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IX

Przedmowa

Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności postępowania cywilnego 
jest procesem dynamicznym. Co szczególnie ważne, proces ten przestaje mieć charakter 
wyspowy, odnoszący się jedynie do wybiórczo określonych typów postępowań i czynno-
ści sądowych, a zaczyna nabierać charakteru kompleksowego i wszechstronnego mode-
lu rozpoznawania i rozstrzygania spraw cywilnych oraz wykonywania sądowych tytułów 
wykonawczych. 

Nowy model prawa cywilnego procesowego, w którym szczególną rolę odgrywa efek-
tywne wykorzystywanie systemów teleinformatycznych oraz środków komunikowania 
się na odległość dla zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, a także poszerze-
nia dostępności informacji o prawie i orzecznictwie, stanowi konsekwencję procesu in-
formatyzacji obecnego we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego.

Oddajemy do rąk Czytelników zbiór opracowań przygotowanych przez znakomitych 
znawców teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania elektronicznego mo-
delu postępowania cywilnego, w tym egzekucyjnego, które stanowią interesujący obraz 
obecnej i przyszłej konstrukcji e-wymiaru sprawiedliwości. Wielu spośród Autorów bra-
ło bezpośredni udział w tworzeniu i wdrażaniu omawianych rozwiązań prawnych i tech-
nicznych. W przygotowanych artykułach szczególną uwagę poświęcono nowym rozwią-
zaniom i zasadniczym problemom w zakresie interpretacji i stosowania prawa cywilnego 
procesowego, nieustannie się zmieniającego pod wpływem przemian technicznych 
i organizacyjnych, których skutkiem jest coraz powszechniejsza elektronizacja czynności 
procesowych i sądowych oraz rejestrów sądowych. 

Z pewnością przedstawione w tym zbiorze opracowania będą stanowić ciekawy 
aspekt dyskusji co do przyszłości polskiego wymiaru sprawiedliwości i innych usług pu-
blicznych świadczonych przez sądy powszechne, przede wszystkim w kontekście wdraża-
nia nowych rozwiązań informatycznych. 

Szczególne podziękowania za wsparcie organizacyjne należą się Instytutowi Przed-
siębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie w Mierzynie.

       Redaktorzy
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Rozdział I. Nowe oblicze prawa 
i informacji o prawie w dobie 

informatyzacji

prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

§ 1. Wstęp

Informatyzacja jest nieodłącznym elementem kształtowania społeczeństwa 
informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się przygotowa-
niem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, jest skompute-
ryzowane i wykorzystuje usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego prze-
twarzania informacji1. Podstawowym wymaganiem, które musi być spełnione, 
aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana, no-
woczesna infrastruktura teleinformatyczna, która swoim zasięgiem obejmu-
je wszystkich obywateli oraz dostępne dla wszystkich, szerokie zasoby infor-
macyjne. Społeczeństwo informacyjne nie tylko posiada rozbudowane środki 
przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworze-
nia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania dla większości społe-
czeństwa. Równie ważna jest powszechna edukacja społeczeństwa w kierunku 
jego dalszego rozwoju, tak aby wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możli-
wości, jakie daje m.in. informatyzacja i dostęp do informacji za pośrednictwem 
Internetu2. Tym samym rozwój społeczeństwa informacyjnego powoduje nie-
uchronną konieczność stworzenia przez organy państwa efektywnego dostępu 
do odpowiednich zasobów informacji, a także zaproponowania właściwej palety 
usług publicznych udzielanych w systemie teleinformatycznym. 

1 I Kongres Informatyki Polskiej, Poznań 1994, za: J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne 
– geneza i definicje, http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-
geneza_i_definicje.pdf (dostęp: 23.5.2015 r.), s. 1.

2 A. Kucharz, Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_
pdf_04/i-1056.pdf (dostęp: 23.5.2015 r.), s. 4.


