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Portal e-Justice
jako element budowy 

społeczeństwa informacyjnego
Unii Europejskiej 

Lucyna Łuczak

1 Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem poszerzania zakresu dostępu obywateli do internetu i nowoczesnych 
technologii. W konsekwencji na naszych oczach powstaje społeczeństwo informacyjne. Jak wskazał Ł. Cieślak: 
Kluczowe dla opisu współczesnego społeczeństwa jest pojęcie sieci, spopularyzowane przez M. Castellsa, za które można 
uznać formalne i nieformalne organizacje lub platformy, ułatwiające wymianę informacji i technologii, a ich uczestnikami 
mogą być regiony, przedsiębiorcy, ośrodki badawcze lub osoby fizyczne. Ł. Cieslak, A. Zalesińska, P. Pęcherzewski, 
Ł. Goździaszek, S. Kotecka, A. Burdziak, P. Rodzewicz, Technologia informacyjna dla prawników, Wrocław 2011, 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36856, [25.09.2013].
2 E. Stroińska, Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca, zarządzanie praca zdalną, Warszawa 2012, s. 12.
3 Tamże, s. 13.

Artykuł zawiera analizę wybranych informacji zawartych 
w portalu e-Justice, który funkcjonuje od 16 lipca 2010 r. 
i powstał w ramach działań podejmowanych przez 
instytucje UE w celu wdrażania technologii informacyj-
no-komunikacyjnych w dziedzinie prawa. Opracowanie 
stanowi swego rodzaju przewodnik dla osób, które chcia-
łyby skorzystać z portalu. Autorka przedstawia podstawy 
prawne funkcjonowania e-Justice oraz wybrane treści wraz 
z proponowanymi zmianami w zakresie jego zawartości 
merytorycznej. Funkcjonowanie portalu zostało opisane 
w powiązaniu z zagadnieniem budowy społeczeństwa 
informacyjnego, które opiera się głównie na dostępie do 
wiedzy i informacji zgromadzonej w internecie, a więc 
także w opisywanym portalu. 

Uwagi wprowadzające

Budowa społeczeństwa europejskiego wymaga 
od poszczególnych państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej oraz instytucji powołanych do realizacji jej 
celów stworzenia odpowiednich warunków i narzędzi 
urzeczywistniających ideę wspólnoty nie tylko politycz-
nej, ale także gospodarczej oraz prawnej. Działania 
podejmowane przez oficjalne gremia na szczeblu UE 
zmierzają w kierunku pełnej elektronizacji różnych 
dziedzin życia, w tym przede wszystkim sfery kontak-
tów obywateli oraz przedsiębiorców z organami admi-
nistracji publicznej, jak również szeroko rozumianym 
wymiarem sprawiedliwości. Analizując akty prawne wy-
dawane przez Komisję Europejską, Radę oraz Parlament 
UE, można stwierdzić, że priorytetem, który stawiają 
sobie struktury unijne, jest stworzenie w stosunkowo 
niedalekiej przyszłości społeczeństwa informacyjnego1. 
Znajduje to uzasadnienie w szczególności w oparciu 
o założenia wskazywane przez A. Tofflera, który określa 

zachodzące obecnie procesy społeczno-gospodarcze 
jako „epokę trzeciej fali”, która zmierza do połączenia 
technologii z czynnikiem ludzkim2. Celem niniejszego 
opracowania jest przedstawienie najważniejszych 
kwestii związanych z funkcjonowaniem portalu e-Ju-
stice, który stanowi doskonałe narzędzie wpisujące 
się w strategie instytucji i organów UE oraz poszcze-
gólnych państw członkowskich w tworzeniu ram dla 
nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, 
informacji oraz nowych technologiach. Powyższe trzy 
czynniki mają bowiem, zdaniem bardzo wielu znawców 
tematu, największy wpływ na budowę współczesnego 
społeczeństwa3.

W wymiarze praktycznym portal e-Justice stanowi 
źródło podstawowej wiedzy dla obywateli, przedsię-
biorców, osób wykonujących zawody prawnicze oraz 
kadry wymiaru sprawiedliwości. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa obrotu prawnego w UE został on 
skonstruowany w taki sposób, aby można było w nim 
odnaleźć informacje w zakresie uregulowań prawnych 
związanych m.in. z dostępem do ksiąg wieczystych 
w poszczególnych państwach członkowskich UE, 
rejestrami handlowymi oraz rejestrami testamentów, 
zasadami przeprowadzania postępowań cywilnych na 
gruncie transgranicznym (europejskie postępowanie 
nakazowe, europejskie postępowanie w sprawach 
drobnych roszczeń). 

