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Wirtualizacja wideokonferencji 

 oraz streaming rozpraw 



I. System cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych  



II. Rodzina systemów RC / RCS / CRCS / RECourt Player 



 

III. Główne funkcje RC / RCS / CRCS 

 Nagrywanie rozpraw, 

 Wsparcie pracy protokolanta i sędziego, 

 Przeprowadzanie przesłuchań na odległość, 

 Współpraca z systemami biurowości, 

 Gromadzenie nagrań na poziomie sądu, 

 Przesyłanie nagrań do Centralnego Archiwum 
Protokołów Elektronicznych, 

 Wsparcie czytelni.  
 



 

IV. E – Protokół w oprogramowaniu RECourt Player 



Sygn. akt.: I C 685/11  
 
 

PROTOKÓŁ 
 

Dnia 18 kwietnia 2012   r. 

 

 Sąd Okręgowy we Wrocławiu  ,  Wydział I Cywilny  

 w składzie: 

 Przewodniczący:Grzegorz Karaś  

 Protokolant: Katarzyna Lipińska  

 

na rozprawie rozpoznał sprawę 

z powództwa  Krzysztof Kamiński  

przeciwko Iwona Czarna  

 o zapatę  

rozprawę rozpoczęto o godz.  11:11   zakończono o godz. 11:44  

 

 

Przewodniczący zamknął rozprawę i ogłosił wyrok przez odczytanie sentencji, podając 

ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia. 

 

Adnotacje: 

  

00:00:04 Powód osobiście wraz z pełnomocnikiem adw. Moniką Lasocką, 

pełnomocnictwo w aktach.  

 
00:00:15 Pozwana osobiście, nie stawił się jej pełnomocnik r.pr. Sylwia 

Zielińska, zawiadomiona prawidłowo.  
 

00:00:29 Świadek Agata Czarna osobiście. 
Świadek Joanna Piasecka nie stawiła sie  
 

00:00:44 Przewodniczący poinformował strony i świadka, że w czasie rozprawy 
dźwięk i obraz będą rejestrowane i pouczył, że wypowiedzi stron, 
pełnomocników i świadków powinny być kierowane do mikrofonu.  
 

00:01:13 Pozwana wnosi o odroczenie rozprawy z powodu nieobecności 
pełnomocnika. Oświadcza, że nie wie dlaczego pełnomocnik nie 

V. Protokół skrócony 



 

VI. E – Usługi 

e-usługi 

1. Usługa 
udostępniania 

protokołu 
elektronicznego 

2. Usługa 
automatycznej 

transkrypcji 
mowy na tekst 

3. Usługa 
przeprowadzania 

rozprawy 
odmiejscowionej 

4. Usługa 
wirtualizacji 

wideokonferencji 

3 → 5 

4! 

4! 

4! 

Streaming 
posiedzeń 



VII.Historia projektu 

16 listopada 2015 r.  
Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło 
umowę z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa o dofinansowanie projektu  

„Wdrożenie protokołu elektronicznego w 
sądach powszechnych (sprawy cywilne i 

wykroczeniowe)” 

30 listopada 2017 r. 
Publikacja dokumentacji 

przetargowej dot. 
modernizacji RCS 

16 lutego 2018 r.  
Wybór wykonawcy 

modernizacji systemu 
RCS i podpisanie 

umowy 

14 sierpnia 2018 
przekazanie pierwszej 

wersji systemu do 
testów Zamawiającego  

Październik 2018 
Przekazanie systemu do 

eksploatacji produkcyjnej  

uczenie systemu 



Szwecja 

Estonia 

Polska  

Wielka Brytania  

Włochy 

Czechy 

Hiszpania 

VIII.Rozwiązania wideokonferencyjne 
      na salach sądowych w EU 

Irlandia 

Belgia 



Wirtualizacja wideokonferencji 



IX. Rezerwacja wideokonferencji 

Zakładanie konta 
instytucji 

Tworzenie 
użytkowników 

Rezerwowanie 
terminu 

konferencji 

Przeprowadzanie 
wideokonferencji 

Nagrywanie 
wideokonferencji 



X. Kalendarz wideokonferencji  W przypadku gdy będzie istniała możliwość 
rezerwacji wybranego terminu, zostanie on 
oznaczony na kalendarzu jako „dostępny” 
z możliwością założenia rezerwacji.  

