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Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, kierując się potrzebą zapewnienia nieletnim większe-
go poziomu bezpieczeństwa i komfortu w trakcie ich przesłuchań w roli pokrzywdzonych, 
czy świadków wybrał rozwiązanie Netia Video Anywhere do wideokonferencji. Dzięki 
temu konieczne rozmowy odbywają się na video, a nieletni są odseparowani do osób oskar-
żonych zarówno w trakcie przesłuchań, jak i w drodze do sal sądowych.

Takich przesłuchań nieletnich za pomo-
cą wideokonferencji mamy od 2 do 7  
w tygodniu, ale są też wzmożone okre-
sy, gdzie potrzebujemy przeprowadzić  
nawet dwa spotkania w ciągu dnia.  
Ich liczba stale rośnie, wraz z popular-
nością rozwiązania, które pozwala nam 
bezpiecznie przeprowadzić spotkanie, 
jak również usprawnić działanie sądu. 
Możemy szybko i zdalnie zorganizować 
spotkanie z dyrektorami poszczegól-
nych jednostek, jak również przeprowa-
dzić szkolenia dla pracowników sądu.

CASE STUDY / SEKTOR PUBLICZNY

Bezpieczniej 
przez video

Netia Video Anywhere (NVA)  
z pomocą nieletnim w sądzie 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy to insty-
tucja publiczna, powołana do rozstrzyga-
nia sporów między osobami fizycznymi, 
a także podmiotami prawnymi z obsza-
ru całej stolicy. Odbywają się tu procesy 
z zakresu m.in. prawa cywilnego, karnego 

oraz gospodarczego. W tym celu powoła-
no 17 Wydziałów. Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy to największy sąd gospodarczy 
w Polsce, któremu podlega też Krajowy  
Rejestr Sądowy, prowadzący rejestr spółek, 
stowarzyszeń, fundacji itd.  

W służBie prAWA

Netia dostarczyła dla Sądu komplek-
sowe rozwiązanie dla dwóch sal wraz 
z niezbędnym sprzętem do świadczenia usłu-
gi m.in. terminal, kamerę, spekaerpho-
ne, monitor oraz komplet mikrofonów  
i głośników. W sali rozpraw zrozwiązanie 
zostało zainstalowane ne stałe, wyposażenie  
do sali przesłuchań dostarczono wraz ze 
specjalistycznym wózkiem mobilnym, aby  

zapewnić możliwość korzystania z zestawu 
także w innych salach rozpraw. Rozwiązanie 
może być z powodzeniem wykorzystywa-
ne zarówno do wewnętrznego komuniko-
wania się pomiędzy lokalizacjami sądu, jak 
i z zaproszonymi z zewnątrz uczestnikami. 
Mogą oni korzystać z dowolnych urządzeń  
– komputera, laptopa, tabletu, smartfona, 
czy zwykłego telefonu do telekonferencji.

MoBilNe przesłuchANiA
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SZYBKOŚĆ W DZIAŁANIU  

Dzięki NVA sądy mogą szybciej prowadzić 
sprawy sądowe, dzięki skróceniu dystansu, 
jaki dzieli ich z osobami, z którymi potrze-
bują skonsultować lub wymienić informacje 
na potrzeby procesu.

OPTYMALIZACJA KOSZTOWA

Usługa NVA pozwala wyeliminować  
niepotrzebne koszty podróży służbowych  
i delegacji, umożliwiając efektywne prze-
prowadzenie spotkań i szkoleń w formie  
wideokonferencji.

KOMFORT

Dzięki NVA nieletni świadkowie i pokrzyw-
dzeni – w trakcie składania zeznań w Sądzie 
– są odseparowani od osób oskarżonych, 
co zwiększa ich komfort i poczucie bezpie-
czeństwa oraz pozytywnie przekłada się  
na otwartość w komunikacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Sąd zyskał bezpieczne i efektywne narzę-
dzie do prowadzenia rozmów poprzez  
video, które dzięki zastosowaniu unikalne-
go systemu kodowania obrazu dba o pouf-
ność przekazywanych informacji. 

Netia Video Anywhere to efektywne narzędzie do wideokonfe-
rencji w jakości HD, które pozwala na swobodę w komunikacji,  
zapewniając sprawność i mobilność działania. 

Aby skorzystać z rozwiązania, Klient posiadał wcześniej od Netii 
łącze symetryczne, doprowadzone światłowodem dla obydwu 
lokalizacji oraz łącze Ethernetowe.

efektywność
w prowadzeniu  
rozpraw

KorzYŚci