Ramy prawne budowy społeczeństwa 
informacyjnego w UE oraz systemu 
„elektronicznego prawa”

Dokonując analizy pojęcia społeczeństwa infor-
macyjnego w kontekście dokumentów, które miały 
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wpływ na jego budowę na gruncie UE, w pierwszej 
kolejności należy wskazać na Strategię i2010 – Europej-
skie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrud-
nienia4. Dokument ten zawiera ramy polityki UE dla 
społeczeństwa informacyjnego w latach 2005–2009 
i odwołuje się do strategii lizbońskiej. Głównym jej 
celem, jak wynika z wprowadzenia do Strategii i2010, 
jest zbudowanie w pełni zintegrowanego społeczeń-
stwa informacyjnego na fundamencie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) stosowanych 
szeroko w usługach publicznych, w małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz w gospodarstwach domo-
wych. Kolejnym krokiem ku stworzeniu podstaw 
społeczeństwa nakierowanego na zdobywanie wiedzy 
jest Europejska Agenda Cyfrowa sporządzona w 2010 
roku5. Agenda jest jednym z siedmiu projektów prze-
wodnich strategii Europa 20206. Kluczową kwestią 
także w przypadku tego dokumentu jest określenie 
podstawowej roli, jaką muszą odegrać technologie 
informacyjno-komunikacyjne w dążeniu UE do osiąg-
nięcia zamierzeń wyznaczonych na rok 2020.

Wskazane dokumenty mają ogólny charakter, 
w konkretnych obszarach, takich jak np. e-administra-
cja (e-government) czy też e-zdrowie (e-health), ich do-
precyzowaniu służą akty o charakterze szczegółowym. 
W zakresie obszaru e-sprawiedliwość (e-justice), który 
w sposób szczególny interesuje autorkę, na uwagę 
zasługuje Wieloletni plan działania na lata 2009–2013 
dotyczący europejskiego e-prawa, który został wydany 
w formie zawiadomienia instytucji i organów Unii 
Europejskiej, zwanego w dalszej części „Planem”7.

Znaczący wkład w stworzenie portalu e-Justice, 
należy przypisać Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwo-
ści i Spraw Wewnętrznych, która w czerwcu 2007 r. 
podjęła decyzję dotyczącą stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie prawa. 
Priorytetowym celem było zbudowanie europejskie-
go portalu e-prawa. Zgodnie z zapowiedzią wyżej 
wskazanego gremium oraz zapisami Planu, w dniu 
16 lipca 2010 r. oficjalnie rozpoczął funkcjonowanie 
ogólnoeuropejski portal pod nazwą e-Justice (w Polsce 
zwany portalem e-Sprawiedliwość). Wdrożenie zapla-
nowanych działań, precyzyjnie określonych w załącz-
niku do Planu, okazało się trudne do zrealizowania 

zgodnie z przyjętym harmonogramem8. Niemniej 
jednak należy uznać, iż w chwili obecnej portal co do 
zasady spełnia swoje funkcje i odgrywa istotną rolę 
w budowaniu europejskiego społeczeństwa opartego 
na wiedzy i informacji. Zdaniem autorki sama zawar-
tość merytoryczna wymaga jednak doprecyzowania, 
uporządkowania oraz ujednolicenia. Działania te są 
niezbędne dla realizacji celów portalu, który ma być 
wiarygodnym źródłem wiedzy o prawie. 

System „elektronicznego prawa” powstał w opar-
ciu o Plan, w którym uwzględniono także prace nad 
stworzeniem omawianego portalu e-Justice. Zgodnie 
z jego założeniami wzięto pod uwagę następujące trzy 
cele, jakim ma służyć portal:

• europejski wymiar;
• przyczynianie się do budowy europejskiej prze-

strzeni sądowej;
• narzędzie w służbie obywateli europejskich9.
Pierwszy z nich miał zostać osiągnięty poprzez 

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych i miał sprzyjać tworzeniu europejskiej przestrzeni 
sprawiedliwości. W konsekwencji we wszelkie projekty 
realizowane w ramach europejskiego e-prawa powinny 
być potencjalnie zaangażowane wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej. Tylko takie działanie 
umożliwi zbudowanie w pełni komplementarnego 
europejskiego społeczeństwa informacyjnego. 

Drugi ze wskazanych punktów z założenia miał 
zostać wdrożony przy realizacji zasady, zgodnie 
z którą wszelkie projekty przyczyniające się do budo-
wy elektronicznego prawa będą służyć wykonywaniu 
aktów legislacyjnych przyjętych przez Wspólnotę 
Europejską i Unię Europejską w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości. 

Europejskie e-prawo powinno stanowić narzędzie 
pracy dla osób zajmujących się prawem zawodowo 
i dla organów sądowych: powinno oferować platformę 
oraz indywidualne funkcje pozwalające na sprawną 
i bezpieczną wymianę informacji oraz umożliwiać rea-
lizację procedur sądowych, takich jak np. europejskie 
postępowanie nakazowe, w wymiarze transgranicz-
nym, poprzez zabezpieczoną sieć 10.