 Gdy pula pokoi wideokonferencyjnych 
możliwych do rezerwacji przez danego 
użytkownika zostanie wyczerpana, termin 
zostanie oznaczony jako „niedostępny”. 

 Istnieje możliwość uzupełnienia 
dodatkowych informacji o wideokonferencji, 
tj. jej tytułu oraz opisu, a także 
wprowadzenia adresów e-mail, na które 
zostanie przesłane zaproszenie do udziału.  

 Administrator systemu będzie określać 
parametry dotyczące rezerwacji oraz długości 
konferencji zarówno dla pojedynczych 
użytkowników jak i dla całych instytucji.  

 



XI. Pule wideokonferencyjne 

Z uwagi na ograniczoną ilość (pulę) 
jednoczesnych wideokonferencji, system 
umożliwia zarządzanie przez Administratora 
polegające na podziale ilości pokoi 
wideokonferencyjnych przeznaczonych na 
potrzeby: 

 Zaplanowanych rozpraw odmiejscowionych 
oraz rozpraw strumieniowanych na 
podstawie harmonogramu; 

 Zdalnych połączeń manualnych; 

 Wirtualizacji wideokonferencji w ramach 
Wymiaru Sprawiedliwości; 

 Wirtualizacji wideokonferencji spoza 
Wymiaru Sprawiedliwości.  

 



Strumieniowanie rozpraw 



XII.  Wnioskowanie o strumieniowanie 
 Podstawowym narzędziem wnioskowania o 

strumieniowanie rozprawy jest Portal 
Informacyjny (wnioskowanie tradycyjne 
zostało także uwzględnione), 

 Poza typowymi danymi „sądowymi” 
(sygnatura sprawy) konieczne jest podanie 
adresu e-mail, na który wysyłane są 
informacje niezbędne do uzyskania dostępu 
do pokoju wideokonferencyjnego, 

 Uzyskanie dostępu do strumienia danych jest 
decyzją użytkownika systemu – nie jest ona 
automatyczna, 

 Udział strumieniowany jest „bierny” – nie 
istnieje możliwość zadawania pytań lub 
jakiegokolwiek innego uczestnictwa – na 
zasadzie publiczności. 

 



 

XIII. Wspomaganie decyzji 

 Podstawową techniczną determinantą 
udzielenia zgody na uczestnictwo zdalne są 
możliwości infrastruktury – tj. dostępność 
odpowiedniej liczby pokoi 
wideokonferencyjnych, 

 System wspiera użytkownika w tym zakresie 
pozwalając na wybranie odpowiedniego 
terminu – w miarę możliwości można dobrać 
taki termin posiedzenia, w którym istnieje 
możliwość przeprowadzenia 
strumieniowania, 

 Zdefiniowanie rozprawy jako 
strumieniowanej wymaga dodatkowo 
sprawdzenia, czy w danym czasie będzie 
dostępny pokój w systemie 
wideokonferencyjnym. 

 



 

XIV.Pozostałe elementy projektu 

 Udoskonalenie organizacji obrazu, 

 Uproszczenie nawiązywania połączeń w 
ramach rozpraw umiejscowionych, 

 Harmonogramowanie rozpraw na odległość i 
współpraca pomiędzy sądami, 

 Obsługa wniosków składanych przez Portal 
Informacyjny, 

 Udoskonalenie zarządzania urządzeniami, 

 Przystosowanie RECourt Playera do obsługi 
transkrypcji rozpraw, 

 Modyfikacje pod kątem udostępniania e-
protokołu dla ARM, 

 Modyfikacje funkcjonowania czytelni.  
 



 Dziękuję za uwagę 


