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SŁOWO WSTĘPNE

Oddajemy do rąk Państwa publikację niecodzienną. Jej autorami są w więk-
szości sędziowie – członkowie Zespołu do spraw Poprawy Funkcjonowania 
Sądownictwa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. W dobie powszech-
nych narzekań, krytyki, często poczucia niemocy, podjęli oni wysiłek identy-
fikacji, opisania i popularyzacji „dobrych praktyk” występujących w polskim 
sądownictwie. Sędziowie zgodzili się wziąć udział w „warsztatach dzienni-
karskich”, spotykali się wielokrotnie podczas weekendów przyjeżdżając do 
Warszawy, często z odległych zakątków kraju, pracowali razem nad kolejnymi 
tekstami, będąc dla siebie nawzajem krytykami i redaktorami. 

Publikację rozpoczyna artykuł wstępny Marii Teresy Romer, prezeski 
Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Materiał podzielono na części 
tematyczne – wizerunek sądu, usprawnienia w pracy sądu, informatyka w 
służbie sądu, kadra sądowa, gospodarowanie pieniędzmi w sądzie, doświad-
czenia i postulaty apelacji katowickiej dotyczące sprawności sądownictwa 
oraz inicjatywy związane ze sprawnością sądownictwa – materiały dodat-
kowe. Część opracowań była publikowana w dzienniku „Rzeczpospolita”  
w rubryce Sprawny sąd (w kilku miejscach wprowadzono drobne zmiany 
redakcyjne).

W artykułach znajdą Państwo opis „dobrych praktyk”  sprawdzających się 
w praktyce, ale i wiele postulatów co do przyszłych rozwiązań ustawowych.  
Do Zbioru dołączyliśmy także informację o pracach Rady Europy dotyczących 
sprawności sądownictwa, programach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 
innych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie „Iustitia”.
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Jak wynika z opublikowanych artykułów, w polskim sądownictwie dzieje 
się wiele dobrego, brak jednak często wymiany doświadczeń. Zachęcamy 
wszystkich Czytelników do dzielenia się swoim doświadczeniem, „chwa-
lenia się” osiągnięciami. Wierzymy, że prace Zespołu zapoczątkują szerszą 
wymianę poglądów pomiędzy sędziami i pomiędzy sądami, a cykl publikacji  
„Rzeczpospolitej” Sprawny sąd będzie przy Państwa udziale kontynuowany. 

Opisywane przez sędziów „dobre praktyki” mają, w zamierzeniu, 
pomóc wszystkim sędziom w ich codziennej pracy oraz ułatwić zarzą-
dzanie sądami sędziom funkcyjnym. Bardzo ważny jest także aspekt spo-
łeczny programu – wzmacnianie prestiżu sądownictwa.

W trakcie lektury niniejszego Zbioru zorientują się Państwo, że nasze 
podejście to metoda „małych kroków”. Mówimy nie o wielkich systemo-
wych reformach, ale o sprawach często drobnych, na pozór błahych, które 
jednak składają się na obraz całości. 

Mamy świadomość, że niektóre opracowania Zbioru być może uznają 
Państwo za zbyt oczywiste. Prosimy jednak pamiętać o tym, że coś, co dla 
jednych jest chlebem powszednim, dla innych może być nowe i odkrywcze. 
Dotychczasowe reakcje przekonały nas o tym. Bogactwo propozycji powo-
duje, że każdy powinien znaleźć dla siebie coś interesującego. Cieszą nas 
sygnały, z których wynika, że praca Zespołu ma sens i jest wykorzystywana 
przez sędziów. Oto cytat z listu, jaki otrzymaliśmy od Prezesa jednego  
z sądów apelacyjnych:

„Z ogromnym zainteresowaniem śledzę wszystkie publikacje z cyklu 
Sprawny sąd ukazujące się w „Rzeczpospolitej”. Skorzystałam już z pomysłu 
zaangażowania do pracy w sądzie apelacyjnym stażystów, a teraz z jeszcze 
większym zainteresowaniem przeczytałam publikację Z komputerami za 
pan brat. Po wejściu na stronę internetową „Iustitia.pl” uzyskałam szerszą 
informację związaną z działalnością Stowarzyszenia na rzecz szkolenia 
sędziów i pracowników sądowych w zakresie obsługi komputera. [...]”

Jako Zespół chcielibyśmy serdecznie podziękować gronu osób, które nam 
bardzo pomogły. Wyrazy wdzięczności kierujemy do p. Haliny Bortnowskiej, 
która poprowadziła dla nas „warsztaty dziennikarskie”. Dziękujemy wielu 
Sędziom, którzy dzielili się z nami doświadczeniami, poddawali nowe 
pomysły, reagowali na publikacje Zespołu. Dziękujemy zwłaszcza Osobom, 
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które, nie będąc członkami Zespołu, przekazały nam swoje opracowania. 
Dziękujemy także Czytelnikom, którzy po lekturze opracowań przysyłali na 
adres Zespołu swoje uwagi – część z nich zamieszczamy w Zbiorze. Serdeczne 
podziękowania kierujemy do redakcji „Rzeczpospolitej”, która podjęła pomysł 
cyklu i opublikowała artykuły członków Zespołu. Dziękujemy Fundacji im. 
Stefana Batorego za wsparcie finansowe umożliwiające niniejszą publikację.

We własnym zaś imieniu serdecznie dziękuję wszystkim Sędziom – 
członkom Zespołu i Autorom tego zbioru. Współpraca z Nimi jest dla mnie 
zaszczytem i przyjemnością. 

    Łukasz Bojarski

    Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Słowo wstępne





JAK USPRAWNIĆ PRACĘ SĄDÓW BEZ WIĘKSZYCH KOSZTÓW

Maria Teresa Romer*

W Polsce sądami zarządzają sędziowie. Prezes – sądem, przewodni-
czący – wydziałem, każdy sędzia swoim referatem, a w nim konkretnymi 
sprawami. Właśnie od zarządzania, od umiejętności organizowania 
pracy zależy sprawna praca sądów.

Wszyscy wiedzą, że w sądach dzieje się źle, ale wiedza ta jest wybiórcza, 
a co najmniej niepełna. Są bowiem i u nas sądy, w których dzięki dobrym 
rozwiązaniom praca toczy się sprawnie i bez zaległości. Na przekór reto-
rycznemu pytaniu, niezawierającemu niczego pozytywnego, pytaniu dykto-
wanemu powierzchowną oceną – dlaczego jest tak źle – Stowarzyszenie 
Sędziów Polskich IUSTITIA postanowiło zająć się odpowiedzią na diame-
tralnie odmienne pytanie – DLACZEGO JEST TAK DOBRZE?! 

W lipcu 2002 r. w Stowarzyszeniu powstał zespół sędziów, do którego 
dołączyli przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Fundacji 
Instytut na rzecz Państwa Prawa. Zespół postawił sobie za cel analizę i pre-
zentację „dobrych rozwiązań” w funkcjonowaniu sądów. Bowiem wbrew 
powszechnemu mniemaniu są w Polsce sądy, które funkcjonują bez zarzutu, 
bez zaległości. Zespół zbiera informacje o „dobrych praktykach”, które już 
się w takich sądach sprawdziły, i chce je popularyzować. Zespół koncentruje 
się na trzech aspektach działania sądów: zarządzaniu i organizacji pracy, 
doborze i szkoleniu kadr administracyjnych oraz informatyzacji. Program 
przewidziany jest do końca września 2004 r., a jego realizacja jest możliwa 
także dzięki dotacji z Fundacji im. Stefana Batorego. 

* Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sędzia Sądu Najwyższego  
w stanie spoczynku, publ. w „Rzeczpospolitej” z 11.08.2003.
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Członkowie zespołu na podstawie doświadczeń z różnych sądów  
w całym kraju przygotowują krótkie opracowania pokazujące, jak wiele 
czynników, takich choćby jak szybkie doręczanie pism, zawiadomień o ter-
minach rozpraw, organizowanie w sądach punktów informacyjnych dla 
interesantów, ma wpływ na sprawny przebieg postępowania. Opracowania 
te członkowie zespołu prezentowali na łamach dziennika „Rzeczpospolita”. 
W ten sposób przedstawiamy wzory dobrych praktyk, ażeby nie tylko zachę-
cać innych do ich stosowania, ale także wyzwalać pozytywne reakcje i dalsze 
pomysły, jak można usprawnić pracę sądów. 

Niezwykle cenna jest dla nas akceptacja szerzenia dobrych praktyk  
na łamach „Rzeczpospolitej”. I dlatego Redakcji „Rzeczpospolitej” w imie-
niu zespołu i tych, na rzecz których zespół pracuje, składam gorące podzię-
kowanie.

Krótkie artykuły pisane przez sędziów na temat dobrych praktyk uka-
zywały się z imieniem i nazwiskiem autora, ale równocześnie w imie-
niu zespołu, ponieważ każdy artykuł jest przedmiotem wspólnej oceny  
i opracowania. To są małe kroki, żmudna praca. Założeniem finalnym było
opracowanie szerszej publikacji, którą właśnie oddajemy, a którą otrzy-
mają wszyscy prezesi sądów. A naszym celem zasadniczym jest ułatwienie 
Obywatelom drogi do sądu. 

Tych, którzy będą chcieli zapoznać się z naszymi propozycjami i podzie-
lić swoimi doświadczeniami w usprawnianiu pracy sądów, zapraszamy do 
udziału w programie. 
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CZĘŚĆ I

WIZERUNEK SĄDU

SĄD PRZYJAZNY DLA INTERESANTÓW

Jolanta Machura–Szczęsna* 

Panuje powszechne przekonanie, że sąd to instytucja ponura i odpy-
chająca. Niejednokrotnie wygląd zewnętrzny budynków sądowych, 
starych, połączonych z zakładami karnymi, kojarzy się z bezdusznym 
urzędem – jak w powieści Franza Kafki – gdzie obywatel czuje się zde-
prymowany i zagubiony. Niezrozumiałe procedury, trudności w uzy-
skaniu informacji, długotrwałe procesy – potęgują to wyobrażenie. 
Niejednokrotnie w praktyce sędziego zetknęłam się z sytuacją, że zalęk-
niony świadek wręcz tłumaczył się ze swej obecności w sądzie, jak gdyby 
przez fakt wizyty w tym urzędzie zaciążyło na nim jakieś odium. 

Tymczasem w sądach toczą się nie tylko procesy groźnych przestępców. 
Do sądu trzeba przyjść po wypis z księgi wieczystej, po stwierdzenie nabycia 
spadku, po informacje o podmiotach gospodarczych itd. To ważne sprawy 
życiowe, majątkowe i gospodarcze każdego obywatela. Dlatego tak istotne 
jest uczynienie z sądu instytucji przyjaznej dla interesantów, ułatwienie im 
odnalezienia właściwego wydziału i uzyskania podstawowych informacji 
czy po prostu zapewnienie miłej atmosfery. 

Jak poprawić wizerunek 

W wielu sądach już od momentu wejścia do budynku widać dbałość  
o to, aby obywatele (uczestnicy postępowań, interesanci, publiczność) czuli 
się w tym miejscu dobrze. Warto te pomysły wprowadzić w pozostałych 

* Sędzia Sądu Rejonowego w Tychach, publ. w „Rzeczpospolitej” z 28.10.2003.
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sądach, z korzyścią dla ogólnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości. 
Rozwiązania są proste, często tak oczywiste, że wręcz banalne, nie wyma-
gają wielkich nakładów. Podzielić je można na dwie grupy: dotyczące orga-
nizacji pracy w gmachu sądu oraz związane z personelem sądowym. 

Ważnym rozwiązaniem, również ze względu na bezpieczeństwo, jest 
wydzielenie stref, w których mogą poruszać się interesanci. Wprawdzie  
chodzi głównie o wyeliminowanie kontaktów stron i pełnomocników  
z sędziami, ale z punktu widzenia interesantów eliminuje to chaotyczne błą-
dzenie po gmachach sądu w poszukiwaniu właściwego pokoju czy wydziału. 
Dla publiczności dostępne są bowiem jedynie te miejsca, w których 
Obywatele załatwić mogą swoje sprawy, tj. biuro podawcze, kasa, sekre-
-tariaty wydziałów (lub jedno biuro obsługi interesantów), gabinety prezesa  
i przewodniczących wydziałów oraz poczekalnie przed salami rozpraw.  
W wielu sądach spotyka się już taki podział, np. w Suwałkach, Piotrkowie 
Trybunalskim, Chorzowie, a wprowadzenie go w innych jest konieczne. 

Przejawem troski o uczestników postępowania (często z przyczyn obiek-
tywnych długo oczekujących przed salami rozpraw lub niektórymi sekreta-
riatami) jest zapewnienie im godziwych warunków, przykładowo poczekalni 
z ławkami, automatu z wodą, gorącej kawy czy herbaty. To standardy  
w innych urzędach, a nie należy zapominać, że sąd jest instytucją służebną 
wobec obywateli i nie do zaakceptowania jest sytuacja, gdy np. świadek sta-
ruszka nie ma gdzie usiąść przed salą rozpraw. O udogodnieniach dla nie-
pełnosprawnych mówią odrębne przepisy, a jednak windy czy toalety 
przystosowane dla takich osób są w polskich sądach rzadkością. 

Interesantom, którzy przychodzą do sądu po informacje, należy zapew-
nić łatwe ich uzyskanie. Pomysły są różne. O niektórych piszemy w ramach 
cyklu „Sprawny sąd”. Przykładem są: biuro obsługi interesantów, zlokalizo-
wane w jednym pomieszczeniu w sądzie, wewnętrzne telefony umożliwia-
jące kontakt z sekretariatami, wyłożone w ogólnie dostępnym miejscu druki 
z podstawowymi informacjami (opracowało je np. Stowarzyszenie Sędziów 
Polskich „Iustitia”) oraz formularze sądowe. Można również wykorzystać 
tablicę informacyjną, na której w zależności od potrzeb wywiesza się np. 
wzór prawidłowego wypełnienia formularza (uczyniono tak w Sądzie 
Rejonowym w Katowicach). 
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Wykorzystanie nowoczesnych technologii znacznie upraszcza i przy-
śpiesza obsługę interesantów. Wymaga wprowadzenia podstawowych infor-
macji do systemu komputerowego, ale odnalezienie określonych danych to 
dosłownie kilka uderzeń w klawiaturę komputera. W wydziałach, w których 
zakończono komputeryzację (Krajowy Rejestr Sądowy, częściowo księgi 
wieczyste), eliminuje to kolejki po wypis, zaświadczenie czy informację. 
Warto zainwestować w komputeryzację, gdyż przy ciągle wzrastającej licz-
bie spraw w sądach tradycyjne metody stają się niewystarczające. 

W celu uproszczenia kontaktów obywateli z „Temidą” niektóre sądy zakła-
dają i prowadzą strony internetowe, informujące o ich pracy (np. w Łodzi),  
ale i nowoczesna centrala telefoniczna, ułatwiająca szybkie połączenie  
z wybraną komórką sądu, to ważna rzecz. Ciągle zajęty numer, niesprawny 
faks czy konieczność wysłuchiwania niekończących się melodyjek podczas 
prób połączenia telefonicznego to powody do uzasadnionej irytacji. 

Najważniejszy jest człowiek 

O sprawnej obsłudze interesantów decyduje w dużym stopniu personel 
sądowy. Chodzi zarówno o kulturę przyjmowania interesantów w sekreta-
riatach sądowych, jak i odnoszenie się do stron w trakcie rozpraw. 

Charakter kontaktów sędzia – uczestnicy postępowania jest pochodną 
kultury osobistej sędziów, ich wrażliwości społecznej, wyczucia i doświad-
czenia zawodowego. To ważny element etyki sędziowskiej, na który zwracać 
się powinno uwagę – począwszy od studiów prawniczych, przez aplikację, 
egzamin sędziowski aż po asesurę, ale również podczas dalszej pracy  
zawodowej. Słusznie postuluje się częste wizytacje sal sądowych podczas 
posiedzeń (zob. A. Zieliński, M. Zubik Przyszłość polskiego wymiaru spra-
wiedliwości, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002). To duża sztuka 
umieć pogodzić należytą powagę sali sądowej i poskromienie emocji  
z poszanowaniem uczuć uczestników postępowania, w tym ofiar przestępstw
czy osób postronnych, np. świadków. Sędziowie jednak muszą to umieć. 
Muszą się tego nauczyć! 

Nie bez powodu problem edukowania sędziów, również w zakresie wie-
dzy społecznej, psychologicznej oraz umiejętności kontaktów z ludźmi, 
wyeksponowano w „Programie monitoringu akcesji do Unii Europejskiej” 

Część I –  Wizerunek sądu
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(zob. Program monitoringu akcesji do Unii Europejskiej. Sprawność sądow-
nictwa, Open Society Institute 2002, wyd. polskie Fundacja im. Stefana 
Batorego, Warszawa 2002). 

Łatwiejszy do rozwiązania jest problem kultury przyjmowania intere-
santów w sekretariatach. Przez właściwy dobór kadr, stały nadzór nad sekre-
tariatami, system motywacyjnych wynagrodzeń, częste szkolenia (również 
w formie narad z przewodniczącymi wydziałów i prezesami sądów) dopro-
wadzić można do przestrzegania zasad kultury osobistej, miłej obsługi, 
udzielania wyczerpującej informacji przez personel sądów. 

Oczywiście sąd to nie typowy urząd i szereg przepisów – procedury 
sądowe, regulamin i instrukcja sądowa, ustawa o ochronie danych osobo-
wych – ogranicza możliwość korzystania z akt i informacji. Dlatego ważne, 
aby sekretarze wyznaczeni do kontaktów ze stronami potrafili kulturalnie 
i rzeczowo wyjaśnić stronom, np. dlaczego pewne informacje są niedo-
stępne. Niedopuszczalne jest, aby tłum podenerwowanych ludzi kłębił się 
przed sekretariatem, gdzie załatwia się ich sprawy arogancko czy niejedna-
kowo (jednych szybciej, innych opieszale). Takie sytuacje nigdy i nigdzie nie 
powinny wystąpić, gdyż obniżają prestiż sądownictwa. Sądy podjęły już 
kroki, aby wyeliminować podejrzenia o priorytetowe traktowanie niektó-
rych interesantów. Służą temu m.in. zarządzenia o załatwianiu spraw według 
kolejności wpływania ich do sądu, o zapewnieniu obsługi stron przez cały 
czas urzędowania instytucji, o wyznaczeniu pracowników sądu wyłącznie 
do obsługi petentów. 

Standardem staje się w sądach system identyfikatorów dla pracowników.
Pomaga to rozpoznać urzędnika – zarówno po to, aby się poskarżyć na jego 
zachowanie, jak i dla orientacji. Wiadomo, że osoba z identyfikatorem to
pracownik sądu, którego można np. zapytać o położenie wydziału lub 
poszukiwanego pokoju. 

Wizytówka sądu 

„Punktem newralgicznym” dla oceny kultury obsługi interesantów 
wydaje się biuro podawcze i portiernia oraz miejsce, gdzie stacjonuje policja 
sądowa. To pracownicy tych punktów, najczęściej ulokowanych tuż przy wej-
ściu do budynku, muszą życzliwie i cierpliwie odpowiadać na podstawowe 
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pytania, kierować interesantów do właściwych wydziałów, kulturalnie i tak-
townie wylegitymować ich czy skierować do bramki wykrywającej metal. 

Pierwsze odczucie jest, jak wszędzie, najważniejsze. Dlatego prezesi 
sądów powinni szczególną wagę przykładać do funkcjonalności i estetyki 
tych miejsc (położenie, przestrzeń, czytelne oznaczenia) oraz kontrolować 
sposób, w jaki policja sądowa, portierzy czy pracownicy biura podawczego 
traktują strony. 

Przedstawione rozwiązania to w większości drobne zmiany organiza-
cyjne, ale nie drobnostki! Z pewnością podobnych przykładów można  
znaleźć więcej w polskich sądach. Ich upowszechnienie może sprawić, że 
poprawi się wizerunek sądów, a przez jego pryzmat całego wymiaru spra-
wiedliwości. Pozytywne zaś nastawienie obywateli do tej instytucji to ważny 
krok w kierunku zrozumienia jej specyficznych wymagań. Na tym niewąt-
pliwie powinno nam wszystkim zależeć.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW: ODCIĄŻENIE 
SEKRETARIATÓW, KOMPETENTNE INFORMOWANIE

Urszula Wieczorek, Marek Motuk, Maciej Schulz*

Interesant w sądzie ma trudności w szybkim uzyskaniu informacji 
lub porady dotyczącej zarówno biegu postępowania sądowego, jak  
i funkcjonowania sądu. W poszukiwaniu właściwego miejsca lub źródła 
informacji błądzi, dezorganizując pracę sekretariatów sądowych. 

Rozwiązaniem tego problemu może być utworzenie specjalnego biura 
obsługi. Biuro obsługi interesantów działa już od 3 lat w siedzibie Sądu 
Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach. Jest agendą sekretariatów 
sądowych. Sprawdza się znakomicie.

* U. Wieczorek i M. Motuk – Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, obecnie 
delegowani do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. M. Schulz – wiceprezes Sądu 
Okręgowego w Warszawie, publ. w „Rzeczpospolitej” z 08.09.2003.

Część I –  Wizerunek sądu
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W sądzie wyodrębniono dwie strefy – otwartą i zamkniętą. W strefie
dostępnej dla interesantów znajdują się m.in. sale rozpraw, pokoje dla oskar-
życieli i pełnomocników procesowych, kasy sądowe, a także biuro obsługi 
interesantów. Strefa zamknięta, do której wstęp mają tylko uprawnione 
osoby, posiadające karty magnetyczne, zapewnia optymalne warunki pracy 
i skuteczną ochronę sędziom i urzędnikom. 

Biuro obsługi interesantów mieści się w czterech położonych obok siebie 
pokojach przystosowanych do obsługi interesantów (miejsca do zapozna-
wania się z aktami, telefon itp.). Znajdują się one w pobliżu drzwi wejścio-
wych do budynku i są wyraźnie oznakowane. Obok biura ulokowano 
pomieszczenia policji sądowej. W ten sposób skutecznie zapewniono  
bezpieczeństwo na terenie sądu. Interesanci zobowiązani są pozostawić  
w szatni odzież wierzchnią i przedmioty niebędące bagażem podręcznym. 
Dodatkowym zabezpieczeniem są bramki elektromagnetyczne. 

Interesanci wydziału karnego, cywilnego oraz pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych SO obsługiwani są w odrębnym pomieszczeniu przez jednego 
urzędnika. W SR obsługiwane są odrębnie: wydział karny, grodzki, gospo-
darczy oraz wydział pracy i ubezpieczeń społecznych – każdy przez jednego 
pracownika, wydziały cywilny i ksiąg wieczystych – przez dwóch pracowni-
ków. Wydział rodzinny i nieletnich, znajdujący się w innym budynku, nie 
został objęty tym systemem. 

Do obsługi interesantów skierowani zostali doświadczeni urzędnicy 
sądowi, mający wiedzę nie tylko z zakresu funkcjonowania wydziału, w któ-
rym pracują, lecz także całego sądownictwa. Ich dobór poprzedzony był 
konsultacją z przewodniczącymi wydziałów i kierownikami sekretariatów. 
Liczba pracowników obsługujących biuro jest na bieżąco weryfikowana 
w zależności od liczby przyjmowanych interesantów. Biuro przyjmuje  
w godzinach od 9.00 do 14.00. Możliwe jest wyznaczenie innych godzin,  
np. na zapoznawanie się z aktami spraw przez pełnomocników proceso-
wych. W biurze udziela się interesantom (w tym stronom) informacji  
o toczących się postępowaniach, o wymaganej dokumentacji niezbędnej do 
szybkiego załatwienia sprawy, o wysokości opłat. Udziela się ponadto pro-
stych porad oraz pomaga w wypełnianiu formularzy sądowych. W gablo-
tach umieszczono informacje i wzory wypełnionych formularzy. Tutaj są 
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dostępne wszelkie broszury i ulotki informacyjne. Strony mogą zapoznać 
się w biurze z aktami w obecności pracownika obsługującego w tym czasie 
innych interesantów. Biuro obsługi interesantów pełni także funkcję biura 
podawczego. 

Sędziowie i pracownicy administracyjni pozytywnie oceniają pracę 
biura. Interesanci w krótkim czasie i w jednym miejscu uzyskują kompe-
tentną informację lub poradę. Pracownicy sekretariatów mogą skoncentro-
wać się na wykonywaniu swoich podstawowych zadań, co zwiększa 
wydajność pracy. 

Podstawą prawną do utworzenia biura obsługi interesantów jest rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 listopada 1987 r. Regulamin 
wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych nie przewiduje wprost 
organizacji takiego biura. Natomiast wyraźnie stanowi, że „do obowiązków 
prezesa sądu w zakresie administracji należy w szczególności usprawnianie 
organizacji i techniki pracy sądu, dbałość o należytą kulturę pracy i spraw-
ność postępowania w sądzie” (§ 36). 

Przy tworzeniu biura obsługi interesantów wskazane jest: 

1. Ustalenie przeciętnej liczby interesantów (dziennie lub miesięcznie)  
i w związku z tym liczby urzędników niezbędnych do ich obsługi. 

2. Wyodrębnienie odpowiednich pomieszczeń, położonych na parterze 
budynku w pobliżu wejścia do sądu, i przystosowanie ich do obsługi intere-
santów (odpowiednie wyposażenie, telefon, faks, komputer). 

3. Przeprowadzenie konsultacji z przewodniczącymi wydziałów i kie-
rownikami sekretariatów co do zasad funkcjonowania biura, przewidywa-
nych trudności, rodzaju i treści druków przydatnych do obsługi interesantów, 
specyfiki pracy poszczególnych wydziałów.

4. Ustalenie przejrzystych zasad funkcjonowania przyszłego biura  
i przedstawienie ich wszystkim pracownikom funkcyjnym na naradzie służ-
bowej. 

5. Wyznaczenie pracowników do obsługi interesantów oraz zastępców 
na wypadek ich nieobecności. 

6. Wydanie przez prezesa sądu zarządzenia o utworzeniu biura i zasa-
dach jego funkcjonowania. 

Część I –  Wizerunek sądu
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7.  Poinformowanie o nowych zasadach przyjęć interesantów i o termi-
nie ich wprowadzenia prokuratury okręgowej, okręgowej rady adwokackiej, 
okręgowej rady radców prawnych i innych zainteresowanych podmiotów 
oraz umieszczenie stosownych informacji na terenie sądu.

PÓŁKA INFORMACYJNA W SĄDZIE:  
WIEDZA Z ULOTEK I PORADNIKÓW

Katarzyna Pawlicka* 

Nie ma takiego kraju, w którym każdy, kto przychodzi do sądu,  
kieruje się od razu we właściwe miejsce, wie, jakie podjąć czynności,  
a zwłaszcza potrafi prawidłowo sformułować pisma procesowe. W sądach 
nie udziela się porad prawnych w konkretnych sprawach, ale nie można 
odmówić przekazania informacji i wskazówek dotyczących czynności 
procesowych. 

Obowiązek państwa udzielania obywatelom informacji prawnych 
wynika m.in. z zaleceń Rady Europy, zadanie to realizują również sądy. 
Dobrą praktyką w tej dziedzinie jest bezpłatne udostępnianie broszur zawie-
rających wiadomości z różnych dziedzin prawa. Pomysł ten sprawdził się  
w wielu krajach i jest możliwy do powielenia w każdym sądzie, ponieważ 
nie pociąga za sobą znaczących wydatków. Między innymi Stowarzyszenie 
Sędziów Polskich „Iustitia” wydało informatory, które spotkały się z bardzo 
przychylnym przyjęciem. 

Dlaczego broszura jest dobra 

Posłużenie się broszurą zawierającą wyczerpujące i zrozumiałe wiado-
mości przyniesie korzyść zarówno osobom, które korzystają z drogi sądo-
wej, jak i pracownikom sądów. Udzielanie ustnych wskazówek wymaga 

* Sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, obecnie delegowana do pracy w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, publ. w „Rzeczpospolitej” z 11.10.2003.
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więcej czasu niż wręczenie pisemnego informatora. Poza tym istnieje ryzyko, 
że nie wszystkie niezbędne wiadomości zostały przekazane, albo że adresat 
zapamiętał lub zrozumiał je tylko częściowo. Broszury mogą zawierać nie 
tylko wskazówki dotyczące poszczególnych czynności, ale także informacje 
o związanych z nimi opłatach, a nawet wzory pism procesowych. 

Zorganizowanie stanowiska z broszurami nie jest trudne. Nawet jeśli 
okaże się, że konieczne jest zamówienie specjalnego regału, półki, nie będzie 
to znaczącym wydatkiem. Ponieważ chodzi o wygodę klientów, miejsce 
przeznaczone na ulotki i poradniki powinno być łatwo dostępne i znajdo-
wać się w pobliżu wejścia do sądu. Informatory powinny zostać odpowied-
nio posegregowane, aby ułatwić znalezienie poszczególnych pozycji. 
Oczywiście gospodarz sądu musi czuwać, aby je na bieżąco uzupełniać. 