System „elektronicznego prawa” ma także służyć 
obywatelom UE, dla których najważniejszym narzę-

4 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:PL:PDF, [25.09.2013].
5 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Ko-
mitetu Regionów, Europejska Agenda Cyfrowa, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:
FIN:PL:PDF, [25.09.2013].
6 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 
2020, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF, [25.09.2013].
7 Wieloletni plan działania na lata 2009–2013 dotyczący europejskiego e-prawa (nr 2009/C75/01) z dnia 31 marca 2009 r. 
(Dz.Urz. C nr 75, str. 1). Zawiadomienia zgodnie z art. 29a Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 195 ze zm.) zawarte są w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej wydawanym przez Urząd Oficjalnych Publikacji Komisji Europejskiej w serii C.
8 Według zapisów zawartych w załączniku do Planu portal e-prawo miał zostać udostępniony do użytku publicznego 
w grudniu 2009 r. zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dn. 18–19 czerwca 2008 roku.
9 Zgodnie z pkt. 19–22 Planu.
10 Zgodnie z pkt. 21 Planu.
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dziem ma być opisywany portal e-Justice11 powstający 
w ramach jednego z projektów realizowanych na 
szczeblu UE, o nazwie Projekt e-prawo12.

E-Justice jako źródło wiedzy
o prawie państw członkowskich UE
– opis zawartości portalu

Rada Europejska powierzyła prace nad portalem 
Grupie Roboczej ds. Przetwarzania Danych Prawnych 
(tzw. grupa robocza ds. e-prawa)13. Ich wynikiem 
było przeprowadzenie projektu pilotażowego oraz 
przygotowanie infrastruktury do budowy docelo-
wego portalu, zgodnego z założeniami przyjętymi 
przez Radę.

Europejski portal e-Sprawiedliwość jest dostępny 
w 22 językach na stronie internetowej14, a w przy-
szłości ma stać się uniwersalnym elektronicznym 
punktem kontaktowym w dziedzinie wymiaru spra-
wiedliwości. 

Zgodnie przyjętymi założeniami pierwszym krokiem 
w budowie takiego uniwersalnego elektronicznego 
punktu kontaktowego jest zapewnienie użytkowni-
kom informacji na temat uregulowań prawnych oraz 
ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w całej 
UE. Powinno to nastąpić poprzez udostępnienie całego 
systemu europejskiego e-prawa za pośrednictwem 
europejskich i krajowych stron informacyjnych. Rea-
lizacji wskazanego celu ma jednak służyć nie system 
luźno powiązanych ze sobą linków jako odnośników 
do poszczególnych stron internetowych, ale właśnie 
opisywany w niniejszym artykule portal e-Justice.

System „europejskiego elektronicznego prawa”, 
w ramach którego funkcjonuje także portal e-Justice, 
powinien być dostępny dla czterech grup odbiorców, 
którym dedykowane będą poszczególne moduły. Są 
to: obywatele, przedsiębiorcy, osoby zajmujące się 
prawem zawodowo i organy sądowe15.

W tabelach 1, 2, 3 i 4 przedstawiono zestawienie 
zawartości modułów przeznaczonych dla poszczegól-
nych grup odbiorców.

11 Zgodnie z pkt. 23 Planu.
12 Zgodnie z Załącznikiem do Planu pt: Plan działania. W celu budowy systemu elektronicznego prawa mają zostać realizo-
wane następujące projekty: Portal e-prawo; Połączenie rejestrów karnych w sieć; Postępowanie w sprawach europejskiego nakazu 
zapłaty; Pomoc prawna; Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń; Tłumaczenie; Zwiększenie stosowania wideokon-
ferencji; Mediacja; Podpis elektroniczny; Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych (droga elektroniczną); Uiszczanie opłat 
sądowych drogą elektroniczną; Połączenie rejestrów dłużników niewypłacalnych w sieć; Połączenie rejestrów nieruchomości w sieć 
(przyłączenie EULIS – European Land Information Service); Połączenie rejestrów handlowych w sieć (przyłączenie EBR – European 
Business Register); Połączenie rejestrów testamentów w sieć; Kształcenie osób zajmujących się prawem zawodowo. 
13 Zgodnie z pkt. 30 Planu. 
14 Pod adresem: https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=pl&action=home.
15 Zgodnie z pkt. 19 Planu: System „elektronicznego prawa” powinien być dostępny dla obywateli i przedsiębiorców, dla 
osób zajmujących się prawem zawodowo i organów sądowych, i dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii powinien tym 
grupom przynosić pożytek.

Rysunek 1. Strona główna portalu e-Justice

Źródło: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl, [25.09.2013]
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Rysunek 2. Strona główna Europejskiego atlasu sądowego w sprawach cywilnych

Źródło: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_pl.htm, [25.09.2013]

Tabela 1. Zawartość modułu dla obywateli

Dział Zawartość

 I.  Wniesienie sprawy do sądu Wytyczne i informacje na temat transgranicznych postępowań prawnych: od wszczęcia 
do egzekucji

 II.  Prawa ofiar przestępstw 
w postępowaniu karnym Zestawienie informacyjne dotyczące praw ofiar w sprawach karnych

 III. Sprawy rodzinne Informacje o przepisach prawnych dotyczących rozwodu, odpowiedzialności rodziciel-
skiej i roszczeń alimentacyjnych

