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JAK ZACHOWAĆ SIĘ W SĄDZIE?
POZNAJ ETYKIETĘ SĄDOWĄ
Masz niebawem rozprawę sądową? zastanawiasz się jak się do niej przygotować? 
Rozprawa sądowa to dla wielu ludzi bardzo stresujące wydarzenie, większość bywa  
w sądzie w bardzo istotnych dla siebie sprawach.

Aby sala sądowa nie była dla Ciebie obcą galaktyką, przygotowuj się i planuj swoją obec-
ność w sądzie razem z nami!

ZAPLANUJ DZIEŃ 
ROZPRAWY
• Z odpowiednim wyprzedzeniem dotrzyj do budyn-
ku sądu.

• Zadbaj o półgodzinny zapas czasu, by spokojnie 
znaleźć salę rozpraw, w której ma się odbyć Twoja 
sprawa, 

• Dzień przed przesłuchaniem przez sąd, przypo-
mnij sobie okoliczności sprawy i „usystematyzuj” 
fakty.

DOSTOSUJ UBIÓR 
• Zrezygnuj z ekstrawaganckiego stroju, zbyt krótka sukienka czy wydekoltowana bluzka nie stanowią 

odpowiedniego wyboru.

• Ubranie powinno być schludne, dostosuj je do powagi urzędu, którym jest sąd.

• Niektórzy sędziowie, bardzo zwracają uwagę na powyższe aspekty i mogą nabrać do Ciebie nega-
tywnego nastawienia. To, co Sąd słyszy powinno korespondować z tym, co sąd widzi, by ocenił Cię 
jako wiarygodną osobę. 

• Nie jedz niczego na sali sądowej, nie żuj gumy.

• Jeśli poczujesz pragnienie możesz napić się wody, choć warto zapytać o pozwolenie, 

• Nie siedź na sali sądowej niedbale i nie podpieraj się.

• Bądź grzeczna, ale aktywna.
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WEŹ DOWÓD 
TOŻSAMOŚCI
• Zabierz do sądu ze sobą dowód osobisty, 
paszport lub prawo jazdy, sędzia może chcieć 
Cię zweryfikować.

• Nie musisz mieć ze sobą zawiadomienia/
wezwania o terminie, jednakże warto mieć 
przy sobie zapisaną sygnaturę sprawy czyli 
oznaczenie sprawy.

ZANIM WEJDZIESZ NA SALĘ  
ROZPRAW
• Upewnij się co do adresu sądu np. na stronie 

internetowej lub na ostatnim piśmie sądowym, 
unikniesz wówczas biegu na ostatnią chwilę do 
innego budynku sądowego.

• Po wejściu do budynku sądu zostaniesz popro-
szona przez ochronę o oddanie torebki, pra-
cownicy ochrony sprawdzą czy nie wnosisz do 
budynku niebezpiecznych przedmiotów. 

• Pracownicy ochrony sądu następnie poproszą 
o przejście przez tzw. „bramkę” czułą na obec-
ność metali, celem sprawdzenia czy nie wno-
sisz niebezpiecznych przedmiotów do sądu,

• Możesz zostać poproszona też o wylegitymo-
wanie się tzn. okazanie dokumentu tożsamości.

• Znalezienie właściwej sali rozpraw stanowi często problem, jeżeli jesteś w sądzie pierwszy raz  
poproś o pomoc pracownika sądu lub ochrony, pokieruje Cię we właściwym kierunku.

WYWOŁANIE SPRAWY
• Do sali rozpraw nie wchodź z marszu, chyba, że się spóźniłaś.

W przypadku spóźnienia na rozprawę, wejdź na salę i zasygnalizuj sędziemu, że jesteś już na miej-
scu; nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa może skutkować ukaraniem karą grzywny.
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• Czekaj cierpliwie (nie pukaj, nie zaglądaj do środka), aż protokolant wyjdzie na korytarz i wywoła 
sprawę, czyli wezwie do wejścia na salę rozpraw wszystkie osoby, które zostały na rozprawę wezwa-
ne lub zawiadomione o niej. 

• Wycisz, wyłącz telefon; nie wystawiaj na próbę cierpliwości sądu.

• Jeżeli nie jesteś stroną postępowania, a jedynie świadkiem, wejdź wraz z powodem i pozwanym na 
salę rozpraw po wywołaniu sprawy. 

GDY WEJDZIESZ NA SALĘ SĄDOWĄ
• Zajmij swoje miejsce jeśli jesteś powodem lub wnioskodawcą w ławie po prawej ręce sędziego, 

jeśli jesteś pozwaną lub uczestnikiem postępowania siadasz po lewej ręce sędziego. Jako świadek 
siadasz z tyłu sali, na ławkach dla publiczności.