Z czym będziemy musieli się zmierzyć 

Niektóre instytucje i liczne organizacje pozarządowe publikują przy-
datne informatory i poradniki (m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 
organizacje konsumenckie, Centrum Praw Kobiet, Polskie Stowarzyszenie 
Edukacji Prawnej). Fundacja im. Stefana Batorego organizuje konkursy  
i finansuje druk najlepszych projektów. Jednak nawet istniejące informatory
nie wszędzie są dostępne, trzeba lepiej zorganizować ich dystrybucję. 
Wydaje się, że wskazane byłoby stworzenie swoistego centrum, odpowie-
dzialnego za to, żeby informatory były dostępne we wszystkich sądach. 
Autorom łatwiej i taniej byłoby rozsyłać broszury na przykład do sądów 
apelacyjnych, pozostawiając im dalszą dystrybucję „kanałami sądowymi”. 
Jednak już dziś w każdym sądzie powinno być miejsce, gdzie takie porad-
niki można umieścić. I nawet jeśli półka przez jakiś czas będzie pusta,  
to pewnego dnia się zapełni, ułatwiając życie zarówno klientom sądów, jak  
i ich pracownikom.

Głosy Czytelników

Stworzenie biura obsługi klienta i/lub bezpłatne udostępnianie broszur 
informacyjnych w sądach – to byłoby naprawdę świetne rozwiązanie! Jako 
uzasadnienie podam wnioski, do jakich doszedłem po miesięcznej praktyce  
w Sądzie Rejonowym we Włocławku w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.  
Co  powinno się znaleźć w ulotkach?

Część I –  Wizerunek sądu
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1. Informacje o tym, co powinno zawierać pismo procesowe, jak powinien 
wyglądać pozew.

2. Lista podmiotów, które są zwolnione z kosztów sądowych.

3. Właściwość miejscowa sądu (wystarczy wydrukować mapkę dla danego 
województwa i zaznaczyć na niej okręgi sądowe).

4. Wykaz spraw, jakimi zajmują się poszczególne wydziały.

5. Informacje o terminach, przedawnieniach.

6. Wykaz dostępnych środków odwoławczych.

Przytoczona przeze mnie lista nie ma (co oczywiste) charakteru zamknię-
tego. Wskazuje tylko, co jest naprawdę warte umieszczenia w broszurach 
informacyjnych. Przy okazji tej akcji dobrze byłoby też zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden – może nawet ważniejszy – element: szerzenie wiedzy o prawie i 
wymiarze sprawiedliwości. [...] Przerażające jest, że tak wielu młodych ludzi 
wie bardzo niewiele o prawie, wymiarze sprawiedliwości, zasadach, jakimi 
kierują się sędziowie przy wymierzaniu kary... Jeszcze bardziej zatrważające 
jest, że dotyczy to również studentów (oczywiście pomijam tych, których pro-
gram studiów zawiera przedmioty „prawne”). Myślę, że powinno się na to 
zwrócić uwagę. Przecież to ci ludzie będą niedługo powodami i pozwanymi, to 
oni będą szukali sprawiedliwości. [...]

      P. S., student III roku prawa

* * *

„Rzeczpospolita” zachęca do dyskusji na temat  propagowania prawa  
w społeczeństwie. Chętnie się do niej przyłączam nie jako sędzia, ale jako 
ofiara braku znajomości prawa. Wydaje mi się, że proponowana w gazecie 
kampania ulotkowa nie spełni naszych oczekiwań – prawo to zbyt obszerna 
dziedzina na ulotki. Natomiast  umieszczenie najważniejszych przepisów  
w Internecie i ulotkowe rozpropagowanie tej strony byłoby moim zdaniem 
cenniejsze. A może już taka strona istnieje, tylko ludzie o niej nie wiedzą? 
Wyprzedzając uwagi krytyczne podpowiadam, że coraz więcej osób ma osobi-
sty dostęp do Internetu, a (przynajmniej w miastach) każdy ma kogoś znajo-
mego z dostępem do sieci. Rośnie też liczba kawiarenek internetowych. Przy 
okazji może pomoglibyście mi znaleźć odpowiedź na moje prawnicze pytanie? 
W ubiegłym roku pracowałem przez trzy miesiące na umowę zlecenia. Firma 
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mi nie zapłaciła za pracę tłumacząc się brakiem płynności finansowej.
Poszedłem do sądu w Sopocie z pytaniem, kiedy najpóźniej musiałbym podać 
ich do sądu, aby zapłata nie uległa przedawnieniu. Z Sopotu wysłano mnie do 
Gdyni tłumacząc, że w Sopocie nie ma sądu pracy. W Gdyni w sądzie pracy 
odesłano mnie z powrotem do Sopotu, bo oni się pracami zleconymi nie zaj-
mują. W Sopocie przy ponownej wizycie poinformowano mnie, że oni takich  
informacji nie udzielają. Tak to wygląda w praktyce relacja sąd–obywatel.

      Z poważaniem, Z.B.

BEZPIECZEŃSTWO SĄDÓW I SĘDZIÓW: URZĄDZENIA 
TECHNICZNE I PROFESJONALIZM LUDZI

Marek Motuk*

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost agresji uczestników postę-
powań sądowych w stosunku do pracowników wymiaru sprawiedliwości. 
Duże zagrożenie stwarzają procesy w sprawach zorganizowanych grup 
przestępczych. Nie sposób także pominąć możliwości ataków terrory-
stycznych. Często zdarzają się przypadki przekazywania informacji  
o podłożeniu w budynkach sądowych ładunków wybuchowych. 

Działania te są związane z toczącymi się procesami sądowymi i mają na 
celu odroczenie rozprawy i dezorganizację pracy sądu. Czasami są wyrazem 
odwetu, bywają także tragiczne w skutkach. Przypomnijmy zdarzenia  
w sądach w Toruniu, w Jeleniej Górze. 

Dotychczasowe zasady ochrony budynków sądowych i znajdujących się 
w nich osób nie przystają do nowej rzeczywistości. Konieczne wydaje się 
wdrożenie standardowego, nowoczesnego systemu bezpieczeństwa zapew-
niającego skuteczną ochronę sędziów, urzędników, uczestników procesu  
i interesantów. 

* Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, obecnie delegowany do pracy  
w Ministerstwie Sprawiedliwości, publ. w „Rzeczpospolitej” z 15.10.2003.

Część I –  Wizerunek sądu
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Strefy 

W niektórych sądach wprowadzono odpowiednie rozwiązania organiza-
cyjne i techniczne. Przykładem tego są sądy Okręgowy i Rejonowy  
w Suwałkach, pracujące w tym samym budynku. Obowiązujący tam system 
bezpieczeństwa polega na utworzeniu trzech stref. 

Strefa pierwsza jest ogólnodostępna i obejmuje hol na parterze, w któ-
rym znajdują się biuro podawcze, kasa i szatnia. Osoby znajdujące się w tej 
strefie nie podlegają kontroli.

Strefa druga przeznaczona jest dla uczestników procesów sądowych  
i interesantów. Na jej terenie znajdują się m.in. biuro obsługi interesantów, 
sale rozpraw oraz pokoje dla stron i świadków. Wejście do niej możliwe jest 
po pozostawieniu okryć wierzchnich i bagażu w szatni. Następnie należy 
przejść przez bramkę elektromagnetyczną, poddać się kontroli funkcjona-
riuszy policji sądowej oraz poinformować o celu wizyty (np. okazać wezwa-
nie, podać numer sali rozpraw). Prokuratorzy, pełnomocnicy procesowi  
i ławnicy zobowiązani są do okazania legitymacji służbowych. Strefa ta jest 
patrolowana przez funkcjonariuszy policji sądowej, przy czym każdy z nich 
odpowiada za bezpieczeństwo w swoim rejonie. 

Strefa trzecia obejmuje pomieszczenia dla sędziów i urzędników sądo-
wych, niedostępne dla innych osób. Wejście do niej możliwe jest ze strefy 
drugiej, przy użyciu kart elektromagnetycznych, w zaprogramowanych 
odrębnie dla każdego uprawnionego godzinach. Datę, godzinę i miejsce 
użycia każdej karty magnetycznej można ustalić za pomocą komputera. 
Dodatkowo wszyscy urzędnicy sądowi noszą identyfikatory. Są one ozna-
czone kolorami, po których od razu możliwe jest ustalenie, w jakim wydziale 
urzędnik pracuje (np. obwódka czerwona – wydział karny, obwódka zielona 
– wydział cywilny). Każdy zainteresowany kontaktem z osobą przebywającą 
w strefie trzeciej może skorzystać z telefonu wewnętrznego znajdującego się
przy biurze podawczym. Ta zamknięta strefa jest także kontrolowana przez 
policję sądową. 

Technika w służbie sądu 

Dzięki całodobowemu systemowi monitoringu przy użyciu kamer zain-
stalowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku policja sądowa ma możliwość 
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rejestracji i obserwacji wszystkich osób wchodzących na teren sądu. 
Rejestrowane są także osoby korzystające z kas sądowych, zabezpieczonych 
kuloodpornymi szybami. Kamery umożliwiają obserwację parkingu, na 
który mogą wjechać tylko samochody sędziów i urzędników, umieszczone 
na liście przekazanej policji sądowej. Bezpośrednio z parkingu osoby upraw-
nione mogą wejść przy użyciu karty elektromagnetycznej do strefy zamknię-
tej. Obserwacją objęte są także pomieszczenia dla osób tymczasowo 
aresztowanych, doprowadzonych na rozprawę sądową. 

W związku z częstymi fałszywymi alarmami telefonicznymi o podłoże-
niu ładunków wybuchowych w sądzie zainstalowano urządzenia umożli-
wiające identyfikację numeru telefonicznego osoby, która taką informację
przekazuje. Ponadto zainstalowany został dźwiękowy system alarmowy na 
wypadek znalezienia na terenie sądu ładunku wybuchowego. Po usłyszeniu 
sygnału dźwiękowego pracownicy sądu obowiązani są do zabezpieczenia 
dokumentów i pomieszczeń służbowych oraz udania się niezwłocznie w 
wyznaczone wcześniej miejsce. Znacznie skraca to czas ewakuacji i uspraw-
nia jej przebieg, co jest szczególnie istotne w sytuacji realnego zagrożenia 
życia wielu osób. Wszyscy pracownicy sądu zostali także przeszkoleni co do 
zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia. 

Bezpieczeństwo sądu i innych osób uczestniczących w rozprawie sądo-
wej zapewnia przywoławczy system alarmowy. Dzięki niemu sędzia może z 
sali rozpraw zawiadomić policję sądową o konieczności interwencji. 
Optymalnym rozwiązaniem jest zainstalowanie dwóch przycisków: zielo-
nego – wzywającego policję sądową oraz czerwonego – wskazującego na 
realne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, co wymaga zdecydowanej inter-
wencji policji z użyciem broni lub innych środków. System taki można zain-
stalować także w innych pomieszczeniach służbowych. 

Raz do roku w sądzie przeprowadzane są we współpracy z policją ćwi-
czenia praktyczne: symulowany atak na członków składu orzekającego  
i innych uczestników procesu z użyciem broni lub innego niebezpiecznego 
narzędzia, wymagający profesjonalnej interwencji. Ponadto co roku odby-
wają się praktyczne ćwiczenia ewakuacji w sytuacji zagrożenia. 

Opisany powyżej system bezpieczeństwa sprawdza się w praktyce. 
Potwierdza to m.in. fakt, iż w Sądzie Okręgowym i Rejonowym w Suwałkach 

Część I –  Wizerunek sądu
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ustały anonimowe telefony o podłożeniu materiału wybuchowego. Jednakże 
warunkiem skuteczności systemu są nie tylko urządzenia techniczne, lecz 
także profesjonalizm ludzi. 

BIURO PRASOWE W SĄDZIE: SPOŁECZNY WIZERUNEK 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Irena Kamińska* 

Bardzo wielu sędziów jest przekonanych, że kontakty z mediami pro-
wadzą najczęściej do przekłamań, media na sali sądowej zakłócają nor-
malny przebieg rozprawy, a sędzia powinien wypowiadać się jedynie 
poprzez swoje orzeczenie. Dziennikarze natomiast skarżą się, że sędzio-
wie posługują się hermetycznym, niezrozumiałym dla ogółu językiem  
i nie chcą współpracować z mediami. 

Ciągle pokutuje mit o niemożności stworzenia właściwych relacji mię-
dzy sądem a środkami masowego przekazu. Prawda jak zwykle leży 
pośrodku, ale tym bardziej konieczne jest pozbycie się wzajemnych uprze-
dzeń i wypracowanie modelu pozwalającego na obiektywną i rzetelną infor-
mację o pracy sądów. Społeczny wizerunek sądów zależy także od obrazu, 
jaki kreują media – z udziałem lub bez udziału samych sędziów. 

Konstytucja RP w art. 61 gwarantuje obywatelom prawo do informacji  
o działalności organów władzy publicznej. Społeczeństwo chce wiedzieć, 
czy inna zasada, zawarta w art. 45 ust. 1 konstytucji – prawo do sprawiedli-
wego, jawnego rozpatrzenia sprawy, bez nieuzasadnionej zwłoki, przez wła-
ściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd – jest należycie realizowana. 

Kontakty z prasą 

Są też powody bardziej praktyczne przemawiające za właściwym zorga-
nizowaniem prawidłowego obiegu informacji i kontaktów z mediami. 

* Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, publ.  
w „Rzeczpospolitej” z 20.10.2003.
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Dzięki przekazywaniu mediom informacji przez jednostki organizacyjne 
sądu unikamy przekłamań i przekazów wprowadzających opinię publiczną 
w błąd. Przekaz tendencyjny lub wynikający z nieznajomości instytucji 
prawnych często odbierany jest jako informacja o nieudolności sądu lub 
braku właściwej sprawności postępowania. Wiedza o przyczynach odrocze-
nia rozprawy, budzącej społeczne zainteresowanie, pozwala na zrozumie-
nie, dlaczego, niezależnie od woli i sprawności sądu, sprawa nie może 
zakończyć się szybko. Podobnie, przystępnie podane uzasadnienie wyroku 
pozwala zrozumieć rozstrzygnięcie sądu i łatwiej je zaakceptować. Wszystko 
to wpływa – i to istotnie – na medialny wizerunek sądownictwa i ocenę 
sprawności jego funkcjonowania. 

Co jednak zrobić, aby przy panującej ciągle mizerii etatów i środków 
finansowych w sądownictwie zorganizować kontakty z mediami i prawi-
dłowy obieg informacji? Sędziowie pełniący funkcję rzeczników prasowych 
najczęściej orzekają w pełnym lub częściowo tylko ograniczonym wymia-
rze, nie mają w związku z tym czasu, aby zebrać z poszczególnych wydzia-
łów informacje o przebiegu spraw interesujących opinię publiczną. 

Sędzia i dziennikarz 

W sądzie można utworzyć przynajmniej dwuosobowe biuro prasowe, 
którym kierowałby dziennikarz mający kontakt z mediami i znający dzien-
nikarski warsztat. Formalnym zwierzchnikiem biura powinien być sędzia – 
rzecznik prasowy sądu. Pracownicy biura zobowiązani byliby do kontaktu  
z przewodniczącymi wydziałów i kierownikami sekretariatów oraz do zbie-
rania informacji o sprawach, które mogą być przedmiotem społecznego 
zainteresowania. To właśnie biuro prasowe zajmowałoby się informowa-
niem mediów o przebiegu i stanie tych spraw. 

Biuro na bieżąco powiadamiałoby o wszystkich swoich działaniach 
rzecznika prasowego sądu, który decydowałby, kiedy osobiście przekazać 
mediom określone informacje. Powinien to robić zawsze, gdy chodzi o prze-
kazanie komunikatów wymagających znajomości instytucji prawnych  
(uzasadnienie wyroku lub motywy podjęcia innych decyzji procesowych) 
lub gdy sprawa budzi szczególne społeczne zainteresowanie. Słuszna wydaje 
się zasada, że to rzecznik prasowy sądu występuje na ogół w jego imieniu. 

Część I –  Wizerunek sądu
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Jednak funkcjonowanie biura prasowego pozwoliłoby rzecznikowi na 
korzystanie ze zgromadzonych przez nie informacji, na swoiste poczucie 
bezpieczeństwa wynikające z wiedzy o tym, co ciekawego dzieje się w sądzie 
i jakie sprawy mogą być przedmiotem medialnego zainteresowania. 

Informowanie i popularyzowanie 

Działalność biura można wykorzystać także do prowadzenia aktywnej 
polityki informacyjnej i popularyzowania prawa. Można nagłośnić sprawy, 
które powinny być znane społeczeństwu, choćby ze względów prewencyj-
nych. Przykładem może być Sąd Okręgowy w Łodzi, dzięki któremu w 
lokalnej prasie informowano o sprawach dotyczących handlu narkotykami. 
Oskarżonymi byli ludzie bardzo młodzi, a na sali w charakterze publiczno-
ści obecni byli ich rówieśnicy. 

Można poprzez biuro informować o wchodzących w życie instytucjach 
prawnych. Można wreszcie poprzez miejscowe media rzeczowo i konkret-
nie wskazać, z jakimi trudnościami boryka się sąd i na ile ograniczają one 
możliwości jego prawidłowego funkcjonowania. Lokalna społeczność 
powinna wiedzieć nie tylko to, że sądy działają opieszale, ale też dlaczego 
tak się dzieje. Ile spraw przydziela się ma statystycznemu sędziemu i jakie 
ma on warunki do ich rozpoznania. 

Społeczne zainteresowanie pracą sądów jest usprawiedliwione i ma też 
pewne działanie mobilizujące, a przez to może służyć poprawie sprawności 
działania sądów. Poza tym społeczeństwo dobrze poinformowane nie ulega 
tak łatwo manipulacji i nie daje wiary utartym stereotypom. Dlatego z zain-
teresowaniem pracą sądów ze strony mediów nie należy walczyć. Należy 
raczej wyjść mu naprzeciw. 
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CZĘŚĆ II

USPRAWNIENIA W PRACY SĄDU

PRZEWODNICZĄCY ZAMIAST SZAFY:  
SPRAWNE KIEROWANIE

Dariusz Wysocki*

Główną przyczyną przewlekłych procesów i niedających się rozładować 
zatorów sądowych pozostaje nieefektywny, zaprzeczający zasadom ergono-
metrii, a często również zwykłej logice, sposób zarządzania przebiegiem 
postępowań. Należałoby w zasadzie powiedzieć – brak zarządzania.

Jak być powinno                                          

Rzeczą sądu pozostaje rozstrzygnąć spór o fakty i prawo w taki sposób, 
by naprawić wyrządzone zło, nie pogłębiając jego skutków. Odpowiedniego 
efektu nie jest w stanie zapewnić proces sądowy, którego nienaturalnie długi 
przebieg staje się dodatkową uciążliwością dla jego uczestników, a oddalone 
w czasie rozstrzygnięcie rodzi pytanie: komu się na dobrą sprawę to bardziej 
opłaca – czyniącemu zło, czy poszukującemu ochrony prawnej?

Postępowanie jurysdykcyjne, tak karne jak cywilne, powinno składać się 
zatem ze zwartego, podporządkowanego potrzebie i poddanego określonym 
rygorom toku niezbędnych czynności, których właściwy przebieg służy 
celowi. Tym celem jest skuteczne i sprawiedliwe rozwiązanie indywidual-
nego konfliktu, który przywiódł adwersarzy przed oblicze Temidy i przy-
wrócenie naruszonego porządku prawnego jak najmniejszym nakładem sił 

* Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku.
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i najtańszym kosztem. Prawidłowo działający wymiar sprawiedliwości to 
gwarancja ładu i harmonii w państwie. Społeczeństwa, tym bardziej niezbyt 
zamożnego, nie stać na wysiłek utrzymywania potężnej struktury*, niezdol-
nej skutecznie wypełniać ustawowej funkcji.

Prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki Konstytucja (art. 45 ust. 1) zalicza do katalogu praw osobistych. Pod 
postacią prawa do rozpatrzenia sprawy „w rozsądnym terminie” zostało ono 
zapisane w art. 6 ust. 1 „Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności”**.

Jak jest

Tymczasem w tych sądach, w których występują zaległości, tylko pro-
cesy z pierwszych stron gazet mogą mieć specjalne przywileje. Każda nowa 
sprawa trafia od razu na półkę i czeka w kolejce, aż sprawy wcześniej wsz-
częte przebrną przez własną „drogę krzyżową”. Kiedy już w końcu doczeka 
się swojej kolejki, „sprawa z brodą” trafia na rozprawę bez odpowiedniego
przygotowania. Upływ czasu skorygował stan rzeczy aktualny w chwili wsz-
częcia postępowania. Ktoś zmienił miejsce zamieszkania, inny wyjechał za 
granicę, ktoś został aresztowany w innej sprawie lub przeciwnie – zwolniony 
z zakładu karnego. Taka sprawa zostaje więc od razu odroczona. Mało tego, 
wynikłe problemy sprawiają, że trafia ponownie na półkę, i przez długi czas
nic się z nią nie dzieje. Im więcej zaś spraw trafia na półkę, tym dłużej każda
z nich tam leży, a i większe jest prawdopodobieństwo, że któraś „utonie” na 
dłuższy czas. Im dłużej zaś i im częściej leży sprawa na półce, tym bardziej 
pogarszają się warunki, a także możliwości i chęci odpowiedniego zajęcia 
się nią. „Wypuszczona z rąk” obrasta kolejnymi problemami. Natomiast 
wiedza sędziego na temat sprawy, a w konsekwencji i motywacja do roz-
strzygnięcia, pogarszają się proporcjonalnie do upływającego czasu. Po paru 
latach sędzia sprawozdawca zaczyna patrzeć na takie akta z obrzydzeniem  
i albo czeka na swój awans do sądu wyższego rzędu albo myśli, komu by tu 

* W Polsce jest około 10 tys. sędziów, prawie tyle, co w USA i trzy razy więcej niż 
w osiemdziesięciomilionowej Japonii.

** Dz. U. z 1993 r. nr 61, poz. 284, ze zm.
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podrzucić „kukułcze jajo”, żeby pozbyć się przykrych doznań z powodu 
myślenia o nim. Przyjdzie nowy kolega, to osądzi.

„Kołem ratunkowym” dla strudzonych znojem sądowej gehenny stron 
jest Ministerstwo, które co jakiś czas organizuje odgórnie akcje „wietrzenia” 
sądowych półek. Wtedy znajdują się na nich sprawy, których zaleganie tam 
zadziwia nie tylko prezesów i przewodniczących wydziałów, ale samych 
sędziów sprawozdawców i urzędników, którzy je tam upchnęli. Podczas 
takich rekwizycji podejmowane są próby przenoszenia spraw z sądu do sądu 
z powodu zagrożenia przedawnieniem. Mitręży się czas na ich ewidencjo-
nowanie i inwentaryzację, zamiast po prostu rozpoznać i rozstrzygnąć. Przy 
okazji wychodzi na jaw, że organy nadzorcze nie orientują się, które sądy 
(wydziały) funkcjonują należycie, które cierpią na chorobę przewlekłości,  
a w których stan zapaści osiągnął już apogeum. Jednostki funkcjonujące 
dobrze muszą więc stale przygotowywać dane statystyczne i odpowiedzi, 
dlaczego, chociaż jest dobrze, to nie jest jeszcze lepiej. Na jednakowych 
zasadach przeprowadza się wizytacje i lustracje sądów dobrych i tych znaj-
dujących się w stanie zapaści. Produkuje się setki, tysiące stron protokołów. 
Tymczasem gehenna oczekujących na sprawiedliwość trwa. 

Tytułem przykładu

Jedna ze spraw wpłynęła do sądu okręgowego w „x” w 1995 r. i po wstęp-
nym „namaszczeniu” przez przewodniczącego wydziału trafiła na półkę
sędziego referenta, a stamtąd na rozprawę w 1997 r. Nie stawił się obrońca 
oskarżonego i została odroczona. Ponownie trafiła na wokandę za pół roku.
Teraz jednak zachorował sędzia. W 1998 r. źle poczuł się oskarżony. 
Uchylono mu tymczasowe aresztowanie, które przekroczyło już standar-
dowe granice czasowe. Rozprawa była jeszcze trzykrotnie odraczana. Dwa 
razy nie stawił się oskarżony, a raz jego obrońca, który przysłał zwolnienie 
lekarskie. W 2000 r. na rozprawę stawili się wszyscy, ale sąd dopatrzył się, że 
przestępstwo popełnione zostało na obszarze właściwości sądu okręgowego 
w „y”. Przekazał zatem sprawę sądowi w „y”. Ten w 2001 r. wyznaczył roz-
prawę, na której zdecydował się wystąpić do sądu wyższego rzędu o przeka-
zanie jej sądowi w „x” na tej podstawie, że większość osób podlegających 
wezwaniu na rozprawę zamieszkuje blisko „x”, a z dala od „y”. Sprawa trafiła
więc z powrotem do „x”, gdzie czekała na swoją kolej. W 2002 r. sąd w „x” 
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zorientował się, że dwa lata wcześniej nastąpiła zmiana granic okręgów 
sądowych i od tego momentu właściwy miejscowo do rozpoznania tej 
sprawy jest sąd okręgowy w „z”. Przekazał więc ją sądowi w „z”. Ten powi-
nien wszcząć spór kompetencyjny z sądem w „x”, który wygrałby łatwo 
opierając się na zasadzie  perpetuatio fori. Nie wziął jednak udziału w „zaba-
wie” i podrzucone kukułcze jajo w ciągu miesiąca przygotował do rozpozna-
nia, rozpoznał i rozstrzygnął.  Sąd w „x” wykazał się wcale niezłą sprawnością 
postępowania, co skrupulatnie odnotowały statystyki sądowe, skoro zała-
twił tę sprawę dwa razy. Sądy w „y” i w „z” tylko raz.

Ten przypadek wcale nie jest ekstremalny. Toczy się inna sprawa, którą 
cztery sądy w ciągu pięciu lat „załatwiły” siedem razy, mimo że żaden z nich 
nie zaczął jej rozpoznawać.

Co zatem należy zrobić?

Ogrom zaległości nakazuje zrewidować, kiedyś może wystarczający, ale 
dzisiaj już nienależyty sposób organizacji pracy sądu, kierowania ruchem 
spraw i tokiem postępowań. Naprawdę nie warto, żeby sędziowie co parę 
miesięcy na nowo zapoznawali się z tymi samymi aktami, zamiast zrobić  
w tym czasie coś pożytecznego. Szkoda fatygi wszystkich. Po co mają spoty-
kać się w intencji celebrowania odroczenia rozprawy, zamiast swój wysiłek 
efektywnie spożytkować ?

Ponieważ widać wyraźnie, że małe organizmy sądowe funkcjonują 
sprawnie, to należy wysnuć z tego logiczny wniosek o konieczności organi-
zacyjnych podziałów dużych jednostek w taki sposób, by nad wpływem 
spraw do danej struktury organizacyjnej sądu dało się zapanować. Mobilne, 
operatywne kierowanie jest możliwe tylko przy dającej się ogarnąć ilości 
spraw. Przekroczenie bariery rozsądku rodzi niechęć i apatię najlepszych 
sędziów.

Tam, gdzie występują zaległości, należy wyznaczyć godzinę „W” i w 
nowych sprawach zacząć nowe sądowe życie. Wolne od złych nawyków  
i zmory sądowych półek. Trzeba oddzielić obsługę spraw starych od nowych, 
ponieważ inne są warunki i możliwości ich prowadzenia. W tym celu należy 
dokonać podziału funkcjonalnego obowiązków w danej jednostce organiza-
cyjnej sądu, udzielając jej jednocześnie doraźnego wsparcia kadrowego.  
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W sądach (wydziałach), w których występuje roczna lub większa zaległość*, 
konieczne staje się utworzenie dodatkowej struktury organizacyjnej (tzw. 
„wydziału martwego”), powołanej ad hoc do załatwienia spraw starych. 
Jednostka ta podlega zniesieniu z chwilą wyprowadzenia sądu z zaległości. 
Dla tych potrzeb Ministerstwo Sprawiedliwości powinno dysponować 
odpowiednią rezerwą kadrową sędziów, którzy w zamian za odpowiedni 
stały dodatek funkcyjny wyrażają gotowość do objęcia w drodze delegacji 
funkcji w sądzie wymagającym aktualnie wsparcia.

Niestety z uporem i determinacją trzeba również przełamywać opory  
i złe przyzwyczajenia, także uczestników procesu, nauczonych, że tradycyjnie 
już sprawę wyznacza się po to, żeby ją odroczyć. Tylko wtedy podejmowany 
wysiłek organizacyjny w celu uzdrowienia funkcji sądu będzie miał sens. 