 IV. Pomoc prawna – formularze 

Formularze online zawarte w dyrektywie Rady 2003/8/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. 
w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych 
poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy 
prawnej w sporach o tym charakterze

 V. Koszty postępowania Informacje o kosztach postępowań prawnych poniesionych na szczeblu UE i państwa 
członkowskiego

 VI. Jak znaleźć… Wskazówki, jak odszukać adwokata, tłumacza przysięgłego lub mediatora

 VII.  Prawa oskarżonych 
w postępowaniu karnym

Zestawienie informacyjne dotyczące praw pozwanych w sprawach karnych we wszyst-
kich państwach członkowskich UE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl, [25.09.2013]

Tabela 2. Zawartość modułu dla przedsiębiorców

Dział Zawartość

 I. Rejestry handlowe Informacje o rejestrach handlowych na szczeblu UE i państwa członkowskiego

 II. Rejestry upadłości Informacje na temat rejestru upadłości na szczeblu państwa członkowskiego

 III.  Europejski nakaz zapłaty 
– formularze

Informacje dotyczące europejskiego nakazu zapłaty oraz formularze online zawarte 
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 936/2012 z dnia 4 października 2012 r. zmieniającym 
załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

 IV. Księgi wieczyste Informacje i linki do rejestrów ksiąg wieczystych na szczeblu UE oraz państwa człon-
kowskiego

 V. Wniesienie sprawy do sądu Informacje i wskazówki na temat transgranicznych postępowań prawnych: od wszczęcia 
do egzekucji

 VI. Roszczenia pieniężne
Informacje o kwestiach finansowych, które mogą pojawić się w kontekście transgranicz-
nym – odsyła do podstrony dotyczącej europejskiego nakazu zapłaty, europejskiego 
postępowania w sprawie drobnych roszczeń oraz niewypłacalności (upadłości)

 VII. Zawody prawnicze Informacje na temat organizacji zawodów prawniczych na szczeblu UE oraz państw 
członkowskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl, [25.09.2013]
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16 Po kliknięciu w link do podstrony dotyczącej zawodów prawniczych sieci sądowych znajdziemy linki odsyłające do a) 
Eurojust – organu Unii Europejskiej powołanego w roku 2002 w celu stymulowania i ulepszenia koordynacji dochodzeń 
i ścigania między właściwymi organami sądowymi państw członkowskich Unii Europejskiej, w sytuacji gdy organy te 
zajmują się poważną zorganizowaną przestępczością transgraniczną oraz b) Justice Forum, utworzonego w 2008 r. 
przez Komisję Europejską, stanowiącego platformę dialogu zainteresowanych stron na temat strategii politycznych Unii 
Europejskiej (UE) w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, umacniania wzajemnego zaufania przedstawicieli zawodów 
prawniczych w UE i promowania najlepszych praktyk w systemach wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich, 
https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions_and_justice_networks-20-pl.do, [25.09.2013].
17 Europejski atlas sądowy to strona internetowa prowadzona przez Komisję Europejską, dostarczająca informacji 
dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Atlas umożliwia wypełnienie online standardowych formularzy 
sporządzonych do celów niektórych procedur transgranicznych. Pomaga również w określeniu właściwych sądów lub 
organów, do których można się zwrócić w określonych sprawach. W atlasie zawarte są też informacje o systemach 
sądowniczych w państwach członkowskich. Wszystkie informacje są dostarczane przez państwa członkowskie zgodnie 
z uregulowaniami w dziedzinie prawa cywilnego. Europejski atlas sądowy w sprawach cywilnych jest dostępny na 
stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/, podobnie do portalu e-Justice 
– w 22 językach państw członkowskich UE, [25.09.2013].
18 Rozporządzenie dotyczy wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii. Pomiędzy Danią i innymi 
Państwami Członkowskimi obowiązuje Konwencja dotycząca przeprowadzania dowodu za granicą w sprawach cywilnych 
i handlowych z 1970 roku. Rozporządzenie określa dwie formy przeprowadzania dowodów między Państwami Członkowskimi: 
bezpośrednie przesłanie wniosku między sądami i bezpośrednie przeprowadzenie dowodu przez sąd wzywający. Sąd Wzywający 
jest sądem, przed którym rozpoczyna się lub toczy postępowanie sądowe. Sąd Wzywający jest sądem właściwym innego Państwa 
Członkowskiego do wykonania przeprowadzenia dowodu. Jednostka Centralna jest odpowiedzialna za dostarczanie informacji 
i poszukiwanie rozwiązań w przypadku jakichkolwiek trudności, które mogą wystąpić w związku z wnioskiem. Rozporządzenie 
przewiduje dziesięć formularzy. Formularze dostępne są w formacie PDF, można wypełnić je także online albo przesłać 
pusty formularz e-mailem, https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence_forms-160-pl.do, [25.09.2013].