• W pierwszej kolejności sąd sprawdza obecność, jeśli masz wiedzę, że ktoś może się spóźnić powia-
dom o tym sąd,

• Sąd po sprawdzeniu obecności poprosi Cię o opuszczenie sali jeśli zostałaś wezwana jako świadek. 
Świadków sąd przesłuchuje pojedynczo. Poczekaj na swoją kolej na korytarzu, protokolant wywoła 
Cię na przesłuchanie.
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JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ NA SALI?
• Odpowiadaj zawsze w kierunku sędziego, niezależnie od tego, kto kieruje do Ciebie pytania. 

• Do składu sędziowskiego możesz zwracać się „Wysoki Sądzie” lub „proszę Sądu”, unikaj zwrotów 
grzecznościowych typu „proszę Pani” i „proszę Pana”, za którymś razem Sąd pewnie zwróci na to 
uwagę.

• Składając zeznania lub inne oświadczenia przed sądem, czyń to w pozycji stojącej.

• W uzasadnionych okolicznościach, np. z uwagi na podeszły wiek lub zły stan zdrowia, sędzia może 
wyrazić zgodę na składanie zeznań w pozycji siedzące, wniosek o to należy złożyć na początku 
przesłuchania.

• Jeśli zeznajesz zwracaj się do sądu, a nie np. do przeciwnika czy jego pełnomocnika - stań zwróco-
na sylwetką i twarzą do sądu tj. do przodu, nie obracaj się na boki.

• Podczas przesłuchania, słuchaj pytań zadawanych przez sędziego oraz pełnomocników i pamiętaj, 
że zeznania mają dotyczyć faktów, a nie Twojej subiektywnej oceny danej sytuacji. 

• Nie przerywaj składającemu zeznania, nie zabieraj głosu nieproszony, nie komentuj głośno, nie 
manifestuj ostentacyjnie swojego niezadowolenia, nawet wtedy gdy jesteś oburzona tym, co mówi 
druga strona.

• Okaż szacunek, zarówno sędziemu, biorącym udział w sprawie pełnomocnikom, jak i stronom po-
stępowania, nawet jeżeli czujesz antypatię do strony przeciwnej.



Strona 6

I na koniec, jeszcze mała dodatkowa wskazówka - pamiętaj, jak ważny jest twój spokój i komfort psy-
chiczny. Wsparcie profesjonalnego pełnomocnika pozwoli Ci uniknąć wielu, zbędnych negatywnych 
emocji i przykrych doświadczeń związanych z wizytą w sądzie. Dobry pełnomocnik powinien Ci po 
prostu zapewnić poczucie bezpieczeństwa na rozprawie oraz pomóc przedstawić Twoje interesy tak jak 
sobie tego życzysz.

Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak zachowywać się by dostosować się do panującego w sądzie for-
malizmu. Pamiętaj, że sąd jest dla ludzi, a nie odwrotnie. 

Aha, jeszcze jedno - w myśl sugestii Władysława Bartoszewskiego: „jeśli nie wiesz jak się zachować, 
zachowaj się przyzwoicie”.

Ewelina Miśko-Pawłowska    Radca Prawny, Mediator

Jeśli potrzebujesz więcej naszej pomocy w swo-
jej sprawie lub masz pytania to kliknij tutaj.

Trzymamy kciuki!
Bądź bezpieczna :)

P. S. Dołącz do naszej grupy na Facebooku „Pora-
dy Prawne dla kobiet” lub znajdź nas w jednym z 
serwisów: FB i Instagram

Konsultacja prawna on-line STANDARD

https://www.prawokobiet.pl/sklep/konsultacja-prawna-on-line-standard/
https://www.prawokobiet.pl/sklep/konsultacja-prawna-on-line-standard/
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Jeśli nie znalazłaś odpowiedzi na swoje pytanie, na łamach naszego serwisu czy e-booka, 
masz nadal wątpliwości zachęcam do kontaktu ze mną lub moim zespołem.

Możesz pisać na adres mailowy: biuro@prawokobiet.pl 
lub też skorzystać z formularza kontaktowego: prawokobiet.pl/kontakt

Mam nadzieję, że wiedza, którą dziś zdobyłaś, jest dla Ciebie wartościowa.

Teraz wszystko zależy od Ciebie! 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo prawne!

Ewelina Miśko-Pawłowska

https://prawokobiet.pl/
https://prawokobiet.pl/
https://www.facebook.com/PrawoKobietPL/
https://www.youtube.com/channel/UC6skvFP9LXDntXV39J6Uogw/videos
https://www.instagram.com/prawokobiet.pl/