Ergonomia procesowa

Ergonomia procesowa nie pozwala łączyć w jednych rękach funkcji kie-
rowania ruchem spraw, organizowania przebiegu procesu z funkcją sądze-
nia. Sędzia sprawozdawca nie ma pełnego wpływu na korzystanie z sal 
rozpraw, z limitów policyjnego konwoju, nawet z własnego czasu sesyjnego. 
Nie zawsze też, przeciążony niepotrzebną mitręgą, ma dostateczną motywa-
cję, żeby działać szybciej. Mimo to praktycznie w jego ręce oddana zostaje 
cała niemal władza w zakresie zarządzania przebiegiem postępowań. Efekt 
jest taki, że sprawa zamiast trafić z rozprawy do rąk urzędnika w sekretaria-
cie, a po kontroli wykonania decyzji i niezbędnej korekcie ponownie na 
wokandę, trafia na sądową półkę. Tymczasem spraw w referacie sędziego
stale przybywa, bo przewodniczący wydziału spełnia jedynie rolę skrzynki 
pocztowej i rozdzielnika adresowego. To nie wszystko. Jeżeli jakiś sąd nie 
odpowiada na pismo innego sądu, odmawia bez zastanowienia przesłania 
akt, które i tak zginęły w czeluściach szafy (mimo że inny sąd wykorzystałby 
je w kilka dni) albo też „na wszelki wypadek” nie udziela zgody na przenie-
sienie oskarżonego do innej jednostki penitencjarnej w celu szybkiego roz-
poznania innej sprawy w drugim sądzie, odpowiedź przewodniczącego 
wydziału brzmi – „sędzia referent”. „Sędziego referenta” jednak nie ma, bo 

* Roczna zaległość oznacza de facto, że gdyby wstrzymać w danym sądzie przyj-
mowanie nowych spraw, to jeszcze przez rok miałby się on czym zajmować.
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albo w domu mozoli się nad trudnym dziełem zmniejszenia liczby zaległych 
uzasadnień, albo sądzi.  Przewodniczący wydziału nic nie wie, chociaż wiele 
może. „Sędzia referent” wie wszystko, a może niewiele. Z zasady nie chce też 
„wychodzić przed orkiestrę”.

Wykreowaną przez praktykę sądową instytucję „sędziego referenta” musi 
zastąpić, tak jak określa to ustawa, sędzia sprawozdawca, którego zadaniem 
jest rzetelnie, skrupulatnie i efektywnie pokierować prawidłowym rozpozna-
niem sprawy. Sprawny tok postępowania ma natomiast zapewnić przewod-
niczący wydziału. On też ma kierować biegiem spraw i „zastąpić szafę”. 

Przewodniczący wydziału nie może być jednym z sędziów, który do tego 
orzeka za dwóch, a w wolnych chwilach podpisuje zarządzenia o zarejestro-
waniu sprawy i skierowaniu jej na półkę sędziego sprawozdawcy. Musi nim 
być, posiadający odpowiedni czas i chęci, dobry organizator. Wróg zieją-
cych z sądowych półek niemocy i marazmu. Zdeterminowany potrzebą szu-
kania rozwiązań i pokonywania przeszkód solidny „rzemieślnik”. Kierownik, 
który nie tylko wie o każdej sprawie w wydziale, ale decyduje o częstotliwo-
ści i szybkości podejmowanych w niej czynności. Nie tytularny władca, peł-
niący honory reprezentacyjne i marnotrawiący czas na nic niedających 
naradach, tylko – w jednej postaci – wół roboczy i sługa Temidy. Sędzia 
sprawozdawca musi wiedzieć, że efektywność i sprawność podejmowanych 
przez niego działań jest nie tylko na bieżąco kontrolowana przez przewod-
niczącego wydziału, ale że ma w przewodniczącym doświadczonego 
doradcę, dobrego organizatora, rzecznika procesowej ergonometrii.

Racjonalizacja

Matką postępu jest racjonalizacja. W idei podejmowania tylko efektyw-
nego wysiłku oraz rozdziału funkcji organizatorsko–kierowniczej od orzecz-
niczej tkwi właśnie jądro racjonalizacji.                                 

Adeptów zawodu sędziowskiego należy uczyć przede wszystkim solid-
nego rzemiosła i prawdziwej sztuki wymierzania sprawiedliwości. Trzeba  
im pokazać, jak rozwiązywać problemy, jak radzić sobie w różnych sytu-
acjach i o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Powinno się im  
wyjaśniać, że sens postępowania jurysdykcyjnego zależy od efektywnego 
angażowania wysiłku, racjonalizacji, należytej koncentracji działań, odpo-
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wiedniego planowania czynności i kontroli ich skuteczności w fazie realiza-
cji, a także od wysokiej dyscypliny procesowej. Należy kształtować u sędziego 
nawyk rozsądnego gospodarowania własnym i cudzym czasem oraz szacu-
nek do człowieka. Obrzydzić skłonność do wysyłania niepotrzebnych kon-
wojów i bezproduktywnego gonienia świadków oderwanych od własnych 
zajęć na rozprawy, które zostaną odroczone. Warto powiedzieć przyszłym 
sługom Temidy, że „rozpoznanie walką” w postępowaniu cywilnym powinno 
być zastąpione, jako regułą, zobowiązaniem stron do wymiany pism przygo-
towawczych aż do pełnego „oczyszczenia przedpola” ze znaków zapytania  
i wstępnych problemów, które nie pozwalają dostatecznie określić ram sporu, 
a przez to także środków i granic czasowych niezbędnych do jego prowadze-
nia. Ważna część edukacji aplikanta, szkolenie praktyczne nie może odbywać 
się pod okiem patrona, który sam ma bardzo małe doświadczenie i powiela 
błędy albo tylko złe nawyki w przeświadczeniu, że postępuje zgodnie  
z uświęconymi tradycją sądowymi zwyczajami.

SĄDOWE PRZELEWY BANKOWE: SZYBCIEJ I TANIEJ 

Jacek Sowul * 

Codzienną czynnością prezesa sądu jest podpisywanie ogromnej 
liczby zleceń przelewów bankowych. Wcześniej zlecenia przygotowują 
pod względem merytorycznym i formalnym pracownicy administra-
cyjni. Jest to czasochłonne i kosztowne, a można szybciej i taniej. 

Konkurencja na rynku bankowym doprowadziła do sytuacji, w której 
banki zabiegają o klientów, m.in. przez wprowadzanie nowych usług. 

Nowe czasy – nowe możliwości 

Nowością jest elektroniczny system dokonywania krajowych i zagra-
nicznych zleceń płatniczych (tzw. home banking). System ten umożliwia 

* Sędzia Sądu Okręgowego, Prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach, publ.  
w „Rzeczpospolitej” z 12.09.2003.
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dokonywanie przelewów z siedziby sądu bez konieczności udawania się do 
banku lub na pocztę. Jest on bardzo prosty i dla jego poznania wystarcza 
jedno–, dwugodzinne przeszkolenie pracownika sądu przez pracownika 
banku. Korzystanie z niego odbywa się za pośrednictwem komputera–ter-
minala z modemem telefonicznym. Wprowadzenie systemu umożliwia 
dokonanie przelewu niezależnie od liczby zleceń w ciągu minuty. Powoduje 
istotne oszczędności finansowe, gdyż opłata za przelew (w zależności od
wynegocjowanych warunków) jest znacznie niższa od opłaty za przelew 
dokonany tradycyjną metodą. Skraca też znacznie czas potrzebny na wypeł-
nienie zleceń przelewów dzięki tworzonej stopniowo bazie danych adresa-
tów. Użytkownik programu ma poza tym szybki dostęp do informacji 
dotyczących jego rachunków, sald, wyciągów itd. 

Wprowadzenie systemu krok po kroku

W celu wprowadzenia systemu należy ustalić, który z banków oferuje 
tego rodzaju usługę, i podjąć z nim negocjacje. Umowa o świadczenie usług 
bankowych winna zapewniać dostarczenie przez bank komputera z mode-
mem i oprogramowaniem oraz zobowiązanie banku do przeszkolenia obsłu-
gujących program pracowników księgowości. Im większa liczba sądów 
objętych systemem, tym lepsze warunki umowy można wynegocjować. 

Przy realizacji umowy należy zadbać o sporządzenie protokółu zdaw-
czo–odbiorczego. Powinien on potwierdzać wykonanie przez pracowników 
banku instalacji i wdrożenie oprogramowania użytkowego oraz przeszkole-
nie pracowników sądu w zakresie obsługi systemu. Ponadto konieczne jest 
przekazanie tzw. materiałów eksploatacyjnych, w szczególności dokumen-
tacji użytkowej oraz licencji na oprogramowanie. 

Elektroniczny system dokonywania zleceń płatniczych funkcjonuje w 
Sądzie Okręgowym i Rejonowym w Suwałkach od stycznia 2003 r. Wszystkie 
opisane zalety potwierdziły się w praktyce. Wdrożenie systemu usprawniło 
działanie sądów, co przemawia za jego powszechnym stosowaniem. 
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JAK PRZYSPIESZYĆ WYDAWANIE NAKAZÓW ZAPŁATY

Waldemar Żurek* 

Po to, aby usprawnić działanie sądów, tradycyjne metody pracy sekre-
tariatów powinna zastąpić praca skomputeryzowana. Wprowadzenie 
programu komputerowego, który ułatwi szybkie wydawanie nakazów 
zapłaty, jest koniecznością. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało 
już własny program. Zanim jednak będzie powszechnie stosowany, 
należy wykorzystać istniejące i sprawdzone w praktyce pomysły. Nad 
utworzeniem takiego programu pracowały sądy we Wrocławiu i w 
Krakowie, a także wydział jednego z sądów warszawskich. 

Zgodnie z art. 201 §1  kodeksu postepowania cywilnego przewodniczący 
wydziału bada, w jakim trybie wpływająca do sądu sprawa powinna być 
rozpoznana – czy podlega rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu 
odrębnym – a następnie wydaje odpowiednie zarządzenia. W przypadkach 
przewidzianych w ustawie wyznacza posiedzenie niejawne w celu wydania 
nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Przewodniczący wydziału, 
do którego miesięcznie wpływa od kilkuset do kilku tysięcy spraw o sygna-
turze Nc czy GNc, może jednak nie być w stanie wydać tak ogromnej liczby 
nakazów. Dobrym rozwiązaniem będzie wówczas system szybkiego wyda-
wania nakazów. 

Do wprowadzenia tego systemu, niezależnie od wykorzystania techniki 
informatycznej, konieczna jest zmiana organizacji pracy sędziów i sekreta-
riatów w ramach istniejących przepisów. 

Ochotnik do zadań specjalnych 

Do wydawania nakazów przewodniczący powinien wyznaczyć sędziego 
– najlepiej ochotnika – który umiejętnie posługuje się komputerem. Wydaje 
się, że nie powinien być to asesor, gdyż mógłby mieć trudności z komplek-
sową oceną. Sędziemu należy przydzielić dwóch pracowników, których 
przeszkoli on odpowiednio do potrzeb. Powinni nie tylko bardzo dobrze 

* Sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie, publ. w „Rzeczpospolitej” z 07.10.2003.
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obsługiwać komputer, ale także szybko na nim pisać. Konieczność wyposa-
żenia ich w imienne pieczątki jest oczywista. 

Sędzia i pracownicy muszą dysponować komputerami z edytorem tek-
stów do korespondencji seryjnej oraz wydajną drukarką (najlepiej lase-
rową). Wskazane jest, aby ich miejsca pracy znajdowały się w pobliżu, 
ponieważ akta w tym systemie stale krążą między gabinetem sędziego  
a sekretariatem. Jest ich bardzo dużo, a bliskość pomieszczeń sędziego  
i współpracowników nie tylko ułatwia pracę, lecz także minimalizuje nie-
bezpieczeństwo zaginięcia akt. 

Praca w tym systemie nie wymaga od sędziego obecności na sali rozpraw, 
ale to nie znaczy, że jest mniej ciężka. Konieczność codziennej obecności w 
sądzie i bardzo intensywną pracę rekompensuje mu brak obowiązku pisania 
uzasadnień – popołudniami, nocami, w czasie urlopów i weekendów – co 
niewątpliwie jest polepszeniem sędziowskiego losu. Funkcja ta może być 
rotacyjna, np. co roku do wydawania nakazów przewodniczący kieruje 
innego sędziego. Oczywiście sędzia i urzędnicy muszą mieć przeszkolonych 
zastępców, którzy w razie choroby lub urlopu przejmą ich obowiązki. 

Jeśli jeden sędzia będzie zajmował się tylko wydawaniem nakazów, 
zaoszczędzi to pracy przewodniczącemu. Pracownicy sekretariatu przygo-
tują dla niego zarządzenia z dekretacją z nazwiskiem sędziego. Można je 
wydrukować lub skorzystać z pieczęci, której użycie jest dziesięciokrotnie 
szybsze niż wypisywanie ręczne. Wskazane jest również przygotowanie pie-
częci z nazwiskiem sędziego w celu stemplowania akt oraz z nazwami stron, 
które wnoszą znaczną liczbę pozwów (np. MPK, PKP, TP SA). Praca prze-
wodniczącego, po sprawdzeniu zarządzenia, ograniczy się do złożenia pod 
nim podpisu. 

Formularze i szablony 

Po otrzymaniu akt sędzia decyduje, które sprawy nadają się do rozpo-
znania w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, po czym przygo-
towuje projekt odpowiedniego zarządzenia, który przedstawia 
przewodniczącemu do kontroli i podpisu. Do wydania zarządzeń można 
wykorzystać wcześniej przygotowane przez sekretariat formularze. Należy 
podkreślić, że nie ma przeszkód do wydania nakazu upominawczego, gdy 
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brakuje przesłanek formalnych do wydania nakazu w postępowaniu naka-
zowym lub wtedy, gdy strona tego nie żąda. O możliwości wydania nakazu 
ostatecznie decyduje sąd, o czym nie wszyscy chcą pamiętać. 

Mimo że większość spraw, których rozpoznania powód żąda w postępo-
waniu nakazowym, jest stosunkowo mało skomplikowana, zdarzają się  
i takie (ok. 5 %), które wymagają głębszego rozważenia. Powinny one być 
przekazywane innym sędziom, gdyż sędzia „od nakazów” załatwia ogromną 
liczbę spraw i nie powinien absorbować swej uwagi tymi bardziej złożo-
nymi, chyba że sam będzie chciał je rozpoznać. Również sprawa, w której 
wpłynie sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, powinna być przekazana 
innemu sędziemu, z wyjątkiem sytuacji, gdy środki zaskarżenia należy 
odrzucić z przyczyn formalnych. Przy podejmowaniu takich decyzji będą 
wykorzystywane przygotowane w komputerze szablony. 

Sędzia sprawdza, czy pozwy spraw nadających się do rozpoznania  
w postępowaniu nakazowym nie są obarczone brakami formalnymi. 
Osobiście nie pisze zarządzeń wzywających do ich usunięcia, a jedynie na 
aktach nakleja kartkę z odpowiednią adnotacją (np. przy braku opłaty – 
„wpis”). Projekty zarządzeń piszą jego pracownicy, sędzia – po sprawdzeniu 
– podpisuje je. Można je wydrukować w taki sposób, że na jednej połowie 
kartki jest zarządzenie podpisywane przez sędziego, a na drugiej wezwanie 
ze stosownymi pouczeniami skierowane do strony. Pracownik, po podpisa-
niu i poświadczeniu za zgodność z oryginałem, rozcina kartkę i wkłada 
ją do koperty. 

Ustalone skróty i pieczątki 

Najczęstszą przeszkodą w nadaniu sprawie biegu jest brak wpisu. Warto 
za pośrednictwem kierownika sekretariatu porozumieć się z firmami, które
masowo wnoszą pozwy („hurtownikami”), aby pisma sądowe podlegające 
opłacie składały po jej uiszczeniu. Możliwe jest też uzgodnienie, że pracow-
nik powoda będzie odbierał korespondencję z sądu, oczywiście po pisem-
nym potwierdzeniu. Nie tylko skróci to obieg dokumentów, lecz także 
przyniesie oszczędności (koszty doręczeń) i ułatwi pracę sekretariatu. 
Perspektywa uzyskania nakazu zapłaty w ciągu kilku dni powinna sprawić, 
że strony zaakceptują tę inicjatywę. 
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Rozpoznając merytorycznie sprawę sędzia – po dokładnym zapoznaniu 
się z aktami – podejmuje decyzję o wydaniu nakazu zapłaty. Gdy jest ona 
pozytywna, nakleja na aktach kartkę „nakaz”, wpisuje odpowiednie koszty, 
które oznacza skrótowo, np. w – 15 zł, p – 50 zł (w – wpis, p – wynagrodze-
nie pełnomocnika) i przekazuje akta sprawy urzędnikowi. Pracownik przy-
gotowuje projekt nakazu, sędzia sprawdza go i podpisuje. 

Po wydaniu nakazu urzędnicy dołączają do akt dowody doręczenia jego 
odpisów. Decydując o prawomocności nakazu, sędzia może używać pieczęci 
z odpowiednim tekstem, np. 1) odnotować prawomocność nakazu, 2) zszyć 
akta, 3) sprawę skierować ad acta. Archiwizacji na polecenie sędziego doko-
nuje pracownik, wpisując liczbę lat i datę, po czym przedkłada do sprawdze-
nia i podpisu sędziemu. Również klauzule wykonalności w zasadniczej 
części przygotowuje urzędnik. Sędzia po sprawdzeniu wniosku – jeżeli 
można go uwzględnić – umieszcza na nim adnotację „wydać” z datą i pod-
pisem. Zależnie od zaufania, jakim darzy pracownika, to on może zamiesz-
czać wpis o wydaniu i datę, a sędzia tylko składa podpis. 

Jeżeli okaże się konieczne: wydanie postanowienia o odrzuceniu pozwu 
z typowych powodów, zawieszenie postępowania lub jego podjęcie, wezwanie 
do wskazania aktualnego adresu – projekt takiego orzeczenia na polecenie 
sędziego przygotowuje także pracownik. Ponieważ łatwo przewidzieć przy-
czyny takich decyzji, wskazane jest opracowanie odpowiednich szablonów. 

Praca bardziej wydajna 

W tym systemie raz wpisane do komputera dane strony są automatycz-
nie drukowane na dowodach doręczeń i kopertach. Wygląda to jak praca 
przy taśmie w fabryce. Część „hurtowników” ma programy, które zawierają 
dane stron, adresy, wysokość dochodzonych kwot. Te dane, odpowiednio 
zapisane na dyskietkach, mogą dostarczyć do sądu. Po wprowadzeniu ich do 
komputera zbędne jest wpisywanie ręczne, a przy tym unika się omyłek. 

Warto wykorzystać pomysł okładek z mocnego, szarego papieru z takim 
nadrukiem, jaki powinny zawierać akta. Taka okładka jest pięciokrotnie 
tańsza i umożliwia zszywanie akt za pomocą specjalnego zszywacza na tzw. 
„długie zszywki”, co zajmuje minimalną ilość czasu, jest solidne i estetyczne. 
Gdy nakaz się uprawomocni, okładka pozostaje, gdy wpłynie skuteczny 
sprzeciw – akta oprawia się w twardą okładkę. 
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Omówiony system oprócz rzetelności i solidności wymaga od sędziego  
i jego pracowników także dobrej koordynacji pracy. Ma jednak ogromne 
zalety. Umożliwia opanowanie bardzo dużego wpływu spraw, co wcześniej, 
przy tradycyjnej organizacji pracy, nie było realne. Następuje też ujednolice-
nie wykładni wydawania nakazów, co strony przyjmują z dużym zadowole-
niem, a wydajność pracy wielokrotnie wzrasta. Pustoszeją półki pozostałych 
sędziów, a przewodniczący mogą spokojnie wymagać, aby szybciej zała-
twiano sprawy trudniejsze. Okazuje się nagle, że nie brakuje etatów, a prze-
ciwnie – jest ich za dużo. Poza tym – a może przede wszystkim – wiedza  
i czas sędziego nie są marnotrawione na wypełnianie druków nakazów czy 
wpisywanie do komputera całych tabelek dochodzonych pozwem kwot  
i tasiemcowych słupków odsetek. Jego praca sprowadza się do podejmowa-
nia decyzji, a ich wykonaniem – często bardzo czasochłonnym – zajmują się 
wykwalifikowani pracownicy. Oczywiście wszelkie usprawnienia nie zwal-
niają sędziego od pełnej merytorycznej kontroli. Sędzia, zanim złoży podpis, 
musi sprawdzić, czy decyzja jest prawidłowa. 

Wprowadzenie przedstawionego przeze mnie systemu wymaga dobrej 
woli, zaangażowania, a przede wszystkim odejścia od nastawienia, że w sądzie 
nic się nie da zmienić i trzeba czekać na cudotwórców, którzy zorganizują 
nam nowy, lepszy świat sądowy. Proponuję nie czekać, tylko działać. Opisany 
system nie jest iluzją. Funkcjonuje już w praktyce z dużym powodzeniem. 

Głosy Czytelników

Pełnię funkcję kierownika sekcji nakazowej Wydziału XIV Gospodarczego 
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Taśmowy system wydawania nakazów 
zapłaty warszawskie wydziały gospodarcze zaczęły wprowadzać z początkiem 
tego roku. W moim wydziale formalnie sekcja istnieje od 01. 10. 2003 r., cho-
ciaż praktycznie działa od dwóch miesięcy. Organizacja pracy wygląda nieco 
inaczej niż opisywana w artykule opublikowanym w „Rzeczpospolitej” w dniu 
07. 10. 2003 r. Sekcja składa się z 3 sędziów i 7 pracowników sekretariatu. 
Działa za pomocą stworzonego na własne potrzeby oprogramowania opar-
tego na pakiecie Microsoft Office. Sprawa po jej zadekretowaniu przez 
Przewodniczącego Wydziału i wszyciu w okładki (klasyczne, gdyż odnośnie 
do zmian w tej materii brak decyzji) trafia do sekcji nakazowej. Tam jest
wprowadzana do systemu komputerowego, który działa podobnie jak system 
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w „Krajowym rejestrze sądowym”. W systemie odnotowuje się wszelkie czyn-
ności i korespondencję, a także zwrotne potwierdzenia odbioru. Następnie 
wykonywane jest zarządzenie brakowe. Przy czym drukowana jest od razu 
treść zarządzenia dla strony, zwrotki koperty oraz zbiorczo książka nadawcza 
korespondencji. Po uzupełnieniu braków przez stronę sprawa jest dekreto-
wana dla poszczególnych sędziów z sekcji nakazowej i przedstawia się im 
akta.  Sędziowie kwalifikują każdą sprawę – uzupełniając przygotowany dru-
czek tzw. wytycznych i sprawa z powrotem trafia do sekretariatu sekcji.
Kolejna osoba zajmuje się pisaniem nakazu – przy czym pozostaje jej uzupeł-
nienie jedynie nakazu w części obejmującej żądanie strony, gdyż komparycja 
oraz część odnośnie do kosztów postępowania uzupełniana jest automatycznie 
przez system. Nakaz po wydrukowaniu trafia z powrotem do sędziego celem 
weryfikacji i podpisania, zaś po wpisaniu do repertorium jest wysyłany stro-
nom, oczywiście za pomocą systemu drukującego pouczenie, koperty zwrotki 
i książki nadawcze. W sumie na „wydajność” sekcji składa się umiejętność 
usprawnienia pracy na poszczególnych etapach wielu drobnych czynności.

Już przez ten krótki okres faktycznego funkcjonowania sekcji można 
stwierdzić, że znacznie wzrosła ilość wydawanych w wydziale orzeczeń  
w sprawach GNc. Pozostaje oczywiście kwestia innych drobnych czynności 
związanych z wydanymi nakazami, która przy tej ilości zajmuje sporo czasu 
(ponowne doręczenia, klauzule itp.). Sędziowie „nakazowi” prowadzą sprawy 
do momentu ich przejścia do trybu GC. Zajmują się więc także sprzeciwami  
i zarzutami. Moja sekcja nadal jest w fazie „docierania”. Po dłuższym czasie 
będzie można ocenić wykonanie jej głównego zadania, tj. zlikwidowania  
zaległości w rozpoznaniu spraw GNc w moim wydziale, która wynosi obecnie 
ok. 7000 spraw.   

Co jeszcze bardziej mogłoby usprawnić wydawanie nakazów? Może prze-
kazanie tego zakresu czynności w ręce referendarzy, znakomicie wykonują-
cych szereg czynności w innych wydziałach. Dopiero faktyczne zaistnienie 
sporu, tj. prawidłowe wniesienie środka zaskarżenia, powodowałoby skiero-
wanie sprawy w ręce sędziego. 

Służę pomocą sędziom, którzy zastanawiają się nad wprowadzeniem 
takiego systemu w swoich wydziałach.

            Z poważaniem, Maciej Kruszyński, SSR dla m. st. Warszawy.
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* * *

Uwagi są trafne. Zaprezentowany system, polegający na powierzeniu pra-
cownikom sekretariatu pewnych czynności zastrzeżonych dla sędziów, spraw-
dza się. Jeszcze niedawno byłam aplikantką sądową w okręgu Sądu Okręgowego 
w Szczecinie i poznałam pracę różnych wydziałów. Z własnych obserwacji 
potwierdzam, że są już wydziały (np. V Karny w SR Szczecinie, I Cywilny SO 
w Szczecinie), gdzie przynajmniej niektórzy pracownicy sekretariatów pisali 
postanowienia lub nakazy zapłaty (w sprawach, gdzie było możliwe zastoso-
wanie szablonów), a następnie przedkładali je sędziemu. Sama zresztą poma-
gałam stworzyć szablon do pewnego rodzaju dokumentu, podczas gdy 
wcześniej pracownik każdorazowo kopiował ten dokument i na kopii tworzył 
nowy. Istotne jest tutaj, że wzory dokumentów tworzone były pod kierunkiem 
i na polecenie sędziego (przewodniczącego wydziału), który kiedyś przez kilka 
lat był sekretarzem sądowym.

Faktem jest, że często poziom umiejętności obsługi komputera u pracow-
ników sekretariatu jest bardzo słaby, zaś szkolenia w tym zakresie – z powodu 
braku odpowiednich sal i komputerów niemożliwe.  

Podobał mi się także pomysł niektórych sędziów sądu pracy, którzy uza-
sadnienia na dyskietce przekazywali wraz z apelacją do sądu okręgowego, co 
pozwalało niekiedy skopiować stan faktyczny i oszczędzić w tym zakresie 
pracy sądowi drugiej instancji. Stąd, przy zauważalnej już komputeryzacji 
sądów, wydaje się, że dobrym pomysłem jest, by za pomocą np. poczty elektro-
nicznej sądy przesyłały miedzy sobą uzasadnienia, co pozwoli uniknąć części 
pracy przy uzasadnieniach sądów drugiej instancji (jeśli tylko sędzia sporzą-
dza uzasadnienie za pomocą komputera). [...]

Nie podobał mi się natomiast brak komputerowego rejestru spraw, które 
dotychczas w sądach rejestrowane są w różnego rodzaju skorowidzach i reper-
toriach. Znalezienie potem spraw prowadzonych wobec konkretnej osoby 
opiera się tylko na cierpliwości i dobrym wzroku przeglądającego odpowiedni 
(bo prowadzony tylko dla jednego roku) rejestr. 

       H. Ł. 
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NALEŻNOŚCI SĄDOWE: SZYBKO I SKUTECZNIE

Ryszarda Stasiak, Grażyna Badeńska, Anna Kamińska*

W toku postępowań sądowych sądy zasądzają na rzecz Skarbu 
Państwa należności – poniesione przez Skarb Państwa wydatki i opłaty,  
grzywny z różnych tytułów. Ściąganie tych należności stanowi niemały 
problem w praktyce sądów. Różne są też rozwiązania organizacyjne  
w tym zakresie. W niektórych sądach należności są ściągane w tych 
wydziałach, w których zostały wydane orzeczenia nakazujące je pobrać. 
W innych sprawami należności zajmują się wyspecjalizowane w tym 
osoby. Przepisy  nie zawierają wprost uregulowań w tym zakresie.

Z praktyki Sądu Rejonowego w Płońsku wynika, że ta druga forma 
jest bardzo skuteczna. 

Ściąganiem należności sądowych na podstawie orzeczeń wydanych we  
wszystkich wydziałach sądu zajmuje się trzech pracowników administracyj-
nych. Pracownicy stanowią wyodrębnioną komórkę organizacyjną i podle-
gają bezpośrednio kierownikowi administracyjnemu. Nie pracują w żadnym 
z wydziałów. Ściąganie należności sądowych w zakresie swoich obowiązków 
ma  także dwóch sędziów – jeden w zakresie należności karnych, a drugi – 
szeroko pojętych – cywilnych. Każdy pracownik ma do dyspozycji kompu-
ter. Komputery połączone są w sieć i wyposażone w specjalistyczny program 
„Księga należności sądowych”. Takie rozwiązanie organizacyjne niezwykle 
ułatwia sporządzanie różnych zestawień statystycznych, które wykonywane 
są tylko w jednym miejscu i przez wyspecjalizowane osoby.