Tabela 4. Zawartość modułu dla organów wymiaru sprawiedliwości

Dział Zawartość

 I. Prawo Ogólne informacje o prawie UE, poszczególnych państw członkowskich oraz prawie 
międzynarodowym 

 II.  Narzędzia dla sądów 
i prawników

Informacje o narzędziach i innych rozwiązaniach mających ułatwić pracę sądów 
i prawników w sektorze wymiaru sprawiedliwości

 III.  ESS w sprawach cywilnych 
i handlowych Informacje o Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych 

 IV.  Szkolenie kadr organów 
wymiaru sprawiedliwości

Informacje w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na szczeblu UE oraz 
poszczególnych państw członkowskich, jak również w zakresie instytucji przeprowa-
dzających takie szkolenia

 V.  Europejski atlas sądowy 
w sprawach cywilnych 

Informacje na temat funkcjonowania i celu Europejskiego atlasu sądowego w sprawach 
cywilnych17

 VI. Wideokonferencje
Ogólne wprowadzenie do zagadnienia wideokonferencji, opis właściwych strategii, 
informacje o dostępnych możliwościach przeprowadzenia wideokonferencji oraz 
interaktywnych formularzach

 VII.  Przeprowadzenie dowodu 
w sprawach cywilnych 
i handlowych – formularze

Formularze przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1206/2001 z 28 maja 2001 r. 
dotyczącym współpracy między sądami Państw Członkowskich przy gromadzeniu do-
wodów w sprawach cywilnych i handlowych18

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl, [25.09.2013]

Tabela 3. Zawartość modułu dla osób wykonujących zawody prawnicze

Dział Zawartość

 I. Prawo Ogólne informacje o prawie UE, poszczególnych państw członkowskich oraz prawie 
międzynarodowym 

 II. Orzecznictwo Ogólne informacje o orzecznictwie unijnym i krajowym

 III.  Zawody prawnicze i sieci 
sądowe

Ogólne informacje o rodzaju i organizacji zawodów prawniczych na szczeblu unijnym 
i krajowym oraz podstawowy pakiet informacyjny na temat sieci sądowych w sprawach 
karnych, cywilnych i handlowych16

 IV.  ESS w sprawach cywilnych 
i handlowych Informacje o Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych 

 V. Systemy sądowe Informacje na temat organizacji wymiaru sprawiedliwości na szczeblu UE oraz państw 
członkowskich

 VI. Rejestry Informacje o rejestrach handlowych, ksiąg wieczystych oraz upadłości na szczeblu UE 
oraz poszczególnych państw członkowskich

 VII.  Szkolenie kadr organów 
wymiaru sprawiedliwości

Ogólne informacje w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na szczeblu UE 
oraz poszczególnych państw członkowskich, jak również w zakresie instytucji prze-
prowadzających takie szkolenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl, [25.09.2013]
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Analiza wybranych treści portalu
wraz z proponowanymi zmianami 
w zakresie jego zawartości merytorycznej

Poza przedstawionymi modułami przeznaczonymi 
dla czterech różnych grup podmiotów portal e-Justice 
zawiera także pakiet informacji dla wszystkich osób 
bez podziału na poszczególne kategorie podmiotowe. 
Na stronie głównej po lewej stronie znajduje się menu 
pogrupowane tematycznie, które odsyła do podstron 
zawierających wiadomości z takich dziedzin, jak:

 1) prawo;
 2) orzecznictwo;
 3) sprawy sądowe;
 4) zawody prawnicze i sieci sądowe;
 5) wniesienie sprawy do sądu;
 6) pomoc prawna;
 7) mediacja;
 8) prawo spadkowe;
 9) testamenty;
 10) ofiary przestępstw;
 11) prawa oskarżonych w postępowaniu karnym;
 12) narzędzia dla sądów i prawników;
 13) rejestry;
 14) jak znaleźć;
 15) glosariusze i terminologia;
 16) szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości;
 17) finansowanie;
 18) interaktywne formularze.
Niektóre ze wskazanych podstron znalazły się 

także w opisywanych w niniejszym artykule modułach 
przeznaczonych dla poszczególnych grup odbiorców. 

19 Zob. rysunek 1. 
20 Należy zwrócić uwagę także na cel tworzonego portalu, który został podkreślony w pkt. 31 Planu: Portal będzie dawał 
dostęp do całego systemu europejskiego e-prawa, czyli do europejskich i krajowych stron informacyjnych i/lub do określonych 
usług, ale nie ma być tylko zbiorem linków.

