
Zmiany w Portalu Informacyjnym udostępnione z dniem 2017-01-03 
 

1. Pełnomocnik profesjonalny składający „Wniosek o rejestrację konta” będzie od 

dnia 3 stycznia 2017 r. zobligowany do podawania adresu kancelarii (prowadzenia 

praktyki) obok adresu zameldowania. Zmiana ma na celu usprawnienie procedury 

nadawania dostępu do spraw i skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie 

wniosku. 

Zmiany w Portalu Informacyjnym udostępnione z dniem 2017-02-23 
 

2. Na liście podmiotów w sprawie w przypadku wygaśnięcia pełnomocnictwa 

dodano oznaczenie Zwolniony lub jeśli jest znana da wygaśnięcia pełnomocnictwa 

Zwolniony z dniem 2017-02-23 

 

 

Zmiany w Portalu Informacyjnym udostępnione z dniem 2017-04-01 
 

3. Do wiadomości mailowej wysyłanej do użytkownika w związku negatywnym 

rozpoznaniem wniosku o dostęp do sprawy dodano informacje o przyczynach 

odrzucenia wniosku. Warunkiem koniecznym pojawienia się informacji jest jej 

odnotowanie przez pracownika rozpoznającego wniosek. 

  



Zmiany w Portalu Informacyjnym udostępnione z dniem 2017-05-29 
 

4. Na liście dokumentów w sprawie udostępniono możliwość pobranie dokumentu 

przekonwertowanego z formatu źródłowego do formatu pdf 

 

  



Zmiany w Portalu Informacyjnym udostępnione z dniem 2017-10-27 
 

5. Na liście dokumentów prezentowane są dodatkowo Doręczenia poszczególnych 

dokumentów. Funkcjonalność ta dostępna jest w chwili obecnej dla spraw 

pochodzących z wydziałów korzystających z oprogramowania Sędzia 2. Pierwsza 

cyfra doręczenia oznacza ilość korespondencji odebranej lub zwróconej, druga cyfra 

oznacza ilość korespondencji wysłanej (całość korespondencji do pisma). Kliknięcie 

w wartości liczbowe pozwala na podgląd szczegółów doręczenia, na które składają 

się informacje takie jak: 

Nazwa - nazwa korespondencji,  

Adresat - nazwa adresata bez adresu,  

Typ – ZPO (papierowe zwrotne potwierdzenie/pokwitowanie odbioru), 

EPO (elektroniczne potwierdzenie/pokwitowanie odbioru), 

Data wysłania – data wysłania korespondencji, 

Data doręczenia – data doręczenia korespondencji adresatowi, 

Data zwrotu – data zwrotu korespondencji do sądu. 

 

 



Dodatkowo dla prezentowanych wartości liczbowych wprowadzono oznaczenia 

kolorystyczne informujące o statusie doręczeń dokumentu.  

Kolor zielony oznacza, że proces doręczenia skutecznie się zakończył tzn. wszystkie 

przesyłki, zawierające dany dokument, które zostały wysłane zostały przez ich adresatów 

odebrane. System prezentuje w każdym przypadku Datę doręczenia. 

 

Kolor pomarańczowy oznacza, że proces doręczania korespondencji się zakończył jednak 

przynajmniej jedna korespondencja została zwrócona bez doręczenia do adresata. Dla 

korespondencji, które zostały zwrócone system prezentuje Datę zwrotu, a dla pozycji, które 

zostały doręczone Datę doręczenia. W tym pierwszym przypadku sędzia może zdecydować 

o skuteczności doręczenia. 

 

Kolorem czerwonym oznaczone są doręczenia, które są w trakcie realizacji, ich status 

ostateczny nie został jeszcze ustalony.  

 