Pracownicy komórki należności nie używają w swojej pracy akt sądowych, 
tzw. akt głównych. Dla potrzeb należności tworzy się akta zastępcze. Akta te 
w sprawach karnych zawierają kserokopię aktu oskarżenia, wniosku o ukara-
nie, protokołu przesłuchania oskarżonego (obwinionego), odpis wyroku, 
ewentualnie kserokopię danych o karalności. W sprawach cywilnych odpo-
wiednio –  kserokopię pozwu, odpis wyroku bądź innego orzeczenia nakazu-
jącego pobrać należność na rzecz Skarbu Państwa. Akta główne pozostają 

* R. Stasiak – prezes Sądu Rejonowego w Płońsku, G. Badeńska i A. Kamińska 
– sekretarze sądowi w Sądzie Rejonowym w Płońsku.
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zatem w odpowiednich sekretariatach. Nie zachodzi potrzeba poszukiwania 
ich u pracowników prowadzących należności sądowe w przypadku koniecz-
ności skorzystania z nich już po wydaniu wyroku. Również na posiedzenia 
wykonawcze w zakresie np. rozłożenia grzywny na raty nie ma potrzeby 
dostarczania, czasami wielotomowych, akt głównych.

Program „Księga należności sądowych” pozwala na szybkie i sprawne 
wykonywanie wszystkich czynności w zakresie ściągania należności. 
Umożliwia zakładanie kart dłużników, wprowadzanie ich danych, wszyst-
kich danych dotyczących wyroku i wysyłania wezwania do zapłaty.  Ponadto 
umożliwia wysyłanie ponagleń do dłużników co do wpłacenia należności 
oraz zleceń do komornika w przypadku skierowania do niego wniosku  
o wszczęcie egzekucji. Program umożliwia również wysyłanie wezwań do 
dłużników na posiedzenie sądu, zawiera wzory postanowień dotyczących 
zarządzenia wykonania kary zastępczej aresztu, pracy społecznie użytecz-
nej, umorzenia należności i dokonywanie odpisów należności. Dodatkowo 
za pomocą programu można dokonywać księgowania wpłat od dłużników  
i informowania Centralnego Rejestru Karnego o wykonaniu kary.

Ideałem byłoby połączenie tego programu z programem w dziale księgo-
wości – w ten sposób, że wpłata dokonana w kasie byłaby uwidoczniona  
w karcie dłużnika prowadzonej przez pracowników należności sądowych. 
Wymaga to jednak zintegrowania programów komputerowych używanych 
w obu komórkach organizacyjnych sądu. 

Osobą uprawnioną do ściągania należności na rzecz Skarbu Państwa 
jest prezes sądu, na rzecz którego należności zostały zasądzone. On zatem 
reprezentuje wierzyciela. W przypadku kierowania wniosku o wszczęcie 
egzekucji do komornika sądowego orzeczenie sądu musi być zaopatrzone  
w klauzulę wykonalności. Prezes sądu musi zatem wystąpić do konkretnego 
wydziału, w którym orzeczenie zostało wydane, o nadanie tytułowi egzeku-
cyjnemu klauzuli wykonalności. Następnie orzeczenie to należy z wydziału 
odebrać. W tym przypadku prezes sądu może upoważnić, na podstawie 
art. 87 §2 k.p.c., pracowników komórki należności sądowych do odebra-
nia orzeczenia z klauzulą wykonalności. Ten tytuł wykonawczy pracownicy 
komórki należności sądowych wysyłają do komornika sądowego celem wsz-
częcia postępowania egzekucyjnego. 
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Pracownicy komórki należności sądowych mają obowiązek kierować 
wniosek do komornika sądowego w terminie 7 dni od bezskutecznego 
upływu terminu do uregulowania należności  oraz ponaglać komornika po 
miesiącu od wysłania do niego wniosku, a następnie znowu po miesiącu. W 
przypadku bezczynności komornika pracownicy przedstawiają akta 
sędziemu prowadzącemu sprawy należności sądowych celem podjęcia sto-
sownej decyzji.

W sprawach cywilnych skutecznym sposobem na ściąganie należności 
jest ustanowienie hipoteki przymusowej. Prezes sądu, w którym wydano 
orzeczenie nakazujące pobrać należność na rzecz Skarbu Państwa, winien 
najpierw ustalić w miejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych (za pomocą 
pracowników komórki należności), czy dłużnik posiada jakąś nierucho-
mość, dla której urządzona jest księga wieczysta. Następnie należy do 
wydziału tego skierować wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej na 
rzecz Skarbu Państwa. Praktyka Sądu Rejonowego w Płońsku wskazuje na 
to, że ustanowienie hipoteki jest skutecznym sposobem mobilizującym 
dłużników do wpłaty należności zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa.

„POSTĘPOWANIE FORMULARZOWE”

Rafał Cebula*

Wymiar sprawiedliwości, borykając się ze znaczącym wzrostem liczby 
rozpatrywanych spraw, nie jest w stanie zmniejszyć zaległości w spra-
wach cywilnych, a zwłaszcza w gospodarczych, oraz zapewnić pożądany 
czas rozpatrywania konkretnych spraw. Bez głębokich i szybkich zmian 
dotyczących postępowań sądowych, szczególnie w sprawach drobnych, 
bezspornych i najłatwiejszych do orzekania, nie będzie możliwe udroż-
nienie  oraz odciążenie polskiego sądownictwa.

* Sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie. Opracowano na podstawie materiałów 
nadesłanych przez Jarosława Wójcika.
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Ewidentna potrzeba usprawnienia oraz ułatwienia dochodzenia rosz-
czeń w sprawach drobnych stała się przedmiotem prac legislacyjnych, co 
zaowocowało wprowadzeniem w 2000 r. do kodeksu postępowania cywil-
nego trybu postępowania uproszczonego oraz przepisów wykonawczych 
wprowadzających formularze. Przyjęte rozwiązania okazały się jednak mało 
praktyczne i wymagające dalszych zmian. 

W trakcie pierwszej nowelizacji rozporządzeniem z 29 maja 2002 r. 
„Określenie wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formu-
larzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym” Minister Sprawiedli-
wości dokonał rozsądnych, choć nie rewolucyjnych, usprawnień. W czasie 
uzgodnień międzyresortowych usunięto istotne zmiany, np. wycofano się  
z zapisów §5 projektu rozporządzenia, który pozwalał na dostosowanie 
wzoru formularzy do indywidualnych potrzeb powoda. Takie rozwiązanie 
było kierowane do usługodawców masowych wymienionych w art. 187¹ 
k.p.c., mających techniczne możliwości obsługi pozwów na nośnikach infor-
matycznych. W efekcie wprowadzone zmiany nie przyczyniły się zasadniczo 
do ułatwienia i przyspieszenia postępowania cywilnego. 

Praktycznie dokonano tylko ujednolicenia formularza (wcześniej były 
dwa, obecnie jest to jeden formularz). Trzeba jednak przyznać, iż jest to krok 
w dobrym kierunku, choć zbytnio zachowawczy. Należy stwierdzić, iż przy 
okazji zmiany formularza można było zrobić więcej. Nadmierna generaliza-
cja wzorca (starano się stworzyć jeden ogólny wzór formularza obejmujący 
większość postępowań) spowodowała skutek odmienny od zamierzonego. 
Zamiast prostego i czytelnego wzorca (w założeniach wzór formularza 
miał ułatwiać dochodzenie roszczeń pomiędzy masowymi usługodawcami  
i sprzedawcami a konsumentami) powstał nadmiernie rozbudowany  
i skomplikowany formularz „P”, którego nie potrafią prawidłowo wypełnić
osoby niemające wiedzy prawniczej. By zobrazować istniejące wątpliwości, 
przedstawię tylko kilka z nich:

1. Brak miejsca na znaki opłaty sądowej (jest to najkorzystniejsza forma 
wniesienia opłaty sądowej).

2. W przypadku wartości przedmiotu sporu przekraczającej 30 000 zł 
właściwy jest sąd okręgowy, a w rubryce pozwu jest obligatoryjnie wpisany 
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sąd rejonowy (usługodawcy wymienieni w art. 187¹ k.p.c. zostali zobligowani 
do wnoszenia pozwu na formularzu bez względu na wysokość roszczenia).

3. W rubryce 6 (żądana kwota) brak wyjaśnienia, o jaką kwotę chodzi 
(czy jest to: suma należności ubocznych, suma odsetek, wartość przedmiotu 
sporu z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, suma wszelkich rosz-
czeń, tj. wartość przedmiotu sporu + odsetki + koszty procesu + inne należ-
ności uboczne, powtórzenie z pierwszej strony wartości przedmiotu sporu).

4. W rubryce 7 wystarczy podać tylko kwotę bez wyjaśniania, z jakich 
części się składa (poprzednio podawano kwotę z rozbiciem na koszty pro-
cesu i wynagrodzenie pełnomocnika procesowego).

5. Zgłaszanie dowodów w postępowaniu uproszczonym w postaci 
umów, faktur jest niezrozumiałym żądaniem, szczególnie w przypadku 
usługodawców dochodzących roszczeń z tytułu braku płatności i w sytuacji, 
kiedy dłużnik na ogół nie kwestionuje zasadności roszczenia (faktury wysta-
wiane przez system informatyczny bez odręcznego podpisu żadnej ze stron 
– co ma badać sąd?).

Biorąc pod uwagę przedstawione problemy oraz mając na uwadze 
zmiany kodeksu postępowania cywilnego (szczególnie w zakresie referen-
darzy sądowych i postępowania uproszczonego), wydaje się nieunikniona 
zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 29 maja 2002 r.,  
w związku z czym należy się zastanowić, czy nie można dostosować do pol-
skich realiów rozwiązań obowiązujących w Niemczech, a dotyczących 
postępowań uproszczonych.

Formularz pozwu – zmiana polegająca na dodaniu nakazu zapłaty oraz 
usunięciu zbędnych załączników dowodowych – tylko jednostronicowy 
formularz pozwu bez jakichkolwiek załączników. Zamiast załączników – 
spis posiadanych dokumentów zamieszczony na formularzu pozwu (pełno-
mocnictwo, wypis z KRS, faktury, salda, umowy – wszystkie dokumenty 
udostępniane na żądanie sądu). Zalety rozwiązania: uproszczenie postępo-
wania i ograniczenie ilości dokumentów, wszystkie dane wypełnia powód, 
sąd nie musi badać żadnych dokumentów, jeśli pozwany nie kwestionuje 
roszczenia. Cała odpowiedzialność za prawdziwość zawartych w pozwie 
danych spoczywa na powodzie.
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Pełnomocnictwo do pozwu – zmiana polegająca na niezałączaniu w 
postępowaniu uproszczonym oryginału/odpisu pełnomocnictwa, a jedynie 
oświadczenie radcy prawnego/adwokata o posiadaniu oryginału (obowią-
zek okazania na żądanie sądu). Zalety rozwiązania: rezygnacja ze zbędnych 
czynności i dokumentów.

Wpis sądowy w postępowaniu uproszczonym – zmiana polegająca na 
wprowadzeniu wpisu stałego (opłata zryczałtowana, np. 50 zł przy wartości 
przedmiotu sporu do 1000 zł, a w przypadku konieczności przeprowadzenia 
rozprawy obowiązek dopłaty różnicy do np. 5% wartości roszczenia). Zalety 
rozwiązania: odciążenie sędziego poprzez brak konieczności każdorazo-
wego badania wysokości wpisu.  

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE:  
VADEMECUM SĘDZIEGO KARNISTY

Radosław Jarosiński*

Mało efektywne wykorzystanie instytucji przewidzianej w art. 387 
k.p.k. utrudnia usuwanie zaległości w rozpoznawaniu spraw karnych.

Określone w art. 387 k.p.k. tzw. dobrowolne poddanie się karze stoso-
wane jest najczęściej dopiero na etapie rozprawy głównej, na którą wzywa 
się również świadków i rezerwuje odpowiednio długi czas na rozpoznanie 
sprawy. Skorzystanie z tej możliwości pozwala na szybkie zakończenie pro-
cesu, jednak reszta czasu przeznaczonego na rozprawę pozostaje niewyko-
rzystana, a ponadto powstają niepotrzebne koszty związane z dojazdem 
świadków do sądu.

Można inaczej

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie art. 349 k.p.k. i skierowanie 
sprawy na posiedzenie przygotowujące do rozprawy głównej celem ustalenia, 

* Sędzia Sądu Rejonowego w Płońsku.
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czy oskarżony chce skorzystać z możliwości dobrowolnego poddania się 
karze oraz czy pokrzywdzony wyraża na to zgodę. Praktyka taka pozwala 
zaoszczędzić czas na rozprawie, gdyż nie wzywa się wtedy świadków oraz 
obniża koszty postępowania.

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego 
na posiedzenie możemy skierować sprawę na rozprawę główną i zarządzić 
jego przymusowe doprowadzenie. Niedoprowadzenie oskarżonego z przy-
czyn przez niego zawinionych pozwala na zastosowanie środków zapobie-
gawczych już na pierwszym terminie rozprawy i nie wiąże się z koniecznością 
kilkakrotnego jej odraczania oraz ponownego wzywania świadków (z prak-
tyki wiemy, jak reagują świadkowie, gdy kilkakrotnie muszą stawiać się  
w sądzie, bo rozprawa jest odraczana).

Jeśli nawet strony nie wyrażają zgody na dobrowolne poddanie się karze, 
posiedzenie nie jest czasem straconym. Możemy poznać temperament stron, 
uzyskać od oskarżonego dodatkowe informacje, między innymi dotyczące 
stanu zdrowia, w tym tej jego części, która obliguje sąd do dopuszczenia 
dowodu z opinii sądowo–psychiatrycznej i wyznaczenia obrońcy z urzędu. 
Jest to także okazja do uzyskania innych informacji, które spowodują, że na 
pierwszym terminie rozprawy materiał dowodowy będzie kompletny  
i umożliwi zakończenie sprawy.

Właściwe wykorzystanie art. 387 k.p.k. spowoduje, że na rozprawę z peł-
nym postępowaniem dowodowym będą kierowane jedynie te sprawy, które 
rzeczywiście tego wymagają.

Jak najefektywniej wykorzystać instytucję z art. 387 k.p.k.

1. Spośród spraw wybieramy te, które rokują duże szanse zakończenia 
w trybie art. 387 k.p.k., i dzielimy je na rozpoznawane w trybie uproszczo-
nym i zwyczajnym.

2. Kierujemy na posiedzenie od 10 do 15 spraw w zależności od liczby 
oskarżonych i przedstawionych im zarzutów.

3. W przypadku, gdy są to sprawy rozpoznawane w trybie zwyczajnym, 
zapewniamy sobie obecność na posiedzeniu ławników.



51

4. Połowę spraw wyznaczamy na godzinę np. 900, a drugą połowę 
na godzinę np. 1230 i wzywamy na termin jedynie oskarżonych i pokrzyw-
dzonych oraz obrońców i pełnomocników, jeśli występują w sprawie.

5. O wyznaczonej godzinie prosimy na salę wszystkich wezwanych  
i informujemy ich, czym jest dobrowolne poddanie się karze, jakie płyną 
z tego korzyści, jaka jest rola poszczególnych stron. Pouczamy także oskar-
żonego, iż jest to jedynie jego prawo, z którego może skorzystać.

6. Następnie kolejno wzywamy na salę osoby z poszczególnych spraw, 
sporządzając protokół posiedzenia. Jeżeli oskarżony chce dobrowolnie pod-
dać się karze, przeprowadzamy procedurę przewidzianą w art. 387 k.p.k.  
W przypadku wyrażenia zgody przez pokrzywdzonego i prokuratora na 
propozycję wymiaru kary pytamy oskarżonego, czy wyraża zgodę na rozpo-
znanie sprawy w tym samym dniu i za jego zgodą kierujemy sprawę na roz-
prawę główną w tym samym dniu.

7. Po odczytaniu aktu oskarżenia pytamy oskarżonego, czy podtrzy-
muje swój wniosek złożony na posiedzeniu. To samo pytanie zadajemy 
pokrzywdzonemu i prokuratorowi, a następnie podejmujemy decyzję w try-
bie art. 387 §2 k.p.k. i wydajemy wyrok.

8. Identycznie postępujemy z kolejnymi sprawami.

Taka praktyka od kilku lat stosowana jest z powodzeniem w Wydziale 
Karnym Sądu Rejonowego w Płońsku. Z mojego kilkuletniego doświadcze-
nia wynika, że w takim trybie można zakończyć podczas jednego dnia 
50–75% wyznaczonych spraw (czasami nawet 100%).  Z osobami zaintere-
sowanymi bardziej szczegółowymi informacjami chętnie podzielę się swo-
imi doświadczeniami*.

Część II –  Usprawnienia w pracy sądu
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TELEFON W SALI ROZPRAW:  
MAŁE NAKŁADY, WIELE ZALET

Ryszarda Stasiak*

Podczas prowadzenia rozpraw sądowych zachodzi często koniecz-
ność kontaktu z właściwym sekretariatem. Powodów jest wiele: trzeba 
sprawdzić, czy nadeszły brakujące zwrotki, ustalić numer sprawy, dołą-
czyć brakujące akta, skopiować potrzebny dokument itp. W mniejszych 
sądach jest to łatwiejsze, gdyż sale rozpraw nie są położone daleko od 
sekretariatów. Jednak i tak traci się czas, przerywa rozprawę. W dużych 
sądach, w których sale rozpraw położone są w innych korytarzach, na 
innych piętrach – jest to prawie niemożliwe i dezorganizuje pracę sądu. 
Dobrym i sprawdzonym rozwiązaniem jest instalowanie telefonów  
w salach rozpraw. 

Telefon w sali rozpraw pozwala na bezpośredni kontakt sędziego orze-
kającego z sekretariatami. Dzięki temu oszczędza się czas – sędziów i uczest-
ników procesu, nie przedłuża rozpraw, usprawnia postępowanie. Przynosi 
to wymierne efekty finansowe (np. nie trzeba odraczać rozprawy po ustale-
niu, że wezwania dla uczestników postępowania zostały doręczone). Ponadto 
w razie zagrożenia można natychmiast wezwać policję sądową (ochronę), 
pogotowie itp. 

Założenie telefonów wewnętrznych w salach rozpraw nie jest ani kosz-
towne, ani skomplikowane. Wymaga przeprowadzenia przewodów i zaku-
pienia najprostszych aparatów telefonicznych. Technicznie jest możliwe do 
wykonania wszędzie. W niektórych sądach, np. w Sądzie Rejonowym w 
Płońsku, zainstalowano już aparaty we wszystkich salach rozpraw. Telefon 
powinien działać jednokierunkowo, tj. z sali rozpraw do sekretariatów. 
Pozwoli to na kontakt sędziego z sekretariatem, a jednocześnie uniemożliwi 
połączenie w drugą stronę, co mogłoby dezorganizować rozprawę. 

* Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku, publ. w „Rzeczpospolitej” z 01.09.2003.
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Problem z wprowadzeniem tego drobnego i niewymagającego dużych 
nakładów finansowych, ale bardzo pomocnego w pracy sądu, usprawnienia
polega na niedocenianiu jego zalet. Wiele osób ciągle pyta: po co telefon na 
sali rozpraw? Niewielu prezesów decyduje się na wprowadzenie tego rozwią-
zania w swoim sądzie. Z drugiej strony ci, którzy korzystają z takiego tele-
fonu, nie wyobrażają już sobie pracy bez niego i wskazują na wiele korzyści. 

Część II –  Usprawnienia w pracy sądu
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CZĘŚĆ III

INFORMATYKA W SŁUŻBIE SĄDU

NOWOCZESNOŚĆ W SALI ROZPRAW

Tomasz Kałużny* 

Przewlekłość i niesprawność postępowania sądowego wynika często 
ze „średniowiecznych” metod protokołowania przebiegu rozpraw. Każdy 
uczestnik postępowania potwierdzi uciążliwość zapisywania czynności 
sądowych pismem ręcznym, bywa że nieczytelnym. Protokołowanie pod 
dyktando sędziego jest powolne i nie sprzyja sprawności postępowania. 
Głośne i niepraktyczne jest też używanie maszyny do pisania. 

Czy w XXI wieku tak musi być? W wielu sądach już nie jest. Nowe tech-
nologie, przede wszystkim komputery, wykorzystywane są coraz częściej w 
sekretariatach i salach rozpraw. Każdy sędzia, który miał okazję prowadzić 
rozprawę w sali z komputerem, wie, ile zalet ma to rozwiązanie, i trudno mu 
sobie wyobrazić powrót do tradycyjnych metod protokołowania. 

Prowadzący rozprawę sędzia ma przed oczyma monitor komputera, 
drugi monitor wykorzystuje protokolant. Dzięki temu sędzia na bieżąco śle-
dzi i weryfikuje treść protokołu. Sporządzony w ten sposób dokument nie
wymaga jakichkolwiek poprawek, uzupełnień, przepisywania, co niewątpli-
wie usprawnia pracę i pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu sędziów  
i pracowników sekretariatu. Możliwe jest natychmiastowe sporządzanie 
odpisów protokołu i orzeczeń oraz udostępnianie ich uczestnikom postępo-
wania – w formie wydruku lub drogą elektroniczną. Eliminuje to także 

* Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, publ. w „Rzeczpospolitej”  
z 01.10.2003.
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dodatkowe koszty doręczeń sądowych, pozwala na poczynienie oszczędno-
ści, między innymi na zakup kolejnych komputerów.

Połączenie komputerów w sali rozpraw z sekretariatem danego wydziału 
pozwala na przesyłanie drogą elektroniczną gotowych protokołów bezpo-
średnio po zakończeniu rozprawy. Bez przenoszenia akt staje się możliwe 
wykonanie ogłoszonych w toku postępowania orzeczeń oraz udostępnianie 
do wglądu treści protokołu. 

Łatwiej i szybciej 

Protokołowanie komputerowe jest łatwiejsze i szybsze. Powtarzalne ele-
menty rozprawy można powielać przy wykorzystaniu tzw. autotekstu 
(uprzednio wprowadzonego do komputera zapisu, któremu przypisano 
skrót na klawiaturze, np. zamiast pisać „powód popiera powództwo” naci-
skamy klawisze p+F3). Użycie pojedynczych klawiszy w ułamku sekundy 
powoduje zapisywanie całych sentencji wynikających z procedury, np. 
wydawanych w toku rozprawy zarządzeń, orzeczeń i pouczeń. 

Dzięki nowoczesnym urządzeniom technicznym oraz zaangażowaniu 
profesjonalnej obsługi administracyjnej możliwy jest precyzyjny i dokładny 
zapis toczącego się postępowania. Na przykład, gdy sędzia widzi na monito-
rze, że zeznania nie zostały precyzyjnie zaprotokołowane, może od razu 
skorygować treść zapisu. Programy komputerowe pozwalają także na bie-
żącą eliminację błędów ortograficznych.

Wykorzystanie komputerów na sali sądowej oraz archiwizacja w pamięci 
komputera wcześniej toczących się postępowań i zapadłych rozstrzygnięć 
ułatwia znacznie przygotowanie projektu orzeczenia kończącego postępo-
wanie i uzasadnienia. 

Specjalnie opracowane programy komputerowe ułatwiają protokołowa-
nie, sporządzanie orzeczeń, drukowanie wezwań i inne czynności proce-
sowe. Jednym z nich jest program „Tabula”, który udostępnia sądom 
bezpłatnie Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Wykorzystanie technik informatycznych wskazane jest zwłaszcza  
w „procesach masowych”, w których z podobnymi roszczeniami występuje 
tysiące powodów – raz sporządzone orzeczenie może być wykorzystane,  
po naniesieniu odpowiednich zmian, w kolejnych sprawach. Podobnie jest 

Część III –  Informatyka w służbie sądu
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w sprawach „wieloosobowych”, np. raz sporządzona część wstępna proto-
kołu może być wykorzystana wielokrotnie. Stosowanie technik informa-
tycznych w pracy biurowej wpływa także na wizerunek sądownictwa. 

Nie taki diabeł straszny 

Komputeryzacja sal sądowych, choć wciąż jeszcze może wydawać się 
technologiczną rewolucją, staje się coraz łatwiejsza. Oprogramowanie dostar-
czane jest najczęściej w cenie komputera, a z dystrybutorem można ustalić 
sposób skonfigurowania poszczególnych urządzeń. Bezpłatne szkolenia 
z obsługi komputera można przeprowadzić przede wszystkim w centrach 
komputerowych szkolenia sędziów, które utworzyła „Iustitia” specjalnie dla 
sędziów i pracowników sądów (centra funkcjonują w Warszawie, Białymstoku, 
Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie). Szkolenie można też zorganizować w 
sądzie lub wykorzystać działające przy szkołach pracownie komputerowe. 
We wszystkim pomoże informatyk, którego zatrudnienie, choćby na zlece-
nie, staje się obecnie koniecznością. 

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że komputeryzacja jest droga i nie 
stać nas na nią, to w rzeczywistości tak nie jest. Ceny sprzętu stale maleją, 
a korzystanie w pracy sądu z komputerów powoduje wiele innych oszczęd-
ności. To się po prostu opłaca! 

Opinia publiczna i uczestnicy postępowania sądowego nie akceptują 
nieczytelnych protokołów, przewlekłości i ogólnego zacofania polskich 
sądów. Powtórzmy. Wykorzystanie nowych technologii, w szczególności 
komputera i specjalistycznego oprogramowania, znacznie przyspiesza pro-
wadzenie postępowania sądowego.

Głosy czytelników

Do posiadania komputerów na sali sędziów przekonywać nie trzeba – 
trzeba im je po prostu dać. Zdecydowana większość sędziów braki kompute-
rów w pracy uzupełnia, poświęcając na ich zakup własne środki finansowe.
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WZORCE POSTANOWIEŃ I ZARZĄDZEŃ:  
SZABLONY Z LUDZKĄ TWARZĄ

Katarzyna Pawlicka*

Na pytanie, co jest istotą pracy sędziego, najprościej można by odpo-
wiedzieć: podejmowanie decyzji. Dla swojej ważności i skuteczności 
każda wymaga formy pisemnej. Trudno jednoznacznie ocenić, czy bar-
dziej pracochłonne jest podejmowanie decyzji, czy też ich zapisywanie. 

Decyzją sędziego jest nie tylko wyrok bądź postanowienie, wydawane 
często przy współudziale innych sędziów lub ławników, ale nawet najkrót-
sze zarządzenie. Nieraz zdarza się, że postanowienie niewymagające drobia-
zgowego przemyślenia jest stosunkowo obszerne, natomiast zwięzły wyrok 
poprzedza kilkugodzinne lub nawet kilkudniowe zastanowienie. Wiemy, że 
część sędziów od lat pracuje, wykorzystując sporządzone przez siebie wzorce 
pism. Prosimy, podzielcie się swoimi pomysłami, taka wymiana doświad-
czeń na pewno będzie pomocna i zdopinguje do poszukiwania jeszcze lep-
szych, częściowo być może ujednoliconych, rozwiązań. 

Różne sprawy, podobne pisma 

Nie poznałam dotychczas sędziego, który odważyłby się podać receptę 
na szybkie podejmowanie decyzji, ale na pewno wielu z nas potrafi podzie-
lić się swoim doświadczeniem, jak uprościć ich spisywanie. Każdy z sędziów, 
nawet bez bogatej praktyki, wie, że pewne orzeczenia lub zarządzenia są 
powtarzalne i dotyczy to każdej procedury. Choć każda sprawa jest inna  
i różne są podstawy faktyczne, to podstawy prawne rozstrzygnięć są często 
te same. Przykładem mogą być niemal wszystkie zarządzenia oraz postano-
wienia dotyczące zwolnienia od kosztów sądowych, powołania biegłych  
i przyznania im wynagrodzenia, zawieszenia i podjęcia postępowania, 
wyznaczenia kuratora, zmiany trybu, wezwania do wzięcia udziału w spra-
wie itp. Pisemna decyzja sędziego wskazuje wówczas tę samą podstawę, 
wyjaśnia ją i tylko w części odnosi się do konkretnej sprawy. W takich  

* Sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, obecnie delegowana do pracy w 
Ministerstwie Sprawiedliwości, publ. w „Rzeczpospolitej” z 04.10.2003.
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sytuacjach możliwe jest opracowanie wzorców decyzji, które zaoszczędzą 
czas pracy sędziego i usprawnią funkcjonowanie sądów. 

Podręczny zbiór szablonów 

Najlepszym sposobem opracowania i wykorzystania wzorców powta-
rzalnych decyzji jest zapisanie ich w formie plików w komputerze. Już teraz 
sporo polskich sędziów posługuje się w pracy komputerem z odpowiednim 
oprogramowaniem. Każdy sędzia ma swój styl pracy i redagowania orze-
czeń. Powinien opracować własne wzory w taki sposób, by mógł je powie-
lać. Na pewno nie będzie to trudne, a w razie kłopotów radzę sięgnąć po 
prostu po wcześniej wydawane orzeczenia lub zarządzenia. To, co się w nich 
powtarza, zwłaszcza powołanie i wyjaśnienie podstawy prawnej, ewentual-
nie przytoczenie orzecznictwa, będzie częścią stałą. Osobnego omówienia 
będzie natomiast wymagała podstawa faktyczna danej sprawy. 