Rysunek 3. Strona internetowa przedstawiająca linki do formularzy wykorzystywanych przy przeprowadzeniu dowodu 
w sprawach cywilnych i handlowych

Źródło: https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence_forms-160-pl.do, [25.09.2013]

Są to w szczególności podstrony odnoszące się do 
rejestrów, szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości czy 
też interaktywnych formularzy. Zdaniem autorki taka 
konstrukcja portalu może wprowadzać jego użytkow-
ników w błąd i wymuszać zbędne przeszukiwanie jego 
zawartości w celu odnalezienia de facto tych samych 
informacji dotyczących różnych dziedzin prawa. Warto 
zatem przemyśleć modyfikację portalu pod kątem 
doprecyzowania jego treści na poszczególnych pod-
stronach wraz z przyporządkowaniem ujednoliconych 
nazw odpowiadających tym samym treściom. Przy-
kładem takiej nieścisłości może być nazwa zakładki 
Rejestry, która występuje w module przeznaczonym 
dla przedstawicieli zawodów prawniczych i jak wynika 
z opisu, odsyła do strony zawierającej informacje o re-
jestrach handlowych, księgach wieczystych i rejestrach 
upadłości. Użytkownik po wejściu na stronę znajduje 
linki do bezpośrednich podstron opisujących szerzej 
przedmiotowe rejestry. Jednocześnie w module adre-
sowanym do przedsiębiorców znajdujemy specjalnie 
wyodrębnione zakładki, odsyłające bezpośrednio do 
podstron: Rejestrów handlowych, Rejestrów upadło-
ści oraz Ksiąg wieczystych19. Z uwagi na to, że każdy 
użytkownik ma nieograniczony dostęp do wszystkich 
modułów, w ocenie autorki warto ujednolicić na-
zewnictwo stosowane w odniesieniu do tych samych 
zawartości merytorycznych, aby uniknąć sytuacji, 
w której użytkownik, poszukując interesujących go 
informacji, będzie wielokrotnie przeglądał tę samą 
bazę wiedzy20. 

Analizując portal e-Justice, warto też zwrócić 
szczególną uwagę na zawartość merytoryczną stron 
opisujących poszczególne rejestry handlowe. Każdy 
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zainteresowany może odnaleźć tam podstawowe wia-
domości dotyczące funkcjonowania rejestrów w pań-
stwach członkowskich UE, a także na szczeblu UE. 
W tym zakresie dostrzeżono jednak pewne nieścisłości, 
które uniemożliwiają np. dokonanie kompleksowego 
porównania podmiotów wpisywanych do krajowych 
rejestrów handlowych. Tylko niektóre państwa, np. 
Czechy, Belgia, Hiszpania, Bułgaria, wskazały bowiem 
katalog podmiotów wpisywanych do rejestrów. Wśród 
państw, które nie wprowadziły takich danych, są Grecja, 
Francja, Włochy, Portugalia, Litwa, Cypr oraz Polska. 
W tym miejscu warto podkreślić, iż każde z państw 
aktualizuje stronę zawierającą informacje o jego syste-
mie prawnym we własnym zakresie, o czym użytkownik 
jest informowany poprzez komunikat ukazujący się 
w górnej części wyświetlanej strony.

Badając informacje przedstawione przez państwa 
członkowskie w zakresie prowadzonych przez nie 
rejestrów (ewidencji), można dojść do wniosku, że przy-
gotowane opracowania były sporządzane w oparciu 
o określony schemat. Z założenia użytkownicy mają 
uzyskać odpowiedzi na pytania, jakie informacje 
można znaleźć w rodzimym rejestrze, czy dostęp do 
rejestru jest bezpłatny, w jaki sposób przeszukiwać 
dany rejestr oraz otrzymać podstawowe informacje 
o jego historii. Niemniej jednak opisy poszczególnych 
rejestrów ujawniają, że informacje w nich zawarte 
nie zawsze były przygotowywane w oparciu o przed-
stawiony schemat. Możemy bowiem znaleźć bogaty 
pakiet wiadomości oraz linków do właściwych stron 
zawierających formularze online oraz dane kontakto-
we właściwych organów i instytucji, jak w przypadku 
Hiszpanii. Z drugiej strony niektóre z państw propo-
nują jedynie rys historyczny dotyczący powstawania 
rodzimych rejestrów i zdawkowe informacje na temat 
tego, czy dostęp do rejestru jest odpłatny czy też nie, 
jak w przypadku Grecji oraz niestety Polski. Przepro-
wadzone przez autorkę badania nasuwają wniosek, 
że dotychczasowa zawartość merytoryczna portalu 
w zakresie rejestrów handlowych nie jest wystar-
czająca. Nie tylko została przedstawiona w sposób 

utrudniający analizę, ale również nie zawiera informacji 
pożądanych z punktu widzenia interesów obywateli UE, 
przede wszystkim przedsiębiorców i osób wykonują-
cych zawody prawnicze. Nie znajdziemy odpowiedzi na 
podstawowe pytania dotyczące warunków wejściowych 
uzyskania wpisu do poszczególnych rejestrów działal-
ności gospodarczej, wymogów formalnych, niezbędnej 
dokumentacji oraz minimalnej wysokości kapitału 
zakładowego dla określonych rodzajów spółek. Taka 
wiedza jest kluczowa dla osób, które chciałyby podjąć 
działalność w jednym z państw członkowskich UE 
i dokonać świadomego wyboru pomiędzy poszczegól-
nymi uregulowaniami prawnymi.

