiadomości, 20.03.2014
sądy - 

odwołanie 

rozpraw Kraków

Sąd Rejonowy 

Kraków-Krowodrza

ponad 100 

(ze 

styczniem)

"Tylko w Sądzie Rejonowym dla 

Krakowa-Krowodrzy takich 

przypadków było ponad 100" brak 21.03.2014

Dziennik Polski, "Poczta przegrała, ale nadal 

walczy",21.03.2014, Maciej Pietrzyk

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Płock 

(dwukrotnie)

Sąd Okręgowy w 

Płocku

225 (ze 

styczniem)

"Za okres od 1 stycznia do 10 marca z 

powodu nieprawidłowego doręczenia 

przesyłek spadło z wokandy 225 

rozpraw."

Joanna Kasicka, 

Rzecznik Sądu 

Okręgowego w 

Płocku 22.03.2014

TVP Warszawa, Kurier Warszawy i Mazowsza, 22.03.2014, 

22:05
sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Słupsk 

(czterokrotnie)

Sąd Rejonowy w 

Słupsku Prawie 300

"I tak, od 27 stycznia do końca lutego 

tylko w Sądzie Rejonowym w Słupsku 

odroczono prawie 300 rozpraw." brak 22.03.2014

Polska Dziennik Bałtycki, "Mają dosyć bałaganu, więc biorą 

listy w swoje ręce", 22.03.2014, Łukasz Boyke
sądy - 

odwołanie 

rozpraw Chojnice "Chojnice"

16 (ze 

styczniem)

"W Chojnicach od początku roku 

odroczono 16 spraw" brak 22.03.2014

Polska Dziennik Bałtycki, "Mają dosyć bałaganu, więc biorą 

listy w swoje ręce", 22.03.2014, Łukasz Boyke

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Kraków 

(czterokrotnie)

Sąd Apelacyjny w 

Krakowie Niecałe 1600

"Sąd Apelacyjny, w pani materiale, 

poinformował, że w całej apelacji 

krakowskiej na 100 tysięcy spraw, z 

powodu niedoręczenia zwrotki, zostało 

odroczonych niecałe 1600 spraw."

Wojciech Kędziołka, 

rzecznik PGP 23.03.2014

Gazeta.pl, „"Wcześniej nikt nie pytał, czy system 

dostarczania przesyłek działa dobrze" - co mówi rzecznik 

PGP po dwóch miesiącach działania? [WYWIAD]", 

23.03.2014, Anna Gmiterek-Zabłocka
sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Słupsk 

(czterokrotnie)

Sąd Rejonowy w 

Słupsku 280

"Tylko w ciągu miesiąca w Sądzie 

Rejonowym w Słupsku nie odbyło się 

280 spraw." brak 24.03.2014

Tvp.pl, "Słupski sąd powołuje Sądową Służbę 

Doręczeniową", 24.03.2014

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Włocławek

Sąd Okręgowy we 

Włocławku

420 spraw (z 

uwzględnieni

em stycznia)

"Sąd Okręgowy we Włocławku: Od 1 

stycznia do 6 marca br. z powodu 

niedoręczenia korespondencji

odroczono 420 spraw." brak 24.03.2014

Wyborcza.biz, "Doręczenia i ciągłe emocje, czyli jak to jest z 

przesyłkami sądowymi", 24.03.2014, Małgorzata Kolińska-

Dąbrowska, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,15679789,Doreczenia

_i_ciagle_emocje__czyli_jak_to_jest_z_przesylkami.html?pi

ano_d=1  

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Płock 

(dwukrotnie)

Sąd Okręgowy w 

Płocku

207 (ze 

styczniem)

"Rzecznik Sądu Okręgowego w Płocku 

Joanna Kasicka, mówi, że od początku 

roku do 6 marca tylko w płockim 

Sądzie Rejonowym 207 rozpraw 

odwołano, przerwano, bądź odroczono 

z powodu kłopotów z przesyłkami."

Joanna Kasicka, 

Rzecznik Sądu 

Okręgowego w 

Płocku 25.03.2014

Tygodnik Płocki, "Kłopoty z przesyłkami", 25.03.2014, 

Grzegorz Szkopek



sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Szczecin 

(pięciokrotnie) "Okręg szczeciński" 30 dziennie

"Nawet 30 rozpraw dziennie spada z 

wokandy sądów okręgu szczecińskiego, 

bo operator pocztowy nie dostarczył 

tzw. zwrotek" brak 25.03.2014 Wiadomości Radia ZET, 25.03.2014, godz. 9:59

sądy - 

odwołanie 

rozpraw

Szczecin 

(pięciokrotnie) "Okręg szczeciński"

1500 (ze 

styczniem)

"Już kilkanaście tysięcy rozpraw nie 

odbyło się od początku roku z powodu 

problemów z dostarczaniem przesyłek 

sądowych. Tylko w okręgu 

szczecińskim było półtora tysiąca brak 25.02.2014 Wiadomości Radia ZET, 25.03.2014, godz. 17:00

sądy - 

odwołanie 

rozpraw Przemyśl

Sąd Okręgowy w 

Przemyślu

51 (za 

wszystkie 

odpowiada 

PGP)

"Tylko w Sądzie Okręgowy w 

Przemyślu odwołano w tym roku 51 

rozpraw"

Małgorzata Reizner, 

rzecznik Sądu 

Okręgowego w 

Przemyślu 26.03.2014 Życie Podkarpackie, "Sądy odwołują rozprawy", 26.03.2014