Zakres wzorców powtarzalnych decyzji wydaje się bardzo szeroki. 
Sędzia, który nie sprawuje żadnych funkcji, może opracować szablony doty-
czące postanowień czy zarządzeń, sędziowie funkcyjni powinni spisać rów-
nież wzory decyzji związanych z pełnioną funkcją. 

Dopóki sędzia nie otrzyma komputera do własnej dyspozycji, może jed-
norazowo opracować wzory, wydrukować je lub przepisać i sporządzić 
kopie. Taki sposób na pewno też oszczędzi czas. 

Jest rzecz, o której należy bezwzględnie pamiętać. Każdy formularz musi 
mieć miejsce na odniesienie się do sytuacji osoby, której pismo dotyczy. 
Każdy, kto otrzyma odpis orzeczenia lub zarządzenia, musi zostać przeko-
nany, że sędzia poznał jego sytuację i nie wydał decyzji pochopnie. Każdy 
ma obowiązek szanowania strony, traktowania jej poważnie i nie zwalnia 
nas od tego potrzeba usprawnienia pracy. 
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AKT OSKARŻENIA NA DYSKIETCE:  
JAK USPRAWNIĆ PRACĘ W WYDZIALE KARNYM

Ryszarda Stasiak*

Liczba spraw rozpoznawanych przez sądy ciągle rośnie. Od 2001 r., 
kiedy do sądów przekazano również sprawy o wykroczenia, szczególnie 
wzrosła liczba spraw karnych. Liczba etatów sędziowskich nie wzrosła 
proporcjonalnie do ilości spraw. Wobec tego należy wykorzystać każdą 
metodę, która ułatwi pracę nadmiernie obciążonym sędziom. 

W sprawach karnych istnieje prosty i niewymagający prawie żadnych 
nakładów sposób, który oszczędza czas sędziego. Chodzi o możliwość 
wykorzystania aktu oskarżenia zapisanego na dyskietce. 

Obowiązkową częścią wyroku w sprawach karnych są personalia oskar-
żonych oraz przytoczenie zarzutów postawionych w akcie oskarżenia. 
Analogicznie w sprawach o wykroczenia należy podać dane wynikające  
z wniosku o ukaranie. Szczególnie czasochłonne jest przygotowanie wyro-
ków w sprawach, w których oskarżonych jest wielu lub postawiono im wiele 
zarzutów. Takich spraw jest coraz więcej. Sędziowie tracą wiele godzin jedy-
nie po to, aby przepisać część aktu oskarżenia. W bardzo prosty sposób 
można uniknąć tej żmudnej pracy. 

Warunki techniczne w sądach są coraz lepsze. Komputery znajdują się 
nie tylko w sekretariatach i w salach rozpraw, ale mają je też do dyspozycji 
sędziowie. Podobnie jest w wielu prokuraturach. Jeśli prokurator pisząc akt 
oskarżenia (policjant lub pracownik innego uprawnionego organu – wnio-
sek o ukaranie), zapisze go również na dyskietce, dołączy do akt sprawy  
i przekaże do sądu wraz z aktem oskarżenia napisanym w formie tradycyj-
nej, w znaczny sposób ułatwi to pracę sądu. Informacje zawarte na dyskietce 
zostaną wykorzystane do sporządzenia wyroku. 

Na tej samej dyskietce sędzia może również zapisać swoje uzasadnienie 
i w przypadku wniesienia apelacji przekazać ją do sądu II instancji wraz  

*  Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku, publ. w „Rzeczpospolitej” z 23.10.2003.
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z aktami sprawy. Praktyka taka pozwala uniknąć przepisywania powtarzal-
nych części aktu oskarżenia, wyroku czy uzasadnień. 

Oprócz tego bardzo prostego pomysłu istnieje również możliwość prze-
słania aktu oskarżenia do sądu dodatkowo drogą elektroniczną. W takim 
przypadku należałoby jednak pomyśleć o systemie zabezpieczeń uniemożli-
wiającym dostęp do przesyłanych dokumentów osobom trzecim. 

W każdym przypadku akt oskarżenia musi być jednak wniesiony na 
piśmie. W dalszym ciągu obowiązuje bowiem zarządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 22 lutego 1988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. 
Urz. Min. Spr. nr 2, poz. 6 ze zm.), które w dziale II, rozdział 1, oddział 5 
pod tytułem Eksperymentalne techniki biurowe stanowi, iż w zakresie metod 
i techniki pracy kancelaryjnej (poza prowadzeniem rejestrów sądowych  
i ksiąg wieczystych) prowadzenie biurowości w sprawach sądowych w spo-
sób odmienny od określonego w niniejszym zarządzeniu (np. opierając się 
na systemie komputerowym) może być traktowane jedynie jako ekspery-
ment. Szkoda, że to, co w innych dziedzinach doskonale się sprawdziło  
i z powodzeniem funkcjonuje od lat, w wymiarze sprawiedliwości trakto-
wane jest wciąż jako eksperyment. 

Zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie narusza obowiązują-
cych przepisów. Ułatwia natomiast i znacznie przyspiesza postępowanie.  
Do jego zastosowania nie jest potrzebna żadna regulacja prawna, wystarczy 
porozumienie pomiędzy prezesem sądu (czy przewodniczącymi wydzia-
łów) a prokuraturą i podmiotami uprawnionymi do składania wniosków  
o ukaranie. Prezes sądu powinien zwrócić się do nich o przesyłanie aktów 
oskarżenia również na dyskietce. Po otrzymaniu odpowiedzi pozytywnej 
może im przekazać odpowiednią ilość dyskietek, które wraz z aktem oskar-
żenia (wnioskiem o ukaranie) wrócą do sądu. 

To małe usprawnienie pozwoli sędziom zaoszczędzić dużo czasu, a jego 
wprowadzenie nie powinno napotykać trudności. Wydaje się, że można 
liczyć na dobrą wolę wszystkich zainteresowanych. Ograniczenia mogą 
wynikać jedynie z braków technicznych. 
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Głosy czytelników

Po przeczytaniu Państwa artykułu w „Rzeczpospolitej” przychodzą mi do 
głowy pewne refleksje. Będąc studentem prawa odbywałem praktykę w Sądzie 
Okręgowym w Krakowie i muszę stwierdzić, że zaobserwowałem, iż sędziowie 
nie do końca potrafią wykorzystać możliwości, jakie daje im komputer czy sieć 
(także wewnętrzna). Warto im uświadomić, że np. nie trzeba biegać z piętra 
na piętro z dyskietką z protokołem lub innym pismem, a można dostać się do 
tego samego pliku z innego komputera, który jest podłączony do sieci w sądzie 
(tak jak robiła to pani sędzia, u której odbywałem praktykę). Sędziowie nie 
wiedzą, jaki potencjał tkwi w komputerach i jak bardzo mogą one przyspie-
szyć i ułatwić ich pracę. 

           Z poważaniem S. P.

SZYBSZE ROZPOZNAWANIE SPRAW O WYKROCZENIA: 
PROGRAM KOMPUTEROWY TABULA W.

Marek Sabalski *

Od  17 października 2001 roku sądy orzekają w sprawach o wykrocze-
nia. Ilość spraw przejętych z Kolegiów ds. Wykroczeń i nowo wpływają-
cych zwiększyła i tak już znaczne obciążenie sądów. 

Wykroczenia – chociaż są czynami o niższym stopniu społecznej szkodli-
wości od przestępstw – wymagają podobnych, a niekiedy takich samych, 
czynności procesowych i administracyjnych. Ogromna ilość spraw o wykro-
czenia rozpoznawanych przez sądy oraz niedostateczna liczba sędziów i pra-
cowników administracyjnych powoduje, iż czas rozpoznawania spraw, które 
w kategorii spraw sądowych można uznać za najprostsze, jest zbyt długi. 

Kompleksowa komputeryzacja sądów, szkolenia pracowników oraz 
odpowiednie programy mogą zdecydowanie przyspieszyć ewidencjono-
-wanie i wykonywanie czynności  w sprawach o wykroczenia. Program 

*  Sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Płońsku.
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Tabula W, który jest bezpłatnie udostępniany przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości (Departament CORS),  ma wiele zalet, które mogą uspraw-
nić pracę zarówno sekretariatu, jak i sędziów. Dla pełnej oceny funkcjonal-
ności programu przedstawiamy wszystkie znane nam jego możliwości, 
które zostały sprawdzone w Sądzie Rejonowym w Płońsku.

Sprawną obsługę programu umożliwia czytelny interfejs w formie zakła-
dek (w trakcie pracy w programie są one ciągle widoczne i dostępne). Okno 
główne programu zawiera osiem zakładek głównych: System Tabula, 
Wnioski o ukaranie, Prowadzenie spraw, Wokanda, Korespondencja, Edytor 
sentencji, Wykazy i Konfiguracja. Po przejściu do każdej (poza System
Tabula) z zakładek głównych otwierają się kolejne zakładki.

Funkcje każdej z zakładek programu są następujące:

I. Konfiguracja – umożliwia wprowadzenie informacji o użytkowniku 
takich jak – nazwa i adres sądu, numer i nazwa wydziału, sale rozpraw i ich 
numery, imiona i nazwiska sędziów, protokolantów, kierowników i pracowni-
ków sekretariatów. Wprowadzenie formy dopełniacza powoduje, że program 
potem wstawia te dane w odpowiednim przypadku. Do bazy możemy wpro-
wadzić także dane obrońców i pełnomocników, biegłych i specjalistów oraz 
oskarżycieli publicznych (określonych tu jako „zgłaszających”). Z kolei utwo-
rzenie i wprowadzenie listy użytkowników powoduje, iż od następnego uru-
chomienia z programu mogą korzystać jedynie użytkownicy zdefiniowani.

II. Wnioski o ukaranie – służy do wpisywania lub edycji istniejących już 
wniosków o ukaranie, które następnie przenosimy do bazy – rejestrujemy. 
Po zapisaniu plik z wnioskiem jest domyślnie umieszczony w folderze 
„Tabula Wnioski”, dlatego przeniesienie do bazy jest konieczne, by wniosek 
był „widziany” przez program jako zarejestrowana sprawa. Dostępne 
zakładki są identyczne jak rubryki formularza wniosku drukowanego 
(obwiniony, czyn, dowody itd.).

III. Prowadzenie spraw – składa się z siedmiu zakładek. Wybór kon-
kretnej sprawy następuje przez wpisanie sygnatury i numeru w odpowied-
nich oknach.

Sprawa – część danych z zarejestrowanego wniosku program sam wsta-
wia w odpowiednie pola. Możemy wyznaczyć sędziego referenta z listy 
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dostępnych w wydziale, zaznaczyć datę przedawnienia, symbol sprawy 
(zwykła, przyspieszona, nakazowa) oraz status (domyślnie status sprawy 
określony jest jako „zarejestrowana” – do wyboru pozostaje jeszcze: odmowa 
wszczęcia, wszczęta, zakończona, wyrok wydany). Na dole okna uwidacznia 
się termin najbliższej rozprawy (zakładka ta zawiera  pewien błąd – zazna-
czenie dobrowolnego poddania się karze powoduje niewyznaczenie dla 
sprawy sędziego referenta lub zaznaczenie sprawy jako zakończonej). 

Zakładki: Obwinieni, Czyny, Świadkowie i Pokrzywdzeni – zawierają 
dane z wniosku wstawione przez program i służą do ich modyfikacji.

Obrońcy i pełnomocnicy – pozwala na przypisanie dla strony pełno-
mocnika lub obrońcy z listy, którą utworzyliśmy w zakładce Konfiguracji.

Biegli i specjaliści – funkcja analogiczna jak zakładka powyżej.

Pisma w sprawie –  wykaz utworzonych w danej sprawie pism (tworze-
nie w zakładce głównej „Wokanda”). Wybrane pismo można zaznaczyć jako 
gotowe do wysłania, wydrukować (także kopertę i zwrotkę), a po nadejściu 
potwierdzenia odbioru zarejestrować zwrotkę. W czytelnej tabelce program 
wskazuje adresata pisma, jego rolę procesową, kiedy pismo przygotowano 
do wysłania, kopertę i zwrotkę oraz datę rejestracji zwrotki.

Każdą modyfikację danych w „Prowadzeniu spraw” musi kończyć zapi-
sanie danych sprawy, w przeciwnym wypadku nowo wprowadzone infor-
macje nie zostaną naniesione do bazy danych.

IV. Wokanda – służy do wyznaczania terminów oraz wzywania stron  
i innych uczestników procesu. Ustalenie terminu następuje po wybraniu sali 
rozpraw i osoby sędziego – w środkowym oknie program wskaże listę 
wszystkich spraw przez niego prowadzonych. Po wybraniu numeru sprawy 
ustalamy w tabelce godziny jej rozpoznania, typ czynności (rozprawa, 
posiedzenie) i rodzaj (pierwsza, odroczenie, przerwanie). Program pyta  
o potwierdzenie wyznaczenia terminu dla sędziego X w danym dniu w spra-
wie Y. Po ustaleniu wokandy i wskazaniu danej sprawy w oknie obok  
uwidacznia się lista podmiotów występujących w sprawie (obwinieni, 
świadkowie), które możemy wezwać, odwołać wezwanie, zaznaczyć ich sta-
wienie się lub niestawienie się oraz wydrukować wezwanie. Polecenie 
„Drukuj” otwiera szablon odpowiedniego dokumentu (np. wezwanie obwi-
nionego) wypełniony odpowiednimi danymi, np. imię i nazwisko adresata, 
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termin i sala rozprawy. Dokument należy zapisać – wtedy będzie ujęty w wyka-
zie pism. Do każdej sprawy z wokandy możemy też przypisać protokolanta.  
Po ustaleniu całej wokandy również możemy ją zapisać i wydrukować.

V. Korespondencja – zakładka ta to wykaz pism przygotowanych do 
wysłania w dniach „od – do”, najczęściej od dnia aktualnego uruchomienia 
programu.

VI. Edytor sentencji – tworzą go dwie zakładki.

Sentencje – tworzenie i edycja istniejących sentencji oraz przypisywania 
ich do konkretnych szablonów. W programie wyróżniono jako typy senten-
cji m.in. rozprawę, uzasadnienie, wyrok, zamknięcie  i zarządzenie.

Szablony – wyróżniono osiem typów. Do czterech (koperta, zwrotka, 
zawiadomienie, wezwanie) nie można przypisać sentencji, zaś do pozosta-
łych tak. Autorzy programu przygotowali następujące szablony:

a) postanowienie: ogólne, tryb 36 k.p.k., w przedmiocie zatrzymania 
prawa jazdy, o umorzeniu, o przekazaniu wg właściwości, o odmowie wsz-
częcia;

b) postanowienie wykonawcze: o umorzeniu postępowania wykonaw-
czego, o umorzeniu grzywny, o umorzeniu grzywny i kosztów, o odroczeniu 
grzywny, o rozłożeniu grzywny na raty, o odwołaniu rozłożenia grzywny na 
raty, o zastępczej karze aresztu/grzywny;

c) zarządzenie: o wpisaniu do referatu, ogólne, o wszczęciu, o wezwaniu 
do uzupełnienia braków;

d) protokół: rozprawy, posiedzenia, z postanowienia.

Do każdego z powyższych szablonów autorzy przypisali sentencje, co 
nie wyklucza możliwości przypisania własnych lub już istniejących według 
własnego uznania. Lista szablonów i sentencji podczas pracy w programie 
jest ciągle dostępna i widoczna na ekranie.

VII. Wykazy 

Sprawy – wykaz wszystkich spraw z najważniejszymi informacjami 
(sygnatura, data zgłoszenia/wpływu, tryb, poddanie się, sędzia referent, 
data przedawnienia, status, rozprawa, zgłaszający i RSOW). Pomocą służy 
wyszukiwarka wg nazwiska i płci. Podwójne kliknięcie na sprawę przenosi 
nas do zakładki „Prowadzenie spraw”.
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Ludzie – wykaz podmiotów występujących w sprawach z najważniej-
szymi danymi (rola procesowa, data urodzenia, nr PESEL, nr dowodu, 
adres,  itp.).

Szablony – wykaz wszystkich szablonów.

Rozprawy – wykaz rozpraw dla danego sędziego (filtry wyszukiwania:
wszystkie, na określony dzień, w określonym roku, wg sygnatury W/Ow ). 
Zawiera informacje o dokładnej dacie rozprawy lub posiedzenia, sali i pro-
tokolancie, odroczeniu lub przerwaniu.

Wykrytym i dość uciążliwym mankamentem programu jest niewpisy-
wanie litery „ń” w polach zarzutu wniosku o ukaranie czy edytora sentencji 
(naciśnięcie klawiszy Ctrl + Alt + N powoduje wstawienie symbolu „‰”  
i nie udaje się wpisać żądanej litery).

Jak wynika z powyższego opisu, program może być niezwykle przy-
datny przy rozpoznawaniu spraw o wykroczenia. Ułatwia zarządzanie 
sprawami i pozwala uniknąć powtarzania wielu czynności, bowiem dane, 
które zostaną raz wpisane, zostają „zapamiętane” i nie wymagają wielo-
krotnego powielania ich przez sędziów czy pracowników sekretariatu. 

Program podczas pracy sam wprowadza odpowiednie dane z bazy,  
np. w szablonie  wyroku – sędziego referenta, dane obwinionego, zarzut.  
W efekcie oszczędza to czas, a ponadto, co istotne,  ułatwia organizację 
pracy, zarządzanie sprawami i pozwala kontrolować bieg każdej sprawy. 

Niewątpliwym plusem programu jest to, iż działa on bezkolizyjnie  
w sieci wewnętrznej. Dla skutecznego działania pożądane jest, aby zarówno 
sekretariat, pokoje sędziów, jak i sala rozpraw wyposażone były w kompu-
tery połączone ze sobą w sieć. Wspomniana wcześniej możliwość zdefinio-
wania użytkowników w wystarczającym stopniu zabezpiecza program przed 
obsługą i ewentualną modyfikacją danych przez osoby nieuprawnione.

Ponadto wniosek o ukaranie utworzony w „Tabuli W” zapisywany jest 
jako plik typu zbiór XML i może być odczytany i przeniesiony do bazy  
z dowolnego źródła. Gdyby Komendy Policji zapisywały wnioski w tym 
programie jako taki rodzaj pliku, możliwe byłoby przenoszenie wniosku do 
bazy bezpośrednio z np. płyty CD lub dyskietki. Brak w programie szablo-
nów postępowania wyjaśniającego czy przygotowawczego nie stanowi  

Część III –  Informatyka w służbie sądu



66 Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk

poważnej przeszkody dla użytkowania programu przez Policję – konwaliduje 
to możliwość stworzenia własnych szablonów.  Główny „minus” programu  
to brak plików pomocy lub podpowiedzi, co utrudnia obsługę użytkownikowi 
nieznającemu wszystkich jego funkcji. Po usunięciu tych drobnych manka-
mentów i nawiązaniu współpracy z Policją wydaje się, iż postępowanie  
w sprawach o wykroczenia można zdecydowanie przyspieszyć. 

SĄDOWE CENTRA KOMPUTEROWE

Leszek Ciulkin, Tomasz Kałużny*

Nowoczesne technologie informatyczne niewątpliwie znajdą w naj-
bliższej przyszłości powszechne zastosowanie w sądownictwie. Pracow-
nicy administracyjni, jak też zarządzający sądami codziennie będą 
korzystać z nowoczesnych urządzeń, a komputery staną się warsztatem 
pracy każdego sędziego. Posługiwanie się technikami informatycznymi 
nie będzie jednak możliwe bez pomocy informatyków. 

Doświadczenia z funkcjonowania XII Wydziału Gospodarczego Krajo-
wego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku utwierdzają  
w przekonaniu o pilnej potrzebie kompleksowej organizacji obsługi infor-
-matycznej. Chodzi w szczególności o zagwarantowanie fachowej obsługi  
w wydziałach, w których powszechnie wykorzystywane są komputery, oraz 
wszędzie tam, gdzie praca może być usprawniona dzięki ich zastosowaniu  
w powtarzalnych czynnościach sądowych. Zakres współpracy sędziów i pra-
cowników administracyjnych z informatykami wynika z wzorców organiza-
cji pracy sporządzonych przy realizacji projektu informatyzacji rejestrów 
sądowych w Departamencie Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych 
i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości. Modelowe rozwią-
zania współpracy informatyków z sędziami zostały sprawdzone i z powodze-
niem są realizowane we wszystkich projektach informatyzacji resortu. 

* Sędziowie Sądu Rejonowego w Białymstoku.
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Konieczność zatrudniania w sądach informatyków wydaje się więc 
oczywista, przy czym w większych jednostkach za optymalne należy 
uznać utworzenie sądowego centrum komputerowego, czyli zespołu 
koordynującego działania w ramach obsługi informatycznej sądu. 

Mogłoby ono funkcjonować na zasadzie komórki organizacyjnej skupia-
jącej informatyków zatrudnionych na stanowiskach pracowników admini-
stracyjnych, działającej pod kierownictwem i nadzorem sędziego. Powierzenie 
kierowania i nadzoru sędziemu (zwolnionemu ewentualnie w części z czyn-
ności orzeczniczych) jest konieczne ze względu na specyfikę podejmowanych 
przez informatyków czynności w ramach przetwarzania danych. 

Realizując codzienne zadania sędziowie oraz pracownicy administra-
cyjni nabywają nowych doświadczeń w zakresie posługiwania się sprzętem 
elektronicznym. Poszczególne wydziały wypracowują własne koncepcje. 
Zespół sądowego centrum komputerowego zająłby się opracowywaniem 
praktycznych uwag, a następnie uniwersalnych rozwiązań zmierzających 
do zwiększenia efektywności pracy przy wykorzystaniu komputerów.  
Z uwagi na odrębność i specyfikę poszczególnych jednostek organizacyj-
nych sądu zespół opracowywałby propozycje usprzętowienia poszczegól-
nych wydziałów, łącznie z oprogramowaniem. 

W wielu wydziałach wydawane są orzeczenia o określonej, powtarzalnej 
treści (nakazy zapłaty, wyroki nakazowe, zarządzenia tymczasowe czy też 
orzeczenia dotyczące nadawania klauzul wykonalności), wymagające jed-
nak dużego nakładu pracy z powodu konieczności przepisywania sporzą-
dzanych odręcznie zapisów. W celu zminimalizowania nakładu pracy 
informatycy byliby odpowiedzialni za tworzenie w formie elektronicznej 
wzorców decyzji procesowych. 

W ramach funkcjonowania sądowych centrów komputerowych możliwe 
stałoby się również opracowywanie wewnętrznych stron quasi–interneto-
wych danego sądu – w celu wymiany informacji, szybkiego dostępu do 
orzecznictwa (odpowiednio wydziału, sądu, innych sądów), a także wglądu 
w akty prawne i piśmiennictwo, bądź dostępu do baz aktów prawnych na 
stronach internetowych. Nie bez znaczenia okazałaby się również możli-
wość przygotowania koncepcji archiwizacji danych, w tym orzecznictwa 
sędziów, oraz kompleksowo poszczególnych wydziałów. Przetwarzanie 
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danych za pomocą elektronicznych nośników informacji umożliwia przygo-
towywanie zestawień statystycznych, na podstawie których można natych-
miast zdiagnozować stan zaległości w wydziale i podjąć czynności 
konwalidacyjne. 

Zadaniem zespołu byłoby także opracowywanie projektów koncepcji 
zarządzania sądem i poszczególnymi wydziałami przy zastosowaniu technik 
informatycznych. Konieczne stałoby się opracowanie zasad elektronicznego 
przepływu informacji, wykorzystanie elektronicznej poczty wewnętrznej do 
ustalania terminów narad, przekazywania pilnych informacji bądź informo-
wania sędziów i pracowników administracyjnych o sprawach wyznaczanych 
na wokandy. 

Zespół opracowywałby także zasady korzystania z technik informatycz-
nych w celach szkoleniowych. To na nim ciążyłby obowiązek prowadzenia 
działalności dydaktycznej w ramach edukacji komputerowej sędziów 
(włącznie z lekcjami indywidualnymi) i przeszkolenia pracowników admi-
nistracyjnych. 

Dzięki zaangażowaniu informatyków możliwe byłoby także opracowy-
wanie koncepcji na przyszłość – w szczególności w zakresie elektronicznego 
przekazywania danych czy też obsługi stron procesowych za pomocą tech-
nik informatycznych, w tym wykorzystywania i przetwarzania danych 
pozyskiwanych z pism procesowych wnoszonych do sądu za pomocą elek-
tronicznych nośników informacji. 

Przedstawione wyżej możliwości współpracy sędziów i pracowników 
administracyjnych z informatykami mogą zostać odebrane jako nazbyt 
futurystyczne. Powszechny brak etatów administracyjnych, piętrzące się 
zaległości, a nawet brak w wielu sądach podstawowych narzędzi technicz-
nych zniechęca do rozważania kwestii wykorzystania umiejętności infor-
matyków w usprawnianiu organizacji pracy. Należy jednak zdecydowanie 
podkreślić, iż powodzenie wszelkich prób wyposażania sądów w nowocze-
sne stanowiska pracy uzależnione jest od  ścisłej współpracy z obsługą urzą-
dzeń technicznych, w tym specjalistyczną obsługą informatyczną. 

Doświadczenia nabyte w trakcie informatyzacji rejestrów sądowych oraz 
związane z działaniem utworzonych przez Fundację Centrum Szkolenia 
Sędziów „IUSTITIA” ośrodków szkoleniowych w Warszawie, Białymstoku, 
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Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie i Gdańsku jednoznacznie wskazują, że 
wykorzystanie potencjału informatyków zatrudnianych w sądach jest 
konieczne, a utworzenie sądowych centrów komputerowych usprawni funk-
cjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

KOMPUTER NARZĘDZIEM PRACY SĘDZIEGO

Tomasz Kałużny*

Powszechne korzystanie przez sędziów z komputerów oraz umiejętne 
posługiwanie się technikami informatycznymi ułatwi sprawne oraz pro-
fesjonalne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Jeszcze niedawno komputery były w sądzie rzadkością, sędziowie spo-
radycznie korzystali z maszyn do pisania, a większość nie używała żad-
nych urządzeń technicznych. W ostatnim okresie coraz częściej urządzenia 
techniczne pojawiają się w sekretariatach sądowych, w salach rozpraw  
i – wreszcie – na biurkach sędziów. Nowa rzeczywistość zachęca więc do 
wykorzystywania technik informatycznych w wielu czynnościach orzeczni-
czych i choć nie wszyscy sędziowie na co dzień korzystają z nowoczesnych 
urządzeń technicznych, coraz więcej sędziów nie może sobie wyobrazić 
pracy bez komputera. 

Zalety korzystania z komputera

Kompleksowe kursy obsługi umożliwiają pozyskanie podstawowej wie-
dzy oraz umiejętności wykorzystania komputerów przede wszystkim w 
zakresie czynności piśmienniczych. Dzięki komputerom możliwe jest 
sprawne sporządzanie projektów orzeczeń, uzasadnień i innych pism, które 
wymagają redagowania i edytowania pisanego tekstu. Komputer nie jest 
oczywiście wyłącznie maszyną do pisania, ale każdy początkujący użytkow-
nik winien zacząć od prób sporządzenia prostych pism, co w przyszłości 

*  Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku.
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gwarantuje osiągnięcie umiejętności pisania na komputerze szybciej niż 
ręcznie. Mimo początkowych trudności techniki informatyczne okazują się 
bezcenne w związku z możliwością redagowania tekstu, nanoszenia popra-
wek oraz archiwizacji sporządzanych projektów orzeczeń i uzasadnień. 
Sporządzanie tych dokumentów w wersji elektronicznej pozwala pracowni-
kom administracyjnym na dokonywanie potrzebnych wydruków, w tym 
nieograniczonej ilości odpisów. Oszczędza to wiele pracy, eliminuje zwłasz-
cza konieczność przepisywania sporządzanych przez sędziów pism. 

Zdecydowanie więcej możliwości wykorzystania komputera pojawia się 
w związku z obsługą i korzystaniem ze specjalistycznych programów prawni-
czych. Szczególnie ceniona w praktyce orzeczniczej sędziów okazuje się moż-
liwość wglądu za pomocą komputera do wszelkich niezbędnych aktów 
prawnych, w tym weryfikacji treści określonych przepisów według stanu
prawnego na dowolną datę. Równie ważna jest możliwość dostępu za pomocą 
komputera do zbiorów orzecznictwa sądowego, w tym do uzasadnień orze-
czeń sądowych, bez których trudno wyobrazić sobie prawidłową wykładnię  
i stosowanie określonych przepisów. Coraz częściej użytkownicy specjali-
stycznego oprogramowania prawniczego korzystają również z komentarzy  
i bogatych zbiorów tez piśmiennictwa, wykorzystując ogromny potencjał 
specjalistycznego oprogramowania prawniczego porównywalny z doskonale 
wyposażonymi bibliotekami. Oszczędność czasu w dostępie do aktów praw-
nych i orzecznictwa jest oczywista, a środki zaoszczędzone na zakupie szybko 
dezaktualizujących się kodeksów i zbiorów przepisów prawnych przezna-
czone mogą być na zakup kolejnych komputerów i programów prawniczych.