Informacje znajdujące się w portalu niestety nie 
zawsze są aktualne, nie są również pozbawione błę-
dów. Dokonując przeglądu stron opisujących rejestry 
działalności gospodarczej, na polskiej podstronie 
dostrzeżono niepełne wskazanie możliwości identy-
fikacji podmiotów wpisanych do KRS. Jako kryterium 
wyszukiwania podano w portalu jedynie numer wpisu 
do KRS oraz nazwę podmiotu. W chwili obecnej wy-
szukiwarka KRS umożliwia odnalezienie podmiotu 
wpisanego np. do rejestru przedsiębiorców nie tylko 
w oparciu o prezentowane na portalu e-Justice dane, 
ale także po numerach NIP oraz REGON. 

Dokonując analizy dostępnych w ramach portalu 
e-Justice danych, autorka dostrzegła ponadto, że 
w przypadku Czech, Bułgarii oraz Hiszpanii występuje 
tylko jeden rejestr, właściwy zarówno dla spółek, jak 
i osób fizycznych prowadzących działalność gospodar-
czą. W Polsce występują dwa oddzielne zbiory takich 
danych, w pierwszym z nich – Krajowym Rejestrze 
Sądowym – można znaleźć informacje na temat spółek 
oraz innych podmiotów funkcjonujących w polskim 
obrocie prawnym; w drugim – Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej – umiesz-
czone są dane osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą indywidualnie oraz wspólników 
w spółkach cywilnych. W związku z wejściem w życie 
Dyrektywy 2012/17/UE w sprawie integracji rejestrów 
centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek 

Rysunek 4. Komunikat o dokonanej aktualizacji strony w języku rodzimym danego kraju, w tym przypadku bułgarskim

Źródło:https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-bg-pl.do?member=1, [25.09.2013]

Portal e-Justice jako element budowy społeczeństwa...
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z dnia 13 czerwca 2012 r., nakładającej na państwa 
członkowskie obowiązek harmonizacji i połączenia 
ich rejestrów centralnych, handlowych i spółek, m.in. 
w celu poprawy dostępu do informacji biznesowych 
oraz udostępniania tych informacji obywatelom w ich 
własnym języku, warto rozpatrzyć możliwość integracji 
polskiego KRS21 z CEIDG22. Takie rozwiązanie może uła-
twić implementację wskazanej dyrektywy i usprawnić 
ich funkcjonowanie w obrocie prawnym23.

Ponadto w celu rozszerzenia zawartości meryto-
rycznej opisywanego portalu należy rozważyć udostęp-
nienie informacji na temat większej liczby rejestrów 
prowadzonych w państwach członkowskich UE. Do-
konując analizy wybranych zasobów informacyjnych, 
w odniesieniu do niektórych państw UE, np. Czech, 
można wskazać dziesięć podstawowych rejestrów 
(ewidencji) integrujących dane z różnych dziedzin życia 
– są to m.in. Rejestr obywateli, Rejestr pojazdów czy też 
Rejestr firm eksperckich24. Nie należy zatem ograniczać 

się jedynie do podstawowych baz danych wskazanych 
powyżej. Jak słusznie wskazuje się w piśmiennictwie, 
w chwili obecnej, mając zagwarantowany przepływ 
towarów i usług (w ramach UE czy szerzej EOG), należy 
przyjrzeć się bliżej towarzyszącemu im przepływowi 
danych. Szerokie możliwości ich wykorzystywania 
i integracji, a także wiadomości uzyskiwane na ich 
podstawie są bardzo pożądane z punktu widzenia 
interesów organizacji gospodarczych25. 

Kończąc rozważania na temat portalu e-Justice i jego 
roli w budowie społeczeństwa informacyjnego, warto 
zwrócić uwagę na to, że w ramach portalu można od-
naleźć – niestety nie bez problemu – linki odsyłające 
do stron Komisji Europejskiej, na których prowadzo-
ne są konsultacje społeczne dotyczące takich aktów 
prawnych jak np. Rozporządzenie (WE) nr 861/200726 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. 
ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie 
drobnych roszczeń27. Mając na uwadze to, jak wielką 

Rysunek 5. Wyszukiwarka KRS – kryteria wyszukiwania

Źródło: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, [25.09.2013]