Intranet i Internet

Ogromne możliwości komputera ulegają zwielokrotnieniu przez wyko-
rzystanie intranetu (sieć wewnętrzna) i Internetu.  Tworzenie sieci kompu-
terowych nie jest dziś luksusem, a przykładem mogą być małe sądy,  
w których komputery łączone są w sieci nie tylko w poszczególnych wydzia-
łach, ale w całym sądzie. Korzystanie z intranetu umożliwia sprawne wza-
jemne komunikowanie się sędziów, między innymi celem wymiany 
informacji o często zmieniających się przepisach, w tym przekazywania 
aktualnej treści poszukiwanych aktów prawnych bądź poszukiwanych tez 
i uzasadnień orzecznictwa sądowego. Nadto sieć informatyczna pozwala na 
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wzajemne korzystanie ze wzorców powtarzalnych decyzji sądowych, wza-
jemne przedstawianie konsultowanych projektów orzeczeń czy też nawet 
podejmowanie czynności technicznych, jak ustalanie terminów narad.  
Nie bez znaczenia jest również możliwość współpracy przy wykorzystaniu 
technik informatycznych z administracją sądową. Za pomocą komputera 
sędziowie uzyskują informację o wykorzystaniu sal rozpraw, dokonują 
weryfikacji sporządzanych w ramach administracyjnych czynności sądo-
wych protokołów, projektów orzeczeń, uzasadnień i innych pism. 

Coraz częściej sędziowie korzystają również z możliwości wykorzysta-
nia ogromnego potencjału Internetu. W ostatnim okresie w wielu sądach 
podjęto decyzje o umożliwieniu sędziom podłączenia komputerów do sieci 
stałym łączem, co niewątpliwie ogranicza do minimum koszty korzystania 
z Internetu przy jednoczesnym zagwarantowaniu dużej szybkości przesyła-
nia danych. Dostęp do Internetu umożliwia sędziom między innymi odwie-
dzanie stron fachowej prasy prawniczej. Możliwe staje się także korzystanie 
z baz aktów prawnych, orzecznictwa sądowego oraz różnego rodzaju publi-
kacji, raportów, analiz i ekspertyz prawnych dostępnych na stronach inter-
netowych. Praktycznie tylko poprzez Internet sędziowie mogą uzyskiwać 
informacje o prawie europejskim – akty prawa europejskiego i orzecznic-
two Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w różnych wersjach języko-
wych. Nie bez znaczenia jest też możliwość powszechnego korzystania  
z poczty elektronicznej (e–mail), która umożliwia między innymi komuni-
kowanie się sędziów z rożnych sądów, współpracę z pracownikami nauko-
wymi wyższych uczelni oraz wymianę informacji odnośnie do szkoleń, 
seminariów i różnego rodzaju specjalistycznych konferencji prawniczych.

Wykorzystanie komputerów w praktyce orzeczniczej sędziów wymaga 
zachęcenia sędziów do korzystania z dobrodziejstw techniki. Warto inwe-
stować w narzędzia pracy sędziego oraz szkolić sędziów w zakresie obsługi 
komputera, korzystania ze specjalistycznego oprogramowania prawniczego 
i umiejętności wykorzystania potencjału cyber-przestrzeni.

Część III –  Informatyka w służbie sądu
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WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZEŃSTWA 
INFORMACYJNEGO

Piotr VaGla Waglowski *

W dniu 1 lipca 2003 r. weszły w życie zmiany w polskiej procedurze kar-
nej. Zmiany poszły w kierunku odformalizowania i uproszczenia postępo-
wania przed sądem. Zeznania świadka czy wyjaśnienia oskarżonego mogą 
być nagrane na płycie CD. Ma to usprawnić protokołowanie, a tym samym 
czynności procesowe. Wszędzie tam, gdzie daną czynność utrwala się za 
pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, protokół można ogra-
niczyć do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział  
w tej czynności. O środkach technicznych służących do usprawnienia proce-
dury traktuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzaju 
urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub 
dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwa-
rzania i kopiowania zapisów z 2 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 107, poz. 1005).

Wykorzystanie możliwości przewidzianych w znowelizowanej pro-
cedurze karnej oraz przepisach wykonawczych można uznać za jeden  
z pierwszych kroków na drodze do informatyzacji sądów w Polsce. 
Oczywiście obok wykorzystywania narzędzi normatywnych musi  
powstać specjalna, przeznaczona dla sądownictwa infrastruktura tele-
informatyczna.

Na początku 2002 r., podczas konferencji „Inteligentne technologie  
w sądownictwie”, która odbyła się w Białymstoku, poinformowano, że tylko 
w co dwudziestej sali sądowej w Polsce proces protokołuje się kompute-
rowo. Wysłanie pozwu do sądu pocztą elektroniczną (e–mail) to na razie 
przyszłość. W roku 2002 w polskich sądach i prokuraturach używanych 
było 9 tys. komputerów. Cztery lata wcześniej było ich ośmiokrotnie mniej. 
Warto tu wspomnieć Sąd Okręgowy w Gdańsku, w którym uruchomiono 
„połączenie internetowe” z miejscowym aresztem śledczym. Umożliwia ono 

* Autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, Członek Zarządu Internet Society 
Poland.
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korzystanie przez sędziów z komputerowej ewidencji osób pozbawionych 
wolności. Uruchomiony w 2002 r. system był pierwszym tego typu w Polsce, 
a obejmował ponad 11 tys. osób i ponad 16 tys. orzeczeń sądowych. 

Wraz ze stopniową komputeryzacją sądów w Polsce rozwiązać będzie 
trzeba szereg problemów, które już teraz obserwowane są na świecie. Nikt 
chyba nie neguje faktu, że budowa infrastruktury teleinformatycznej (rów-
nież dla sądownictwa) wymaga poczynienia pewnych nakładów finanso-
wych. O jakich kwotach mówimy? Wedle informacji sprzed trzech lat: 
administracja sądów angielskich zamierzała przeznaczyć 4,4 miliona fun-
tów pochodzących z budżetu państwa na rozwój elektronicznego systemu 
zarządzania czasem. Wydatki zaplanowano na trzy lata – zatem niebawem 
można spodziewać się analiz efektywności poczynionych inwestycji. 
Założenia były proste: optymalizacja czasu zapewni szybsze rozpatrywanie 
spraw. Postanowiono, że dodatkowe 13,5 miliona funtów zostanie przezna-
czonych na rozwój elektronicznej platformy umożliwiającej współpracę 
on–line pomiędzy sądami a podmiotami stale współpracującymi z wymia-
rem sprawiedliwości, takimi jak policja, zarządcy budynków i nieruchomo-
ści czy instytucje udzielające pożyczek hipotecznych.

Konieczność informatyzacji wymiaru sprawiedliwości dostrzeżono nie 
tylko w Europie. W Singapurze adwokaci mogą już uczestniczyć w procesie 
dzięki kamerom wideo i Internetowi. Wdrażanie systemu elektronicznej 
komunikacji w procesach sądowych rozpoczęto w singapurskich sądach 
pierwszej instancji w styczniu 2002 r. Szacowano, że istnienie takiego sys-
temu pozwoli na zaoszczędzenie 20 milionów dolarów rocznie. Kamery 
wideo zostały również zainstalowane w więzieniach, by więźniowie mogli 
być przesłuchiwani przez sędziów bez opuszczania zakładu karnego.

Oczyma wyobraźni widzę sąd, w którym istnieje możliwość prowadze-
nia spraw za pośrednictwem Internetu. Być może uwolniłoby to zaintereso-
wane strony od konieczności pojawiania się w jego dostojnym gmachu. 
Dowody byłyby prezentowane za pomocą transmisji wideo, przesłuchania 
prowadzone za pośrednictwem systemu telekonferencyjnego, a dokumenty 
przesyłane pocztą elektroniczną. Oszczędzono by czas, środki na utrzyma-
nie powierzchni biurowej, przechowywane w postaci cyfrowej dokumenty 
zajmowałyby mniej miejsca. 

Część III –  Informatyka w służbie sądu
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Warta odnotowania jest inicjatywa Centre for Information Technology 
and Dispute Resolution, które funkcjonuje przy University of Massachusetts. 
Centrum organizuje już od kilku lat swoiste zawody w alternatywnym roz-
strzyganiu sporów (mediacji, arbitrażu) z wykorzystaniem Internetu. 
Zawody pod nazwą „The International Competition in Online Dispute
Resolution” (ICODR) zgromadziły w 2004 r. uczestników z 21 krajów. 
Wśród największych barier uczestnicy zawodów wskazywali na brak możli-
wości dokonywania takich interakcji z uczestnikami postępowania, jakie 
mogłyby zaistnieć, gdyby mediator czy arbiter znajdowali się w jednym 
pomieszczeniu ze spierającymi się stronami. Bariery te jednak stopniowo 
będą zanikać wobec coraz doskonalszych technik komunikacyjnych oraz 
pewnego oswojenia się z nimi uczestników postępowania. Na świecie podej-
muje się również próby tworzenia serwisów sądowych, które wykorzystują 
opisane wyżej możliwości. 

Niekoniecznie od razu trzeba „porywać się” na rozbudowany system. 
Zacznijmy od prostego serwisu internetowego. W Wielkiej Brytanii urucha-
mia się serwis pozwalający na składanie pozwów, a także śledzenie postępo-
wania sądowego w Internecie. Ma to również oparcie legislacyjne: w postaci 
ustawy Procedure Rules 2002 (SI 2002 2058), która wprowadziła zmiany do 
angielskiej procedury cywilnej Civil Procedure Rules 1998 (SI 1998 3132). 
Zadaniem nowych regulacji było wprowadzenie w sądach możliwości 
dostarczania i wysyłania z nich dokumentów (pism procesowych) w postaci 
elektronicznej. W USA, w sprawie Rio Properties v. Rio International 
Interlink sąd apelacyjny uznał skuteczność przesłania pisma procesowego 
za pomocą poczty elektronicznej drugiej stronie. U podstaw takiej decyzji 
leżało to, że adresat pisma dość często zmieniał siedzibę, zaś nie zmieniał 
„kontaktu elektronicznego”. W biurze podawczym jednego z polskich sądów 
na pytanie o możliwość przesłania pisma procesowego za pomocą poczty 
elektronicznej padła odpowiedź: proszę bardzo, na wszystkim możemy 
przystawić pieczęć. 

Problem jest więc wielopłaszczyznowy: z jednej strony koszt infrastruk-
tury, bariery dotyczące porozumiewania się na odległość i normatywne 
podstawy działania systemu, z drugiej – wspomniane „oswojenie się” z tech-
nikami telekomunikacyjnymi przez ich użytkowników. 
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Zmierzając do informatyzacji sądów nie można zapominać o bezpie-
czeństwie informacji. To, że sąd zaistnieje w Internecie, stwarza zagroże-
nia dla danych (w tym danych osobowych świadków, stron procesowych, 
czasem tajemnic przedsiębiorstwa, etc.), które sąd przechowuje w swoich 
elektronicznych archiwach. W USA ośmiu sędziów badających możliwości 
ujednoliconego systemu ewidencji sądów federalnych (PACERNet – Public 
Access to Court Electronic Records) stwierdziło, że wszelkie zapisy doty-
czące spraw kryminalnych oraz inne dane w aktach sądów federalnych (takie 
jak data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, etc.) nie powinny 
być dostępne w systemie online. Sędziowie przyglądali się systemowi, gdyż 
padł on ofiarą ataku komputerowych włamywaczy. W Europie, mając na
względzie prywatność aktorów procesów sądowych, francuski odpowiednik  
polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (CNIL) zde-
cydował, że decyzje sądowe w sprawach osób fizycznych, które są dostępne
w Internecie za pomocą systemów wyszukiwawczych, powinny być prezen-
towane w taki sposób, by gwarantować anonimowość stron postępowania. 
Jeśli nie są dostępne za pomocą wyszukiwarek – powinny być pozbawione 
adresów stron. 

Obok zasygnalizowanych wyżej problemów istnieją również inne, takie 
jak ochrona systemów komputerowych wykorzystywanych przez adwoka-
tów i radców prawnych podczas świadczenia usług klientom. Obserwowana 
praktyka w tym zakresie jest daleka od postulowanego w zbiorach zasad  
etyki zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem danych. Często 
zapomina się o podstawowym oprogramowaniu „antywirusowym”. 
Przypadki wdrażania spójnej polityki bezpieczeństwa w kancelariach należą 
do rzadkości.

Część III –  Informatyka w służbie sądu
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CZĘŚĆ IV

KADRA SĄDOWA

KONKURS NA PRACOWNIKA SĄDU

Ryszarda Stasiak*

Jednym z warunków sprawnego działania wymiaru sprawiedliwości 
jest dobrze wyszkolona, profesjonalna kadra administracyjna. 

Sądy, szczególnie w dużych miastach, z powodu niskich zarobków i fluk-
tuacji pracowników administracyjnych przez wiele lat miały kłopoty  
z doborem odpowiedniej kadry. Przyjmowanie do pracy osób przypadko-
wych i duża płynność kadr to istotne czynniki wpływające na niską spraw-
ność sądownictwa. Od dwóch lat poziom wynagrodzeń pracowników 
administracji znacznie wzrósł. Zmieniła się również sytuacja na rynku 
pracy – bezrobocie powoduje, że tysiące młodych wykształconych ludzi 
pozostaje bez zatrudnienia. Nie ma zatem przeszkód, aby zatrudniać  
w sądach osoby o najwyższych kwalifikacjach.

Zalety konkursu 

Jak to zrobić, jak dokonać wyboru? Droga konkursu wydaje się najodpo-
wiedniejsza. Potwierdzają to przykłady sądów rejonowych w Płońsku i w 
Tychach, gdzie takie konkursy przeprowadzono. W Sądzie Rejonowym  
w Płońsku w wyniku konkursów przyjęto dotychczas cztery osoby i we 
wszystkich przypadkach był to dobry wybór. 

*  Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku, publ. w „Rzeczpospolitej” z 21.08.2003.
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Konkurs w kilku etapach pozwala wyłonić najlepszego kandydata i unik-
nąć zatrudnienia przypadkowych, nieodpowiednich osób. Przeprowadzenie 
konkursu oraz informacja o liczbie osób biorących w nim udział działa 
mobilizująco na osoby już pracujące w sądzie. Wybór osób o wysokich kwa-
lifikacjach odciąża sąd od konieczności dodatkowego szkolenia w zakresie
technik biurowych, obsługi komputera itp. Osoby, które dzięki konkursowi 
dały się poznać jako mające wysokie kwalifikacje, mogą być w przyszłości
zaproszone do udziału w kolejnych konkursach. 

Jak przeprowadzić konkurs? 

1. Prezes zarządzeniem powołuje komisję konkursową. W skład komisji 
powinni wchodzić: prezes sądu, kierownik administracyjny, przewodniczący 
wydziału i kierownik sekretariatu, do którego kandydat ma być przyjęty. 

2.  Konkurs można ogłosić w prasie i w sądzie, chyba że wcześniej poda-
nie o pracę przysłała do sądu odpowiednia liczba kandydatów. 

3.  Przed zawiadomieniem kandydatów o terminie konkursu należy 
dokonać wstępnej selekcji podań – odrzucić osoby bez średniego wykształ-
cenia i bez jakiejkolwiek znajomości techniki pracy biurowej. 

4.  Konkurs można przeprowadzić w ciągu jednego dnia, powinien jed-
nak składać się z kilku etapów: 

–   dyktando, 

–   posługiwanie się komputerem (przeprowadza sekretarz sądowy –  
w oznaczonym czasie należy napisać wcześniej przygotowany tekst), 

–   rozmowa kwalifikacyjna (członkowie komisji zadają kandydatom
pytania dotyczące np. motywacji do pracy w sądzie, wykształcenia, zainte-
resowań, uprzedniej karalności rodziny itp.). 

5.  Każdy z członków komisji ocenia kandydatów i w drodze głosowania 
wybiera najlepszego. 

6.  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający nazwiska 
wybranych kandydatów, liczbę uzyskanych punktów, a także listę osób, 
które wprawdzie nie zostały wybrane, ale dzięki wysokiej ocenie mogą 
zostać zatrudnione w przyszłości. 

Część IV –  Kadra sądowa
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Mimo wielu zalet taki sposób wyboru pracowników administracji sądo-
wej nie jest popularny, a zatrudnianie pracowników wciąż odbywa się  
na podstawie nieokreślonych i niejasnych kryteriów. Być może niniejszy 
artykuł będzie stanowił zachętę do wprowadzenia przy wyborze pracowni-
ków w sądach konkursu jako reguły. 

SYSTEMY DWÓJKOWE

Tomasz Kałużny*

Sprawność postępowania sądowego zależy – między innymi –  
od współpracy sędziego z pracownikami sekretariatu. Zdarza się, że 
wykonywaniem zarządzeń jednego sędziego i protokołowaniem prowa-
dzonych przez niego czynności zajmują się różni urzędnicy. Taki sys-
tem może powodować niewłaściwe i znacznie opóźnione wykonywanie 
decyzji sędziego. Protokołowanie posiedzeń i innych czynności często 
wydłuża się z powodu braku współpracy między sędzią przewodni-
czącym a nienadążającym i nieznającym jego metody pracy protoko-
lantem. Wypracowanie optymalnych metod współpracy gwarantuje 
proponowany tzw. system dwójkowy, polegający na obsłudze admini-
stracyjnej określonego sędziego przez przydzielonego mu pracownika 
sekretariatu. 

Czynności orzecznicze sędziów wykonywane są przede wszystkim  
na posiedzeniach. Pracownik sekretariatu obsługujący konkretnego sędziego 
doskonale orientuje się, w które dni odbywają się sesje, kiedy należy rozpi-
sać poszczególne sprawy oraz kiedy wykonać decyzje sędziego wpływające  
na sprawność postępowania. Ogólna orientacja w referacie sędziego pozwala 
na przedstawianie do dekretacji spraw pilnych, w których decyzje należy 
podjąć niezwłocznie z uwagi na termin posiedzenia. „Przypisany” sędziemu 

* Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, publ. w „Rzeczpospolitej”  
z 19.09.2003.
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urzędnik wie, gdzie znajdują się akta spraw, w których sprawach należy  
ponowić zobowiązanie do wykonania określonej czynności bądź gdzie 
wystąpiły kłopoty z doręczeniem korespondencji. Wpływające pisma  
procesowe mogą być przedstawiane bezpośrednio sędziemu w każdej 
dogodnej chwili, a pracownik koncentruje się na natychmiastowym wyko-
naniu podjętych decyzji. Jego wiedza o ilości rozpraw w danym dniu,  
o ewentualnej absencji stron bądź świadków umożliwia sędziemu opty-
malne wykorzystanie terminów sesji. Komunikowanie się ze stronami 
postępowania oraz obsługa korespondencji może również spoczywać na 
tym pracowniku i w każdej chwili, nawet telefonicznie, może on udzielić 
informacji o stanie sprawy. 

Rozwiązanie takie sprawdziło się m. in. w Sądzie Rejonowym  
w Białymstoku – VI Wydziale Pracy. Małgorzata Rećko, kierownik sekreta-
riatu tego wydziału, ocenia, że ze względu na równomierne obciążenie pracą 
wyraźnie poprawiły się relacje między pracownikami. Daje się też zauwa-
żyć, że odpowiedzialność za realizację zarządzeń „przypisanego” sędziego 
mobilizuje do sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków. 

Współpracujący z sędzią urzędnik może odciążyć go od wielu czaso-
chłonnych czynności biurowych. Z pewnością nie sprawi mu kłopotu 
przygotowywanie projektów orzeczeń, szczególnie w powtarzalnych sta-
nach faktycznych. Dzięki wykorzystaniu komputera często sprowadza się 
to do wykonania czynności czysto technicznych, jak wpisanie stron, daty,  
a przede wszystkim „tasiemcowych” kwot pieniężnych z określeniem wyso-
kości ustawowych odsetek. Należy zaznaczyć, że sędziowie coraz częściej 
korzystają z komputerów osobistych z odpowiednio posegregowanymi wła-
snymi wzorami i projektami orzeczeń, w których tylko oni lub obsługujący 
ich urzędnicy potrafią się poruszać.

Przy wprowadzaniu proponowanego rozwiązania pewną trudnością 
może okazać się przygotowanie i przeszkolenie pracowników do współpracy 
z sędzią. Przewodniczący wydziałów i kierownicy sekretariatów dokonu-
jąc wyboru powinni uwzględniać sposób pracy i wzajemne oczekiwania.  
Do nich będzie należała interwencja w przypadkach, gdy współpraca nie 
ułoży się dobrze bądź nie da oczekiwanego efektu. 

Część IV –  Kadra sądowa
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System dwójkowy gwarantuje sprawną i rzetelną obsługę obszernych 
referatów sędziów. Dzięki niemu akta spraw nie zalegają na półkach, są 
na bieżąco kontrolowane, szybciej zapadają rozstrzygnięcia. Współpraca  
w ramach systemów dwójkowych wpływa na wydajność zarówno sędziów, 
jak i urzędników, i dlatego system ten warto wykorzystać. 

ASYSTENT SĘDZIEGO

Katarzyna Gonera*

Od dawna sędziowie skarżą się, że wiele czasu, który mogliby poświę-
cić na rozstrzyganie spraw i rozwiązywanie problemów prawnych,  
zajmuje im tzw. praca w referacie, czyli czynności biurowe, prowadzenie 
bieżącej korespondencji oraz podejmowanie decyzji w kwestiach natury 
prawie technicznej. Ostatnio pojawiła się szansa, aby część czynności 
formalno-organizacyjnych związanych z przygotowaniem sprawy do 
rozpoznania i rozstrzygnięcia wykonywał asystent sędziego. 

Instytucja asystenta sędziego w sądach powszechnych jest nowością 
wprowadzoną ustawą z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.; dalej u.s.p.). Wcześniej asystenci 
sędziów byli zatrudnieni tylko w Sądzie Najwyższym oraz Trybunale 
Konstytucyjnym. 

Jako asystenta sędziego można zatrudnić jedynie osobę, która ukończyła 
wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa. Po przepracowa-
niu sześciu lat na tym stanowisku asystent może przystąpić do egzaminu 
sędziowskiego. Inaczej mówiąc, zatrudnienie przez sześć lat na stanowisku 
asystenta zwalnia od odbycia aplikacji sądowej. 

Zgodnie z art. 155 §1 u.s.p., asystent sędziego wykonuje samodzielnie 
czynności administracji sądowej oraz czynności przygotowania spraw sądo-
wych do ich rozpoznania. Celem zatrudnienia asystenta jest usprawnienie 

* Sędzia Sądu Najwyższego, publ. w „Rzeczpospolitej” z 21.10.2003.



81

działania sądu jako instytucji poprzez odciążenie sędziego od wielu czynno-
ści biurowych, w których może go zastąpić inna osoba. 

Na podstawie art. 155 §5 u.s.p. Minister Sprawiedliwości określił w roz-
porządzeniu z 5 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 192, poz. 1613) szczegółowy 
zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów. Przepisy 
rozporządzenia przewidują, że mają oni wykonywać czynności w wydzia-
łach sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Prezes sądu przydziela 
asystentów tym sędziom, którzy wykonują obowiązki związane z rozpozna-
waniem spraw sądowych. Chodzi więc o sędziów orzekających w sprawach 
cywilnych i karnych, a nie pełniących obowiązków w administracji lub w 
nadzorze sądowym. Asystent może pomagać nie więcej niż trzem sędziom. 

Co może i powinien 

Do samodzielnych czynności asystenta należą czynności administracji 
sądowej związane z załatwianiem spraw oraz czynności przygotowania 
spraw sądowych do rozpoznania, a w szczególności: 

–  wstępna analiza akt spraw przydzielonych do referatu sędziego; 

–  sporządzanie projektów zarządzeń, w szczególności wezwań do uisz-
czenia opłat sądowych i zarządzeń o zwrocie pozwu; 

–  sporządzanie projektów zarządzeń przygotowujących sprawę do roz-
poznania na rozprawie lub posiedzeniu; 

–  kontrola sprawności, terminowości i prawidłowości wykonywania 
zarządzeń sędziego przez sekretariat wydziału; 

–  sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do danej 
sprawy, które nie stanowią wniosków procesowych; 

–  sporządzanie projektów orzeczeń niekończących postępowania  
w sprawie i ich uzasadnień; 

–  przedstawianie sędziemu stanu spraw nierozpoznanych; 

–  wstępna analiza zarzutów zawartych w środkach odwoławczych; 

–  gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do rozpoznawa-
nia spraw sądowych; 

–  wykonywanie innych czynności związanych z pracą sędziego. 

Część IV –  Kadra sądowa
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Na polecenie sędziego asystent może wykonywać inne czynności mające 
wpływ na sprawność i racjonalność postępowania, np. analizować pisma 
procesowe, zbierać materiały źródłowe (np. orzeczenia Sądu Najwyższego, 
Trybunału Konstytucyjnego, a w przyszłości również Trybunału Sprawiedli-
wości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu) i publikacje prawnicze 
przydatne do rozstrzygnięcia sprawy. 

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym asystentowi 
można powierzyć także opracowanie projektów zarządzeń (np. wezwa-
nia do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego lub do uisz-
czenia opłaty od tego pisma) i postanowień niekończących postępowania  
w sprawie (np. w przedmiocie zabezpieczenia powództwa, zawieszenia 
postępowania albo zwolnienia od kosztów sądowych). Może on również 
przygotowywać projekty orzeczeń kończących postępowanie w sprawie 
wraz z ich uzasadnieniem (np. w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umo-
rzenia postępowania, odrzucenia apelacji albo umorzenia postępowania 
apelacyjnego), a nawet projekty orzeczeń rozstrzygających merytorycznie 
sprawę (nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym albo 
wyroki zaoczne) oraz uzasadnienia wyroków lub postanowień wydanych  
w postępowaniu nieprocesowym, zwłaszcza gdy dotyczą spraw typowych,  
w których orzecznictwo jest utrwalone. 

Pomocnik i podopieczny 

Znalezienie chętnych do pracy w charakterze asystenta sędziego nie 
powinno stanowić problemu. Kształci się w tej chwili wielu prawników – 
zarówno w uczelniach państwowych, jak prywatnych. Sędzia, któremu 
przydzielono asystenta, powinien podjąć starania, aby maksymalnie wyko-
rzystać jego pomoc w organizacji pracy we własnym referacie. Umożliwi to 
zaoszczędzenie czasu pracy sędziego i pozwoli mu na skoncentrowanie się 
na istotnych kwestiach merytorycznych. 

Trudność może polegać na odpowiednim wdrożeniu asystenta do spe-
cyficznych czynności polegających na swoistym zarządzaniu referatem
sędziego, a następnie na wyegzekwowaniu od niego odpowiedniego poziomu 
pracy. Ale to sędziom nie jest obce, ponieważ pracują z aplikantami sądo-
wymi, z praktykantami odbywającymi praktyki studenckie w sądzie, wresz-
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cie ze swoimi sekretarzami, którzy wykonują ich zarządzenia albo 
protokołują podczas sesji. Pewne umiejętności dydaktyczne na początku 
współpracy będą jednak przydatne. 

Ideałem byłoby, gdyby każdy orzekający sędzia miał w przyszłości wła-
snego asystenta. Są takie kraje, gdzie sędzia ma ich nawet dwóch, trzech, 
dzięki czemu jego wydajność jest niewspółmiernie większa niż polskiego 
sędziego. Na razie należy jednak zadowolić się tym, co umożliwiają obowią-
zujące przepisy i środki budżetowe resortu sprawiedliwości. 

Asystent sędziego jest instytucją nową w polskim sądownictwie. Prosimy 
więc osoby pracujące już z asystentami o podzielenie się swoimi doświad-
czeniami. 

Głosy Czytelników

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem dzisiejszy artykuł w „Rzecz-
pospolitej” zatytułowany Wyręka sędziego (Asystent sędziego). Idea w nim 
zaprezentowana wydaje się słuszna, godna poparcia i szerszej prezentacji. 
Nie chcę powielać tu argumentów przemawiających na rzecz poprawy stanu 
sądownictwa prezentowanych w gazecie, gdyż nie podlegają one dyskusji. 
Sam odbywając praktyki sądowe zauważyłem, jak rozczłonkowana jest praca 
sędziego, a zarazem nie do końca uporządkowana praca sekretariatu. Uważam 
też, że stopniowe zastępowanie prawnikami osób, wprawdzie obeznanych  
z pracą kancelaryjną, ale nieposiadających przygotowania teoretycznego, 
również usprawni i poprawi jakość pracy. Boję się jednak, że w obecnej sytu-
acji ten „nowy zawód prawniczy” będzie zmarginalizowany, a artykuł taki jak 
ten pozostanie tylko kolejnym postulatem odłożonym na półkę, oczekującym 
do wdrożenia. Proszę o kontynuację tej zajmującej tematyki. [...]

     Z wyrazami szacunku,  P. P.

Część IV –  Kadra sądowa
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STAŻYŚCI W SĄDACH: MAŁE KOSZTY, DUŻA POMOC

Jolanta Machura–Szczęsna*

Sprawna praca sądów zależy od właściwej obsługi administracyjnej 
sekretariatów. Z powodu zbyt małej liczby sekretarzy sądowych czy też 
ich niewystarczającego przygotowania zawodowego wiele czynności biu-
rowych niepotrzebnie obciąża sędziów. 

Szereg czynności w pracy sekretariatów sądowych nie wymaga szczegól-
nych kwalifikacji. Należą do nich np. szycie, numerowanie i archiwizacja 
akt, wypełnianie skorowidzów alfabetycznych czy żmudne wypisywanie 
sygnatur dla celów statystycznych. Wykonywanie tych czynności powoduje 
zaległości w pracy sekretariatów. 

Do prostych czynności nie trzeba sekretarza 

W rozwiązaniu tych problemów pomóc mogą stażyści kierowani do 
pracy w sądach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania u praco-
dawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta. Przepisy stwarzają możliwość 
przyjmowania absolwentów na staż do dwunastu miesięcy bez potrzeby 
nawiązania stosunku pracy. Co istotne – nie obciąża to finansowo sądu,
ponieważ urząd pracy wypłaca stażystom zasiłek. 

Sąd zyskuje więc dodatkowego pracownika, którego można skierować 
do pracy na stanowisku, na którym potrzebna jest pomoc, np. biuro podaw-
cze, oddział administracyjny czy szczególnie obciążone sekretariaty. Pozwala 
to zmniejszyć zaległości w sądzie. 

Innym rozwiązaniem, ważnym społecznie i korzystnym dla sądu, jest 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
umożliwia zwrot części wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpie-
czenie społeczne. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
ponosi koszty stworzenia stanowiska pracy (np. kupno komputera). 

* Sędzia Sądu Rejonowego w Tychach, publ. w „Rzeczpospolitej” z 29.08.2003.
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Są sądy, w których to się sprawdza 

Odbywanie stażu w sądach wymaga nie tylko harmonijnej współpracy  
z miejscowym urzędem pracy. Pamiętać też trzeba o prawidłowym zabez-
pieczeniu dostępu do akt sądowych (ochrona danych osobowych) czy prze-
pisach procedury określających, kto może protokołować na rozprawach.  
Z kolei zatrudnienie niepełnosprawnych wymaga przystosowania warun-
ków pracy do wymogów takich pracowników. 

Dodatkowym, niezwykle istotnym atutem opisanej praktyki jest pozna-
nie umiejętności i kwalifikacji stażysty. Praktyka potwierdza, że absolwenci, 
którzy sprawdzili się podczas stażu, często wygrywają konkursy na etato-
wego pracownika sądu. A ryzyko związane z zatrudnieniem osoby przypad-
kowej zmniejsza się do minimum. 

W Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Tychach – w związku 
z dużym wpływem spraw oraz okresem urlopowym – powstały zaległości  
w pracy sekretariatu. Zlikwidowanie ich wymagało zwiększenia liczby pra-
cowników, nie było to jednak możliwe. Skierowanie do sekretariatu dwóch 
stażystów umożliwiło, w ciągu kilku miesięcy, nie tylko likwidację powsta-
łych zaległości, lecz także sprawną bieżącą pracę sekretariatu. Stażyści 
wykonywali nieskomplikowane, lecz żmudne, prace biurowe. Odciążyli 
sekretarzy sądowych, co pozwoliło im skupić się na właściwych czynno-
ściach, na przykład protokołowaniu rozpraw. Wymagało to oczywiście 
zaangażowania osób sprawujących nadzór nad sekretariatami i czasowej 
reorganizacji pracy, lecz przyniosło pozytywny efekt. 

Część IV –  Kadra sądowa
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SZKOLENIA KOMPUTEROWE PRACOWNIKÓW SĄDU

Ryszarda Stasiak* 

Z przyjemnością można zauważyć, że komputery nie są już rzadko-
ścią w sądach. Część sądów jest w całości skomputeryzowana, a inne pró-
bują to robić. Protokołowanie rozpraw coraz częściej odbywa się przy 
użyciu komputerów. Mający na co dzień do czynienia z tradycyjnymi 
aktami sądowymi sędziowie wiedzą, jak bardzo ułatwia to pracę. Czytelne 
protokoły, których odpisy można wydać praktycznie zaraz po zakończe-
niu rozprawy, to również wielkie ułatwienie dla stron procesu. 

Niestety, nie wszyscy pracownicy sekretariatów i sędziowie umieją 
obsługiwać komputer. Protokołowanie rozpraw na komputerze wymaga 
umiejętności szybkiego pisania. Przydatna jest także dobra znajomość edy-
torów tekstu i innych programów, które pozwalają na tworzenie szablonów, 
wzorców powtarzalnych czynności sądowych – pomocnych zarówno  
w pracy sędziów, jak i pracowników sekretariatów. 

Z powodu ograniczonych środków finansowych często nie jest możliwe
przeszkolenie informatyczne sędziów i sekretarzy sądowych w wymaganym 
zakresie. Koszty przeprowadzenia kursów oraz wynajęcia sali komputero-
wej są wysokie. Powstała w 2000 r. Fundacja Centrum Szkolenia Sędziów 
„Iustitia” znakomicie wypełnia tę lukę. Dzięki jej działalności powstało kilka 
centrów komputerowych – w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, 
Szczecinie, a ostatnio w Krakowie. Dotychczas przeszkolono w nich ponad 
2000 sędziów i pracowników administracji sądowej. 

Cóż jednak mają zrobić prezesi tych sądów, które nie znajdują się w 
wymienionych miastach ani w ich pobliżu? Docierają do nich informacje  
o kolejnych rozpoczynających się kursach. Jednak z powodu odległości od 
centrów komputerowych oraz czasu trwania kursów (podstawowy i zaawan-
sowany – po 25 godzin, dwa razy w tygodniu; kurs „bezwzrokowego pisania” 
– 60 godzin, trzy razy w tygodniu) skierowanie pracowników na szkolenia jest 
trudne. Nie bez znaczenia jest także to, że sąd musi ponieść koszty delegacji. 

*  Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku, publ. w „Rzeczpospolitej” z 30.09.2003.
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Istnieje jednak sposób pozwalający, przy stosunkowo niewielkich wydat-
kach, na przeszkolenie informatyczne kadry sądowej w miejscowości,  
w której sąd ma siedzibę. Koszt tych szkoleń może ponieść Fundacja 
Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia”. Wówczas sąd opłaca tylko koszty 
wynajęcia sali. Znalezienie nowoczesnej pracowni komputerowej, nawet w 
małym mieście, nie stwarza obecnie żadnych trudności. Prawie wszystkie 
szkoły wyposażone są w salki komputerowe na 15 – 16 stanowisk. Dyrektorzy 
szkół chętnie wynajmują te pracownie, z reguły po godzinie 15. Jest to 
korzystne, bowiem nie koliduje z czasem pracy sądu. 

W celu zorganizowania kursu można skontaktować się z Fundacją 
Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia” i przedstawić propozycje szkolenia 
(podstawowe, zaawansowane, „bezwzrokowego pisania” itp.). Szczegółowe 
informacje, dotyczące działań Fundacji, można znaleźć na stronie interne-
towej www.iustitia.pl. 

Kursy mogą przeprowadzić informatycy z danej miejscowości. Z pew-
nością w szkole, w której wynajmujemy salę, są osoby o odpowiednich kwa-
lifikacjach. W przypadku ich braku Fundacja pomoże je znaleźć. Umowy o
przeprowadzenie szkoleń zawiera z informatykami Fundacja, która określa 
wymagania dotyczące programu kursów. Ukończenie szkolenia jest potwier-
dzane stosownym dyplomem. W ten sposób przeszkolono między innymi 
sędziów i urzędników Sądu Rejonowego w Płońsku w zakresie podstawo-
wym i zaawansowanym. Zaplanowano także kurs „bezwzrokowego pisania”. 

– Celem Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia” – mówi sędzia 
Ewa Bońkowska–Konca, prezes Fundacji – jest przeszkolenie jak najwięk-
szej liczby sędziów i pracowników administracyjnych sądów. Polecamy kon-
takt z Fundacją i korzystanie ze wskazanych możliwości. 

Głosy Czytelników
Z zainteresowaniem śledzę pojawiające się artykuły dotyczące usprawnie-

nia pracy w sądach. Jako były wielbiciel literatury science fiction, traktuję je 
czasami jako miłe oderwanie się od rzeczywistości i powrót do czasów młodo-
ści, kiedy zaczytywałem się obrazami przyszłego świata przesyconego tech-
niką. Z pewnością w moim miejscu pracy przydałoby się szkolenie pracowników 
w zakresie obsługi komputerów, a raczej komputera, pozbawionego wszelkich 
podstawowych programów niezbędnych w pracy biurowej, z procesorem 386  

Część IV –  Kadra sądowa
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i twardym dyskiem 3 GB. Szkolenie przydałoby się szczególnie w zakresie logi-
styki i szczegółowego planowania korzystania  z komputera przez siedmiu 
sędziów w wydziale i 11 pracowników sekretariatu. Z pewnością odpowiedni 
(czytaj optymalny) plan wykorzystywania komputera znacznie usprawniłby 
pracę całego wydziału.

SZKOLENIA SĘDZIÓW

Urszula Wieczorek*

Niezależne sądy i niezawiśli sędziowie stanowią gwarancję prawidło-
wego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Profesjonalnie zarzą-
dzane sądy oraz sędziowie o wysokich kwalifikacjach zawodowych to
warunek sprawności „trzeciej władzy”. Konieczność ciągłego pogłębia-
nia wiedzy nie kończy się w chwili złożenia egzaminu sędziowskiego czy 
powołania na urząd sędziego. Częste nowelizacje przepisów prawa i 
zmieniająca się rzeczywistość stawiają przed sędziami nowe zadania. 

Już dzisiaj w praktyce orzeczniczej konieczna jest znajomość międzyna-
rodowych przepisów ochrony praw człowieka, np. „Europejskiej konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”, oraz orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Z chwilą przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej każdy sędzia stanie przed nowymi 
wyzwaniami. Z mocy prawa będzie bowiem sędzią Wspólnoty, zobowiąza-
nym do stosowania prawa wspólnotowego, które – dodajmy – ma pierw-
szeństwo przed prawem wewnętrznym. 

Poważne wyzwania 

Spoczywający na państwie obowiązek zapewnienia sędziom szkoleń 
wynika m.in. z europejskich regulacji prawnych, w tym z Zaleceń Rady 
Europy nr (94)12 dotyczących niezawisłości, sprawności i roli sędziów,  
a także z „Europejskiej karty sędziego” przyjętej w 1998 r. 

* Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, obecnie delegowana do pracy  
w Ministerstwie Sprawiedliwości, publ. w „Rzeczpospolitej” z 09.10.2003. 
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W obecnej sytuacji na edukację sędziów trzeba położyć szczególny 
nacisk. Samokształcenie nie jest już wystarczające. Zarządzający sądami 
powinni jak najszybciej uświadomić sobie potrzebę systematycznego szko-
lenia przedstawicieli trzeciej władzy. Nie może to być organizowane w spo-
sób przypadkowy, nieprzemyślany. Zarówno tematyka szkoleń, jak i dobór 
wykładowców powinny być dostosowane do aktualnych potrzeb, z uwzględ-
nieniem wysokich wymogów merytorycznych i autorytetu wykładowcy. 

Niekoniecznie drożej, ale inaczej 

Skąd wziąć pieniądze na szkolenia? Niewątpliwie środki finansowe muszą
zostać wygospodarowane. Zresztą każdy sąd apelacyjny czy okręgowy ma 
na to fundusze. Dysponowanie nimi pozostawia jednak wiele do życzenia. 
Często organizuje się kilkudniowe, wyjazdowe szkolenia sędziów, które dez-
organizują pracę sądów. Są one wyjątkowo kosztowne, dlatego mogą odby-
wać się raz lub dwa razy w roku. System ten, choć częściowo uzupełnia lukę, 
w czasach ważnych zmian systemu prawa nie jest wystarczający. 

W tej sytuacji należałoby zmienić system. Dobrym rozwiązaniem mogą 
być stałe (np. comiesięczne) szkolenia sędziów, przeprowadzane w siedzi-
bach sądów w dni wolne od pracy. Eliminuje to dodatkowe koszty związane 
z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników, a jednocześnie nie powo-
duje oderwania ich od codziennych zajęć służbowych. Szkolenia takie były 
w przeszłości organizowane w niektórych sądach, także obecnie w niektó-
rych okręgach przeprowadza się je jako uzupełniające. Choć pamiętać 
trzeba, że w perspektywie sędziowie powinni być szkoleni w ramach godzin 
pracy. To jednak wymaga ustalenia szczegółowego planu z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

Wymiana doświadczeń i integracja 

Programy szkoleń powinny być opracowywane odrębnie dla każdego 
pionu (karnego, cywilnego, gospodarczego) i obejmować np. najbliższe pół-
rocze. Osobami szkolącymi, oprócz wykładowców akademickich, powinni 
być sędziowie sądów wyższego szczebla. Udział praktyków ma wiele zalet. 
W czasie takich szkoleń można omówić nie tylko interpretację przepisów 
prawa, ale także rozwiązywać problemy wynikające z praktyki, co może 
przyczynić się do ujednolicenia i poprawy jakości orzecznictwa. Sędziowie, 

Część IV –  Kadra sądowa
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szczególnie z niewielkim stażem pracy, mogliby uzyskać wiedzę na temat 
poszczególnych instytucji prawa procesowego i materialnego od bardziej 
doświadczonych kolegów pełniących funkcje nadzorcze lub orzekających  
w drugiej instancji. Przedmiotem szkolenia powinny być też zasady etyki 
sędziowskiej. Taka wymiana doświadczeń dodatkowo sprzyja integracji śro-
dowiska sędziowskiego danego okręgu. 

Celowe jest organizowanie osobnych spotkań dla sędziów orzekających 
w odrębnych dziedzinach prawa, natomiast szkolenia dla wszystkich sędziów 
z danego okręgu powinny dotyczyć tematyki uniwersalnej. 

Przygotowując zajęcia na temat prawa wspólnotowego, organizatorzy 
mogą już dziś korzystać z wiedzy sędziów absolwentów pierwszego pody-
plomowego studium prawa europejskiego, zorganizowanego przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich 
„Iustitia” na Uniwersytecie im. Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie.

„ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO”: LOKALNE SZKOLENIA 
PRZY WYKORZYSTANIU TECHNIK INFORMATYCZNYCH

Tomasz Kałużny*

Nim stosowanie prawa europejskiego będzie codzienną praktyką pol-
skich sędziów, warto rozważyć inicjatywę organizowania lokalnych szko-
leń mających na celu przybliżenie sędziom nieznanych regulacji oraz 
zapoznanie ich z możliwością dostępu do prawa europejskiego przy 
wykorzystaniu technik informatycznych.

O potrzebie organizowania szkoleń dotyczących praktycznych aspektów 
stosowania i wykładni prawa europejskiego nikogo nie trzeba przekonywać. 
Wielu sędziów uczestniczyło już w szkoleniach, które w mniejszym lub więk-
szym stopniu przyczyniły się do ogólnej znajomości prawa europejskiego. 

*  Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku.
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Trudno oczywiście porównywać znajomość przepisów wspólnotowych z 
doświadczeniem nabytym na tle regulacji krajowych. Dorobek prawa euro-
pejskiego wynika bowiem z kilkudziesięcioletniej praktyki, która przez wiele 
lat kształtowana była bez udziału polskich sędziów. 

W związku z integracją nie da się uniknąć konieczności stosowania  
i wykładni prawa europejskiego przed sądami polskimi. Trudno sobie jed-
nak wyobrazić, aby w codziennej pracy można było korzystać z kilkudzie-
sięciu tysięcy stron aktów prawa europejskiego w wersji papierowej. 
Praktycznie niemożliwe wydaje się wyszukiwanie określonych aktów prawa 
czy też orzecznictwa  Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości bez pomocy 
„wyszukiwarek internetowych”, pozwalających na sprawne korzystanie  
z elektronicznych baz aktów prawa wspólnotowego. Także Dziennik 
Urzędowy UE, wobec konieczności tłumaczenia na wszystkie języki krajów 
członkowskich, dostępny będzie praktycznie wyłącznie w wersji elektro-
nicznej. Dlatego brak narzędzi technicznych uniemożliwia bieżącą analizę 
publikowanych nowych aktów prawa europejskiego. 

W apelacji białostockiej w marcu i kwietniu 2003 r. zorganizowany 
został cykl szkoleń dla sędziów na temat: „Źródła prawa europejskiego”. 
Koncepcja organizowania lokalnych szkoleń sprowadza się do przeszkole-
nia sędziów bez ich zbędnego zaangażowania czasowego (związanego  
z koniecznością dojazdów do innych miejscowości) oraz bez zbędnych 
kosztów organizacyjnych (koszty przejazdu, noclegu itp.). 

Program szkolenia powinien obejmować omówienie konieczności sto-
sowania i wykładni prawa europejskiego przez sędziów polskich. Nadto  
w ramach szkoleń należy wskazać na konieczność dokonywania oceny 
zgodności stosowanych w danym postępowaniu przepisów prawa polskiego  
z przepisami prawa europejskiego,  dokonywania weryfikacji kolizji i podej-
mowania stosownych decyzji. Równie ważne jest wyeksponowanie koniecz-
ności znajomości prawa europejskiego i orzecznictwa wspólnotowego jako 
podstaw formułowania pytań prejudycjalnych kierowanych do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości celem interpretacji i wykładni prawa wspólno-
towego. Część merytoryczną można zakończyć przedstawieniem aspektów 
europeizacji prawa krajowego, w tym dostosowania prawa krajowego do 
standardów prawa europejskiego.

Część IV –  Kadra sądowa
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Osobami prowadzącymi szkolenie mogą być pracownicy naukowi, na co 
dzień prowadzący zajęcia z prawa europejskiego, lub praktycy posiadający 
wiedzę na temat regulacji wspólnotowych, np. absolwenci, którzy ukończyli 
organizowane specjalnie dla sędziów w UMCS w Lublinie studia podyplo-
mowe w zakresie prawa europejskiego.

Każde szkolenie obok treści merytorycznych winno obejmować praktyczne 
aspekty stosowania prawa. Mogą to być panele dyskusyjne, zajęcia warsztatowe 
w grupach, prezentacje multimedialne źródeł prawa wspólnotowego. 

Najcenniejsze są zajęcia praktyczne przy komputerach. Umożliwiają 
one nabycie umiejętności posługiwania się technikami informatycznymi  
w poszukiwaniu określonych źródeł prawa europejskiego. Należy w szczegól-
ności przedstawić specjalistyczne oprogramowanie gwarantujące dostęp do 
unijnych regulacji oraz systematyzację aktów europejskich z poszczególnych 
dziedzin prawa. Trzeba także ukazać ogromny potencjał europejskich stron 
internetowych, z których można korzystać (bezpłatnie) w poszukiwaniu róż-
nych baz aktów prawnych, w tym przetłumaczonych na język polski regulacji 
prawa europejskiego. Ważne jest również wyeksponowanie możliwości poczty 
elektronicznej, dzięki której gwarantowana jest bezpośrednia komunikacja 
praktyków dysponujących informacją na temat prawa europejskiego, orzecz-
nictwa sądowego oraz różnego rodzaju publikacji, raportów, analiz i eksper-
tyz prawnych dotyczących prawa wspólnotowego. 

Zachęcenie praktyków do korzystania z dobrodziejstw techniki jest trud-
nym przedsięwzięciem. Przeszkodą mogą być  powszechnie znane braki w 
wyposażeniu technicznym sądów i bardzo ograniczony dostęp do Internetu. 
Należy jednak podkreślić, iż wobec wymogu stosowania i wykładni prawa 
europejskiego konieczne jest przełamywanie barier technicznych i psy-
chologicznych w wykorzystywaniu nowych technik informatycznych. 
Nieodzowne jest podejmowanie decyzji, w wyniku których sędziowie 
zostaną wyposażeni w narzędzia techniczne umożliwiające wykonywanie 
czynności orzeczniczych zgodnie z obecnymi wyzwaniami. 

W opublikowanym w „Rzeczpospolitej” z 16. 03. 2004 r. wywiadzie prof. 
Andrzej Wróbel wskazał, iż „konieczne jest natychmiastowe spełnienie wielu 
warunków i przesłanek o charakterze raczej techniczno-organizacyjnym 
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niż etyczno-emocjonalnym, w szczególności zaś kontynuowanie dotychcza-
sowych i rozpoczynanie nowych, odpowiednich dla charakteru i rodzaju 
zawodu, form kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w zakresie prawa
wspólnotowego, zapewnienie bezpośredniego i stałego dostępu do serwe-
rów Unii Europejskiej, tworzenie warunków do poruszania się prawników 
w multilingwistycznej przestrzeni prawa europejskiego. Przy spełnieniu 
tych koniecznych warunków poznanie prawa wspólnotowego nie sprawi 
większych trudności, zważywszy na wysoki poziom profesjonalny prawni-
ków polskich oraz aksjologiczną i merytoryczną spójność (zgodność) obu 
systemów prawnych”.

SZKOLENIE SĘDZIÓW: WSPÓŁPRACA  
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek*

[...] trzeba, by ten zawód pełnili najlepsi, najmądrzejsi, najbardziej 
wykształceni, najporządniej myślący. Rolę sędziego w cywilizowanym 
państwie mają pełnić tylko ludzie o najwyższych walorach, kwalifika-
cjach fachowych i etycznych, otwarci na problemy współczesnego świata, 
swobodni myślowo i moralnie, pewni swych racji i gotowi do ich obrony, 
w pełni świadomi zawodowo i kulturowo, niezależni materialnie,  
słowem – w pełni niezawiśli.  Ewa Łętowska**

Celem poniższego tekstu jest krótka informacja o działaniach 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) oraz Fundacji im. Stefana 
Batorego (FSB) związanych z kształceniem sędziów. Jako przykład takich 
działań przedstawiamy bardziej szczegółowo cykl spotkań „Dziennikarz 
w sądzie” – program adresowany do sędziów i dziennikarzy.

* Ł. Bojarski – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, G. Wiaderek – Fundacja im. 
Stefana Batorego.

** E. Łętowska, Dekalog dobrego sędziego, „Gazeta Wyborcza” nr 31 z 6–7. 02. 1993.

Część IV –  Kadra sądowa
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Polscy sędziowie są znakomicie wykształconymi prawnikami. Prócz 
ogromu pracy sędziowskiej, z jaką zmierzają się na co dzień, stale podnoszą 
swoje zawodowe kwalifikacje. Częste zmiany ustawodawstwa wewnętrznego, 
nowa rola norm prawa międzynarodowego wymagają od nich podejmowa-
nia szczególnego wysiłku. System szkolenia sędziów, począwszy od studiów, 
poprzez aplikację, po seminaria dla sędziów w służbie, to niemal wyłącz-
nie edukacja specjalistyczna, konieczna, ale czy wystarczająca? W dotych-
czasowych programach szkoleń brak tematów, które dostarczałyby wiedzy  
i pomagały sędziom w kształtowaniu umiejętności innych niż ściśle prawni-
cze – społecznych, psychologicznych, komunikacyjnych, administracyjnych 
i menedżerskich. Dyskutując o reformie systemu kształcenia sędziów warto 
wziąć pod uwagę doświadczenia organizacji pozarządowych, które od wielu 
lat pracują na tym polu. Mamy nadzieję, że przy opracowywaniu i standary-
zacji programów szkoleń odpowiednie instytucje skorzystają z tego dorobku. 
Działania organizacji pozarządowych mają różnoraki charakter. 

Udział w debacie publicznej. Organizacje pozarządowe w wystąpie-
niach publicznych oraz raportach zwracają uwagę na brak spójnej polityki 
Państwa oraz podnoszą konieczność strategicznego podejścia do problema-
tyki kształcenia sędziów. Niektóre z rekomendacji zawarto m.in. w wyda-
nym przez Fundację im. Stefana Batorego raporcie Instytutu Społeczeństwa 
Otwartego „Sprawność sądownictwa”*. 

Wspieranie inicjatyw szkoleniowych. Organizacje pozarządowe wspie-
rają różne inicjatywy szkoleniowe samego środowiska sędziowskiego, m.in. 
Fundacja im. Stefana Batorego dotuje projekty edukacyjne Stowarzyszenia 
Sędziów Polskich „Iustitia”, eksperci HFPC biorą udział w konferencjach  
i seminariach dla sędziów.

Publikacje. Organizacje pozarządowe opracowują i publikują książki 
pomocne w pracy sędziego**. 

* Sprawność sądownictwa, Open Society Institute, Program monitoringu akcesji 
do Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

** Lista publikacji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka znajduje się na stronie 
Internetowej Fundacji: www.hfhrpol.waw.pl. Wśród publikacji adresowanych do 
praktyków, w tym sędziów, znajdują się m.in.: W.Czapliński, Zarys prawa europej-
skiego; J. Oniszczuk, Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego;  
I. Dąbrowska, J. Kube, Zasada państwa prawnego w praktyce orzeczniczej NSA. 
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Projekty edukacyjne. Organizacje pozarządowe organizują bądź współ-
organizują wiele konkretnych projektów adresowanych do sędziów i zawie-
rających elementy edukacyjne. Dla przykładu wymieniamy poniżej kilka 
projektów poświęcając więcej miejsca przedstawieniu jednego z nich.

W latach 1996–1999 Helsińska Fundacja Praw Człowieka organizowała 
seminaria dla sędziów (program prowadziła prof. E. Łętowska), które miały 
na celu wyrobienie wrażliwości na nowe zjawiska – np. ukazanie europej-
skiego systemu ochrony praw i wolności jednostki, konkretnych implikacji 
dla sędziów różnych specjalności wynikających z praw człowieka, prawa 
porównawczego, standardów rządów prawa. Warto podkreślić, że podczas 
spotkań prócz problematyki prawnej poruszano także takie zagadnienia, jak 
psychologia w pracy sędziego, komunikacja i język, relacje sądów i mediów. 
Seria seminariów cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród sędziów, 
ich poziom został doceniony także przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Departament Kadr i Szkolenia zajął oficjalne stanowisko uznając, że cykl 
tych spotkań „... cieszy się opinią najbardziej rozwiniętej i niezależnej formy 
doskonalenia zawodowego sędziów...”. 

Od 1991 r. HFPC prowadzi Szkołę Praw Człowieka – półroczny kurs 
(250 godzin wykładów i „warsztatów”) adresowany do profesjonalistów róż-
nych dziedzin – m.in. pracowników naukowych i nauczycieli, prawników, 
lekarzy, pracowników policji, więziennictwa, pracowników samorządo-
wych. Wśród ponad siedmiuset absolwentów dwudziestu trzech edycji 
Szkoły jest wielu sędziów. 

W latach 2002–2003 HFPC współpracowała z Departamentem Współ-
pracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości 
przygotowując seminaria dla grupy sędziów z całego kraju specjalizujących 
się w problematyce praw człowieka. Cztery razy w roku podczas trzydnio-
wych spotkań odbywały się wykłady oraz warsztaty, w tym, na przykład, 
symulacje rozpraw przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu –  
ciekawa i lubiana przez sędziów forma aktywnej edukacji. 

Program, którego owocem jest niniejszy Zbiór dobrych praktyk, to także 
przykład działań sektora pozarządowego na rzecz sądownictwa. Fundacja 
im. Stefana Batorego i Helsińska Fundacja Praw Człowieka współpracują  
z Zespołem ds. Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa Stowarzyszenia 

Część IV –  Kadra sądowa
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Sędziów Polskich „Iustitia” – FSB wspierając finansowo działania Zespołu, 
HFPC poprzez udział w jego pracach. 

Od wielu lat obie organizacje zajmują się także zagadnieniem relacji 
sądów i mediów. Fundacja im. Stefana Batorego ma bogate doświadczenie 
w pracy z dziennikarzami, w szczególności mediów lokalnych. Fundacja 
była organizatorem wielu seminariów, warsztatów, konkursów dla dzienni-
karzy dotyczących m.in. szeroko rozumianej tematyki prawnej. W ramach 
tych spotkań wiele miejsca poświęcano zagadnieniom współpracy mediów 
z sądami. Z kolei Fundacja Helsińska prowadziła specjalne programy 
adresowane zarówno do sędziów, jak i mediów (kierowała nimi prof. Ewa 
Łętowska). W latach 1993–1995 opracowywano i rozsyłano dziennikarzom 
biuletyn „Czy Państwo wiedzą” – przybliżał on mediom tematykę prawną  
i sądową, informował w przystępnej formie o roli sądów w państwie prawa 
oraz ważnych społecznie rozstrzygnięciach trybunałów krajowych i mię-
dzynarodowych. Biuletyn dostarczając dziennikarzom potrzebnej wiedzy 
jednocześnie zachęcał do podejmowania tematyki sądowej. Fundacja orga-
nizowała także przez kilka lat spotkania sędziów i dziennikarzy dotyczące 
współpracy oraz właściwego zrozumienia ról zawodowych obu środowisk. 