21 Zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego uregulowane są w Ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.). Zgodnie z pierwotnym brzmieniem ustawy 
w art. 36 ust. 1 podmiotami wpisywanymi do KRS miały być także osoby fizyczne wykonujące działalność gospodar-
czą. Utrzymano zatem status quo, zgodnie z którym osoba fizyczna, która chce prowadzić działalność gospodarczą, 
powinna uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej – w chwili obecnej od 1 lipca 2011 r. do CEIDG.
22 Zasady funkcjonowania CEIDG zostały uregulowane w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zmianami).
23 Zgodnie z art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej 
dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie 
integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek: Państwa członkowskie przyjmą i opublikują 
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy oraz rozpoczną ich stosowanie 
dniem 7 lipca 2014 roku, Dziennik Urzędowy L 156, 16/06/2012 P. 0001 – 0009.
24 M. Kiedrowicz, Publiczne zasoby informacyjne jako podstawa tworzenia platform integracyjnych, [w:] G. Szpor, W.R. Wie-
wiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 234.
25 Tamże, s. 233.
26 Dziennik Urzędowy L 199, 31/07/2007 P. 0001 – 0022.
27 Adres strony konsultacji społecznych: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/130318_en.htm 
[25.09.2013].
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wagę przykładają do konsultacji społecznych takie in-
stytucje, jak np. OECD, a także poszczególne państwa 
członkowskie UE28, które podkreślają, że konsultacje 
stanowią jeden z kluczowych punktów w budowie spo-
łeczeństwa informacyjnego, należy uznać, iż umiesz-
czenie omawianych odniesień jest jak najbardziej 
trafione i pożądane z punktu widzenia realizacji wy-
mienionych celów. Takie działania zwiększają zdaniem 
autorki poziom świadomości legislacyjnej przeciętnego 
obywatela UE, który może mieć bezpośredni wpływ na 
kształtowanie prawnych regulacji unijnych. 

Podsumowanie

W artykule dokonano analizy wybranych informacji 
znajdujących się w portalu e-Justice. Głównym celem 
było przybliżenie samej idei portalu jako elementu 

budowy społeczeństwa informacyjnego oraz systemu 
„elektronicznego prawa”. Zasadniczo należy uznać, 
że opisywany portal jest niezwykle cennym źródłem 
podstawowych informacji z zakresu poszczególnych 
systemów prawnych państw członkowskich UE. 
Niemniej jednak z uwagi na dostrzeżone nieścisło-
ści oraz cel, który portal ma spełniać, postuluje się 
doprecyzowanie zawartych w nim treści, poszerzenie 
zakresu informacji we wskazanych w niniejszym arty-
kule obszarach i przede wszystkim możliwie częstą 
aktualizację danych. Pozwoli to na bezpieczne korzy-
stanie z portalu i zminimalizuje ryzyko wprowadzenia 
użytkownika w błąd, który może okazać się dla niego 
szczególnie dotkliwy w przypadku podjęcia nietrafnej 
decyzji biznesowej czy też nieświadomego złamania 
przepisów prawa obowiązującego w danym państwie 
członkowskim UE. 

28 W dniu 22 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pt: Program 
Lepsze Regulacje 2015 r., przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki, Rządowe Centrum Legislacyjne oraz 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Podstawowe cele Programu to: przejrzyste tworzenie prawa skutecznie 
rozwiązującego problemy; ciągłe doskonalenie istniejącego otoczenia prawnego; poprawa komunikacji 
z interesariuszami. Program dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.mg.gov.pl/files/
upload/18120/PL_MG_DDR_Program_Lepsze_Regulacje_2015_zalacznik_do_uchwaly_nr_13.pdf, [25.09.2013].

 Autorka jest aplikantką III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, pracuje w Instytucie Logistyki 
i Magazynowania, od 2010 r. zajmuje się e-administracją. Jest zaangażowana w realizację projektów z grupy Large 
Scale Pilot, w tym epSOS, eSENS oraz e-CODEX, którego celem jest poprawa transgranicznego dostępu obywa-
teli i przedsiębiorstw do wymiaru sprawiedliwości w innych krajach europejskich oraz usunięcie praktycznych 
i technicznych barier w zakresie transgranicznej e-sprawiedliwości w Europie. Uczestniczy również w projektach 
na szczeblu krajowym, w tym w projekcie realizowanym wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, pt. Uproszczenie 
procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie 
idei jednego okienka – projekt UEPA. Zainteresowania autorki obejmują obszary związane z e-zdrowiem, e-admini-
stracją oraz e-sprawiedliwością, którymi na co dzień zajmuje się w ramach zadań powierzonych jej w Instytucie 
Logistyki i Magazynowania.

Polecamy
e-Administracja dla Biznesu
6–7 listopada 2013 r., Poznań

Instytut Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo 
Gospodarki oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapraszają 
na konferencję e-Administracja dla Biznesu. Celem spotkania jest stwo-
rzenie platformy wymiany wiedzy o rządowych planach rozwoju oraz 
potrzebach i problemach świata biznesu w obszarze e-gospodarki. 
Konferencja ma umożliwić wypracowanie i przekazanie do admi-
nistracji państwowej informacji na temat oczekiwań biznesu oraz 
niezbędnych rozwiązań w zakresie kierunków rozwoju e-gospodarki 
w Polsce. Ważnym elementem będzie prezentacja dobrych praktyk, 
rozwiązań i wdrożeń z zagranicznych rynków. Oprócz wystąpień 
ekspertów, paneli dyskusyjnych oraz prezentacji dobrych praktyk 
odbędzie się również wystawa, w ramach której przedstawione 
zostaną możliwości wykorzystania innowacyjnych rozwiązań 
z zakresu e-gospodarki w codziennej działalności gospodarczej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.konferencja-eab.pl.

Bibliografia i netografia dostępne są w wersji internetowej czasopisma.

Portal e-Justice jako element budowy społeczeństwa...