Swego rodzaju kontynuacją wspomnianych wyżej programów jest reali-
zowany od kilku lat przez Fundację im. Stefana Batorego (Program edukacji 
prawnej), Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Sędziów 
Polskich „Iustitia” projekt „Dziennikarz w sądzie”*. 

„Dziennikarz w sądzie”

Przekonałam się na własnej skórze, że bycie sędzią nie jest łatwe. 
Dziennikarka

Poznałem środowisko dziennikarskie. Mile się rozczarowałem. Sędzia

Sędziowie i dziennikarze są na siebie „skazani”. Społeczeństwo oczekuje 
rzetelnej informacji o działaniach wymiaru sprawiedliwości. Działania te 
budzą z jednej strony wielkie zainteresowanie opinii publicznej, z drugiej 

* Nad projektem pracują ze strony Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”: 
sędzia SO w Łodzi Barbara Rymaszewska i sędzia SO w Łodzi Anna Wesołowska, ze 
strony Fundacji im. Stefana Batorego szef programu prawnego Fundacji – Grzegorz 
Wiaderek, ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – Łukasz Bojarski.
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strony niska jest świadomość prawna społeczeństwa, widoczna nieznajo-
mość procedur i zwyczajów sądowych. Media informują, edukują, ale i spra-
wują społeczną kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości. Przedstawiciele 
obydwu grup zawodowych wykonują w sądzie swoją codzienną pracę  
i zależy im na profesjonalizmie i rzetelności oraz dobrym prezentowaniu. 
Często potrzeby czy oczekiwania sędziów i dziennikarzy są ze sobą 
sprzeczne. Sędziowie chcieliby, aby informacje o rozprawach i wyroku były 
prezentowane obszernie i dokładnie, dziennikarze zmuszeni są do przedsta-
wiania relacji krótkich i syntetycznych. Sędziowie oczekują od mediów 
posługiwania się językiem precyzyjnym, dziennikarze wiedzą, że muszą do 
czytelnika lub słuchacza przemawiać językiem zrozumiałym i jasnym. 
Dziennikarze chcieliby mieć dostęp do informacji możliwie najszerszy, 
sędziowie, świadomi ograniczeń proceduralnych, zmuszeni są ograniczać 
czasem dostęp do informacji, dostęp do akt sądowych. Sędziowie chcą pro-
wadzić postępowanie w spokoju i z powagą, dziennikarze chcieliby na sali 
sądowej bez ograniczeń filmować lub nagrywać. Te, zasygnalizowane przy-
kładowo, sprzeczne oczekiwania prowadzą nierzadko do konfliktów czy 
nieporozumień. Wydaje się, iż zmianom na lepsze służyć może wzajemne 
poznanie i lepsze zrozumienie uwarunkowań pracy obu grup, nawiązanie 
kontaktów, wymiana doświadczeń i poglądów. 

Spotkania, na które zapraszamy przedstawicieli środowiska sędziów  
i mediów, mają służyć osiągnięciu tego celu. Odbywają się one w różnych 
regionach kraju, dotychczas w okręgach sądów w Białymstoku, Katowi-
cach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Słupsku, Toruniu 
i Wrocławiu.

Program dwudniowego spotkania podzielony jest na dwie części.  
W pierwszej odbywa się  dyskusja dotycząca trudności w dotychczasowej 
współpracy i wzajemnych oczekiwań. Prezentuje się wzajemne zarzuty obu 
środowisk, omawia konkretne przykłady dobrych lub złych praktyk w rela-
cjach pomiędzy dziennikarzami i sędziami, prezentuje się doświadczenia 
innych okręgów sądowych, poszukuje sposobów poprawy sytuacji. Jest to 
też czas na swobodną dyskusję.

Drugiego dnia spotkania odbywa się symulacja rozprawy sądowej, na 
podstawie materiału przygotowanego przez sędziego Annę Wesołowską 

Część IV –  Kadra sądowa
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i Łukasza Bojarskiego. Przedmiotem symulacji jest zmodyfikowana na
potrzeby seminarium autentyczna sprawa karna dotycząca (w najwięk-
szym skrócie) problemu przekroczenia granic obrony koniecznej – zawsze 
wzbudzającego zainteresowanie mediów. Każdy z uczestników spotkania 
(zazwyczaj około piętnastu sędziów i piętnastu dziennikarzy) otrzymuje 
przygotowaną wcześniej rolę do odegrania. Dziennikarze wcielają się w role 
procesowe: składu sędziowskiego, oskarżonego, prokuratorów, adwokatów, 
świadków, biegłych, oskarżyciela posiłkowego, przedstawiciela społecznego. 
Sędziowie z kolei otrzymują zadanie dziennikarskie. Muszą przygotować 
relację prasową (np. krótka depesza, tekst do poważnego dziennika, tekst do 
dziennika sensacyjnego, minireportaż), radiową (np. krótka relacja „z sali 
sądowej”, informacja do serwisu wiadomości, reportaż) oraz telewizyjną. 
Dziennikarze zapewniają odpowiedni sprzęt techniczny, umożliwiając przy-
gotowanie profesjonalnych relacji. Uczestnicy spotkania podzieleni zostają 
na zespoły robocze, sędziowsko–dziennikarskie. W grupach następuje 
wymiana informacji i doświadczeń dotyczących tak problemów prawnych 
i proceduralnych, jak i pracy mediów i odpowiednich technik dziennikar-
skich. Sędziowie i dziennikarze uczą się od siebie i wzajemnie przygotowują 
do odegrania nowych dla nich ról. Następnie w zainscenizowanej sali roz-
praw odbywa się symulacja rozprawy, podczas której każdy z uczestników 
wykonuje przypisane mu zadania. Choć jest to tylko symulacja, nie brak 
emocji właściwych prawdziwej sali sądowej. Zapada wyrok, po czym jest 
czas na przygotowanie relacji dziennikarskich. Wszyscy uczestnicy spotka-
nia wspólnie odsłuchują lub oglądają relacje dziennikarskie przygotowane 
przez sędziów, po czym odbywa się swobodna dyskusja obejmująca wra-
żenia i doświadczenia z odgrywania ról procesowych, omawianie błędów, 
ocena relacji dziennikarskich. 

Symulacja rozprawy i relacje dziennikarskie dają okazję do objawienia 
się nowych talentów. Niektórzy dziennikarze budzili szczery podziw sędziów 
umiejętnością prowadzenia procesu, panowania nad salą, a w szczególności 
syntetycznością i precyzją uzasadnienia wyroku. Byli też sędziowie, którzy 
– w ocenie dziennikarzy – bez trudu mogliby zostać gwiazdami radia czy 
prasy. Przygotowane przez nich relacje dziennikarskie po niewielkiej obróbce 
nadawały się wprost do prezentacji na antenie (co zresztą się zdarzało) czy 
publikacji w gazecie. Na zakończenie spotkania sędziowie i dziennikarze mają 
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okazję wybrać spośród drugiej grupy zawodowej: najlepszego „dziennikarza” 
i najlepszego uczestnika procesu oraz obdarować go symboliczną nagrodą. 

Jak wynika z opinii uczestników dotychczasowych spotkań, ta swoista 
wymiana doświadczeń przedstawicieli „trzeciej” i „czwartej władzy” jest dla 
nich bardzo cenna. Zamiana miejsc pozwala im lepiej zrozumieć wzajemne 
role zawodowe i ułatwia współpracę w przyszłości. Jednym z konkretnych 
efektów programu było, na przykład, zorganizowanie przez Sąd Okręgowy 
w Poznaniu spotkania aplikantów z dziennikarzami. Włączenie umiejętno-
ści pracy z mediami do szkolenia aplikacyjnego ułatwia znacznie późniejsze 
relacje obu środowisk. Jako ciekawostkę można podać fakt, iż w jednym z 
okręgów sędzia oceniony najwyżej przez dziennikarzy został w niedługim 
czasie po seminarium powołany na wakujące stanowisko rzecznika praso-
wego sądu okręgowego. 

Chcielibyśmy wyrazić nadzieję, że doświadczenia programu „Dziennikarz 
w sądzie” zostaną wykorzystane i uwzględnione podczas tworzenia progra-
mów szkoleń dla sędziów.

A oto opinie na temat zajęć, wyrażone przez ich uczestników w ankietach: 

Dziennikarze: 

To pierwsze „przełamanie lodów” między dziennikarzami a sędziami. 
Może zaczniemy się wreszcie rozumieć pod względem zawodowym, nie 
będziemy się wzajemnie na siebie obrażać...

* * *
Myślę, że dziennikarze i sędziowie wiedzą teraz dużo więcej o pracy tej 

drugiej strony i nie ma mowy o wrogości między nimi.

Sędziowie: 

Miałam okazję zapoznać się z pracą dziennikarską „od kuchni”. Poznałam 
oczekiwania dziennikarzy pod adresem sędziów i postaram się je uwzględniać  
w dalszej pracy. Sądzę, że obie profesje wyniosły wiele doświadczeń ze spotkania.

* * *
Spotkanie dało mi nowe spojrzenie na pracę mediów w sądzie. Myślę, że to 

dobra droga do normalizacji stosunków pomiędzy sędziami a przedstawicie-
lami mediów.

Część IV –  Kadra sądowa
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ILE SPRAW MOŻE ROZPOZNAĆ SĘDZIA: STATYSTYKI  
I SPRAWOZDANIA NIE MÓWIĄ WSZYSTKIEGO

Jolanta Machura–Szczęsna*

Próby ustalania liczby spraw, które każdy sędzia powinien miesięcz-
nie rozpoznać, nie zdały egzaminu. Lepszym rozwiązaniem wydaje się 
ustalenie liczby nowych spraw, jakie powinien otrzymać miesięcznie  
do rozpoznania. 

Sprawy sądowe mają różny ciężar gatunkowy. Bywają proste, które można 
rozpoznać w kilka minut, ale i takie, które wymagają ogromnego nakładu 
środków i dużego wysiłku rozpoznających je sędziów. Prawomocne załatwie-
nie sprawy przez sędziego to w nomenklaturze sądowej tzw. numer, załatwie-
nie czy zakreślenie. W comiesięcznych sprawozdaniach sędziowie są skrupu-
latnie rozliczani z liczby rozpoznanych spraw. Statystyki te w żaden sposób nie 
odzwierciedlają jednak ani czasu poświęconego na załatwienie danej sprawy, 
ani poziomu orzecznictwa. Merytoryczna ocena pracy sędziów należy do 
wizytatorów. Problem w tym, że sędziowie bywają obciążani obowiązkami  
w różnym stopniu, zarówno gdy chodzi o liczbę, jak i rodzaj spraw. 

Sprawa sprawie nierówna 

O ile podział spraw między sędziów orzekających w tym samym wydziale 
odbywa się z reguły losowo według ustalonych (zazwyczaj procentowych) 
zasad i jest równomierny, o tyle z perspektywy poszczególnych równorzęd-
nych sądów (rejonowych, okręgowych) kwestia ta wygląda inaczej. Bywa, że 
sędziowie orzekający w identycznym wydziale równorzędnego sądu w jed-
nej miejscowości otrzymują do osądzenia kilka razy więcej spraw niż ich 
koledzy z innej. Różnice te nie są wyimaginowane, wynikają właśnie ze spo-
rządzanych w sądach statystyk i sprawozdań wizytatorów. 

Wyobraźmy sobie sytuację, że sędzia z miejscowości X otrzymuje do roz-
poznania miesięcznie kilkadziesiąt spraw, sędzia z sądu Y zaś w identycznym 
wydziale równorzędnego sądu – kilkaset. Zakładając, iż pracują z podobnym 
zaangażowaniem, liczba załatwionych spraw będzie porównywalna. Efekt 

* Sędzia Sądu Rejonowego w Tychach, publ. w „Rzeczpospolitej” z 05.11.2003.
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jednak okaże się zdecydowanie różny, jeden z sędziów bowiem będzie miał 
opanowany wpływ, a drugi – nawet poświęcając na pracę noce i weekendy – i 
tak popadnie w zaległości. Należy przy tym pamiętać, iż wydawanie wyro-
ków wymaga czasu na zapoznanie ze sprawą, analizę orzecznictwa, przepi-
sów, piśmiennictwa i wreszcie dogłębne przemyślenie. Nadmierny pośpiech 
w orzekaniu, spowodowany faktem, iż sędzia otrzymuje do rozpoznania zbyt 
dużo spraw i chce temu zadaniu sprostać, to prawdopodobieństwo częst-
szych błędów, a w konsekwencji uchylonych orzeczeń. 

Dokładnie, wnikliwie i sprawnie 
Każdy obywatel ma prawo, aby jego sprawa – poważna czy bagatelna 

(ocena ta jest zresztą całkowicie względna) – była rozpoznana dokładnie  
i wnikliwie. W interesie wymiaru sprawiedliwości należy nie tylko zapewnić 
sędziom warunki pracy, ale również poprzez równomierne obciążenie dać 
im możliwość poświęcenia każdej sprawie należytej uwagi. 

Podział spraw na poziomie wydziału ze względu na ich ciężar gatunkowy 
spełnia z reguły oczekiwania sędziów. Przewodniczący wydziału powi-
nien sprawić, aby sędziemu rozpoznającemu szczególnie skomplikowaną  
i obszerną sprawę wstrzymano czasowo wpływ nowych akt do jego refe-
ratu. I z reguły tak się dzieje. Wprawdzie nakład pracy sędziego nie znajduje 
wówczas odzwierciedlenia w statystyce, gdyż nawet najbardziej skompliko-
wana sprawa to, niestety, tylko jeden „zakreślony numer”, ale nad oceną rze-
czywistych wyników pracy takiego sędziego czuwają wizytatorzy. 

O wiele poważniejsza i w praktyce nierozwiązana jest kwestia nierówno-
miernego obciążenia sędziów w poszczególnych sądach. Oprócz zrozumia-
łej frustracji wywołuje to poważne konsekwencje w postaci różnego poziomu 
orzecznictwa, odmiennych praktyk orzeczniczych, w konsekwencji utrud-
nia dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości. 

Tajemnicą poliszynela jest, że w niektórych miejscowościach, składając 
pozew, należy liczyć się z koniecznością oczekiwania na rozpoznanie kilka lat 
(!), podczas gdy w innych orzeczenie uzyskuje się od ręki. Właściwość miej-
scowa sądu wynika z ustawy, a więc sądu z reguły wybierać sobie nie można, 
przy czym właściwość umowna czy przemienna w sprawach cywilnych ze 
względu na ograniczony zasięg ma znaczenie marginalne. Strony i pełnomoc-
nicy usiłują w tej sytuacji znaleźć inne metody przyśpieszenia rozpoznania 

Część IV –  Kadra sądowa
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spraw, w zasypanych zaś aktami wydziałach trudno uzasadnić, dlaczego jedna 
sprawa rozpoznana została wcześniej niż inna. Nikt już nad tym nie panuje. 

Przydział spraw do osądzenia 

Próby ustalania tzw. pensum (liczby spraw, którą każdy sędzia w danym 
wydziale powinien miesięcznie rozpoznać) nie zdały egzaminu. Trudno 
bowiem ustalić taką liczbę ze względu na ciągle zmieniające się realia. 
Ponadto ustalenie pensum nie likwiduje przyczyn zaległości w sądach. 
Lepszym rozwiązaniem wydaje się ustalenie liczby nowych spraw, jakie 
każdy sędzia powinien otrzymać miesięcznie do rozpoznania w swoim refe-
racie. Oczywiście liczba ta uzależniona być powinna od kategorii spraw – 
inna w sprawach karnych, cywilnych czy gospodarczych. 

Sędziowie – mając zapewniony komfort pracy, polegający na przewidy-
walnej liczbie spraw do osądzenia – mogliby tak zorganizować sobie pracę, 
aby orzekać dobrze i sprawnie. Łatwiejsza byłaby też ocena ich pracy. 
Prościej byłoby przypisać sędziemu winę za spowodowanie ewentualnych 
zaległości. Skoro miał do osądzenia tyle samo spraw (dodajmy o zbliżonej 
skali trudności), a osiągnął gorsze wyniki, to najprawdopodobniej pracował 
mniej niż koledzy. 

Liczbę spraw, kierowanych do referatów sędziów, łatwo można ustalić, 
zbierając opinie osób najbardziej zorientowanych w realiach pracy poszcze-
gólnych wydziałów, głównie przewodniczących i sędziów wizytatorów. 
Myślę, że dobrym i nowoczesnym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie 
anonimowej ankiety wśród samych sędziów. Analiza tych danych zapewni-
łaby ustalenie w miarę obiektywnych założeń na poziomie resortu. Nawet 
nieco zawyżone wymagania wobec sędziów, co do oczekiwanych wyników, 
byłyby lepsze od dotychczasowego chaosu w tej materii i dopingowałyby do 
wydajniejszej pracy. Proponowany system doprowadziłby też do ujednoli-
cenia szybkości orzecznictwa na terenie kraju. Gdyby okazało się, że po 
przydzieleniu sędziom ustalonej liczby spraw pozostałyby jeszcze jakieś 
akta, to należałoby skierować do tego wydziału dodatkowe osoby do orzeka-
nia (sędziów, asystentów), w zależności od potrzeb – na stałe lub czasowo. 

Może okazałoby się, iż w jednych sądach sędziów jest za mało, a w innych 
za dużo!
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CZĘŚĆ V

GOSPODAROWANIE PIENIĘDZMI W SĄDZIE

GOSPODAROWANIE DRUKAMI W SĄDACH: STOSY 
NIEPOTRZEBNEGO PAPIERU

Ryszarda Stasiak*

 

Powszechnie znana jest trudna sytuacja finansowa sądów i brak środ-
ków – na remonty, wyposażenie sądów oraz zakupy materiałowe, w tym 
środki czystości, papier i druki sądowe. Właściwe gospodarowanie dru-
kami pozwala dokonać bardzo dużych oszczędności i usprawnić pracę 
sekretariatów. 

Coraz częściej postanowienia sądu, zarządzenia, wezwania sporządzane 
są z wykorzystaniem komputerów, jednak w wielu sądach nadal używa się 
druków sądowych. Zamawianie tych druków, określanie ilości i rodzaju 
należy z reguły do obowiązków kierownika administracyjnego, który zamó-
wień dokonuje na podstawie potrzeb przedstawianych przez poszczególne 
wydziały. Problem polega jednak na niewłaściwym gospodarowaniu drukami. 
Zamówienia z poszczególnych wydziałów sporządzane są często bez rozezna-
nia rzeczywistych potrzeb i posiadanych zapasów. Dokonuje się zakupów na 
zapas, druki starzeją się, niszczeją, dezaktualizują. W ten sposób marnuje się 
całkiem niemałe pieniądze, które można przeznaczyć na inne cele. 

Samochód pełen makulatury 

Trudności, które trzeba pokonać przy wprowadzaniu nowych rozwiązań 
w tym zakresie, są dość duże i mają głównie wymiar ludzki. Wynikają  

* Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku, publ. w „Rzeczpospolitej” z 17.09.2003. 
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z długoletnich przyzwyczajeń pracowników, tradycji zamawiania druków 
na wszelki wypadek (bo zabraknie – kiedyś na druki czekało się miesią-
cami), bez orientacji co do posiadanych zapasów i potrzeb (zamawianie 
druków, których się już nie używa lub używa kilku w roku). 

Obecnie zamówione druki po trzech dniach są dostarczane do sądu,  
a w przypadku nagłej potrzeby ostatni egzemplarz można skopiować lub 
przepisać na komputerze. Efekty właściwego gospodarowania drukami są 
oczywiste i warto podjąć ten trud. Oszczędności z tego tytułu mogą sięgać 
w średniej wielkości sądzie (12 sędziów) do 15 tys. zł rocznie. 

Trzeba oszczędnie dokonywać zakupu druków i właściwie nimi gospo-
darować. Najpierw należy sprawdzić – osobiście lub przy pomocy kierow-
nika administracyjnego – sposób wykorzystania druków w poszczególnych 
wydziałach, ich przechowywanie, ułożenie, porządek. W jednym z sądów  
w wyniku porządków druki stare, nieaktualne trzeba było wywieźć samo-
chodem półciężarowym. Zapasy pewnych nieużywanych już druków wyno-
siły nawet po kilka tysięcy egzemplarzy. 

Pańskie oko konia tuczy 

Zarządzeniem prezesa sądu należy wprowadzić określone zasady zaku-
pów druków: 

–  zamówienia druków wydziały powinny składać raz na trzy miesiące 
– ilość zamówionych druków można zestawić z liczbą spraw wpływających 
do poszczególnych wydziałów, 

–  kierowniczki sekretariatów powinny sporządzić wykaz posiadanych 
druków, który otrzymuje osoba zajmująca się zakupami – umożliwi to kon-
trolę zamówień, a ponadto ułatwi współpracę między wydziałami, które 
mogą sobie przekazywać brakujące druki (zdarza się, że jeden wydział 
posiada druki, których już nie używa, a drugi wydział je zamawia). 

Dokonywanie zakupu druków zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych, w trybie zapytania o cenę, znacznie obniży koszty zakupu – w 
przypadku przemyślanych zamówień i dokonywania zakupów raz na kwar-
tał nie stanowi to żadnego utrudnienia. 
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Na zebraniu z sędziami i pracownikami należy omówić podstawowe zasady 
gospodarki finansowej sądu. Ważne, by uświadomić pracownikom bezpo-
średni związek między ich działaniami (marnotrawstwo bądź gospodarność 
i oszczędności) a sytuacją finansową sądu i możliwością poprawy warunków
pracy (np. jeśli zaoszczędzimy na drukach, możemy kupić nowe meble). 

W miarę postępującej komputeryzacji sądów ilość zamawianych dru-
ków będzie się zmniejszać. Należy to również eksponować na zebraniach  
z pracownikami, ponieważ zmiany w zakresie techniki pracy sądu wpływają 
w znaczący sposób na rozmiary i rodzaj dokonywanych zakupów materia-
łów biurowych. 

Właściwe gospodarowanie materiałami, w tym drukami, jest jednym  
z warunków sprawnego funkcjonowania sądu. Choć problem wydaje się 
błahy, warto zwrócić nań uwagę. Nie wymaga to ze strony prezesa dużo 
czasu, a może dać nieoczekiwanie pozytywne skutki.

WOŹNY SĄDOWY: INSTYTUCJA ZNANA,  
ALE CZY DOCENIANA?

Jolanta Machura–Szczęsna*

Sprawność wymiaru sprawiedliwości uzależniona jest od prawidło-
wego doręczania korespondencji sądowej: zawiadomień, wezwań, odpi-
sów pism. Najczęściej doręczeniami zajmuje się Poczta Polska. Istnieją 
jednak możliwości zarówno polepszenia skuteczności doręczeń, jak  
i ograniczenia związanych z tym wydatków. 

Godną polecenia wydaje się praktyka wykorzystania woźnych sądowych 
do dostarczania przesyłek – tańsza, skuteczniejsza i łatwa do zastosowania. 

Procedura karna (art. 131 k.p.k.) dopuszcza możliwość doręczania pism 
sądowych „przez funkcjonariusza organu wysyłającego”, a zatem przez  
każdego pracownika sądu. Z kolei w postępowaniu cywilnym (art. 131 k.p.c.) 

*  Sędzia Sądu Rejonowego w Tychach, publ. w „Rzeczpospolitej” z 11.08.2003.

Część V –  Gospodarowanie pieniędzmi w sądzie
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sąd może doręczać korespondencję przez pocztę, komornika, woźnych,  
a także przez sądową służbę doręczeniową. Organizację sądowej służby dorę-
czeniowej kodeks powierza Ministrowi Sprawiedliwości. Rozporządzenie 
takie nie zostało jak dotąd wydane, a szkoda. Skupmy się zatem na instytucji 
woźnych sądowych, funkcjonujących w sądach od zawsze. 

Pracownicy ci są zatrudnieni w każdym sądzie, najczęściej do obsługi 
biura podawczego, często w sekretariatach. Prezesi niektórych sądów wyko-
rzystują od lat woźnych, a także pozostałych pracowników sądów, w ramach 
ich służbowych obowiązków, do dostarczania przesyłek sądowych. Ponieważ 
w czasie pracy nie są w stanie doręczać wszystkich wezwań, stosuje się 
umowy zlecenia bądź dodatek specjalny do wynagrodzenia za pracę „po 
godzinach”. Woźni sądowi wynagradzani są niżej niż sekretarze sądowi, 
mają więc motywację do dodatkowego zarobku. Wymierne korzyści odno-
szą zatem obie strony: pracownik i pracodawca (sąd). 

W Sądzie Rejonowym w Tychach, gdzie praktyka doręczania przez pra-
cowników sądowych funkcjonuje z powodzeniem od dawna, za doręczenie 
korespondencji osobie prywatnej płaci się 2,30 zł, firmie zaś 1,40 zł. Za takie 
przesyłki Poczcie Polskiej trzeba byłoby zapłacić od 5,30 zł do 8,70 zł. 
Oszczędności są ewidentne. 

Często przesyłki wysyłane za pośrednictwem poczty nie są skutecznie 
doręczane, a procedurą sądową, niestety, rządzi „zwrotka”. Jakiekolwiek 
zakłócenia w procesie przekazu korespondencji w relacjach sąd – uczest-
nicy postępowania powodują konieczność odroczenia rozprawy i rzutują na 
ogólnie rozumianą sprawność wymiaru sprawiedliwości. 

Już sama pora doręczenia decyduje często o jego skuteczności. Godziny 
pracy doręczycieli pocztowych to z reguły również czas pracy adresatów 
przesyłek (chociaż ostatnio wprowadza się doręczenia sobotnie). Stąd też  
do rzadkości należy osobisty odbiór w miejscu zamieszkania. Następuje 
wówczas tzw. awizo, czyli pozostawienie informacji w skrzynce na listy adre-
sata i możliwość odbioru przesyłki w urzędzie pocztowym. Rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości wprowadzające od 1 kwietnia 2003 r. tzw. 
podwójną awizację wymaga dwukrotnego pozostawienia nieodebranego 
osobiście pisma na okres po 7 dni (razem co najmniej dwa tygodnie)  
w urzędzie pocztowym, co przedłuża czas doręczenia przesyłki. 
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Trzeba także pamiętać, że na skutek oczywistych uchybień doręczycieli: 
np. brak daty, przedwczesny zwrot itp., procedurę awizowania trzeba powta-
rzać, aż do skutku, w postaci prawidłowo wypełnionej „zwrotki”. Tego 
wymaga formalizm postępowania sądowego. 

W tej sytuacji stara jak świat zasada dostarczania pism przez woźnych 
sądowych bezpośrednio do rąk adresata, w godzinach popołudniowych, 
owocuje prawie stuprocentową skutecznością. Wyższość tego sposobu dorę-
czania nad tradycyjnym pocztowym potwierdzają zarówno sędziowie, jak  
i prezesi sądów, gdzie praktykę tę wprowadzono. 

Zaprezentowane rozwiązanie nie wymaga wielu nakładów, wystarczy 
opracować system dodatkowego wynagradzania (na podstawie umów zlece-
nia bądź dodatku specjalnego do pensji) oraz znaleźć chętnych pracowni-
ków spośród osób zamieszkujących w miejscowości lub rejonie, gdzie 
dostarczane mają być przesyłki. Tam, gdzie woźni roznoszą korespondencję 
w ramach godzin urzędowania i swoich normalnych obowiązków służbo-
wych, potrzeba jedynie mądrego zarządzania. 

Oczywiście dobrze byłoby, gdyby Ministerstwo Sprawiedliwości wypeł-
niło delegację ustawową, wydając rozporządzenie regulujące sposób działa-
nia sądowej służby doręczeniowej. Wówczas samowystarczalność sądów  
w zakresie doręczeń byłaby pełniejsza. 

Bywają też sądy, w których opisana praktyka nie sprawdziła się, najczę-
ściej z braku zainteresowania wśród pracowników. Nawet i tam jednak 
wykorzystuje się woźnych do jednorazowego dostarczania przesyłek insty-
tucjom, jeśli są to ilości „hurtowe” lub ad hoc w razie innej konieczności. 

Biorąc pod uwagę wszystkie „za” i „przeciw”, praktyka wyżej opisana 
zasługuje na powszechne zastosowanie, nie eliminując, rzecz jasna, dorę-
czeń pocztowych. 

Część V – Gospodarowanie pieniędzmi w sądzie
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CZĘŚĆ VI

SPRAWNY SĄD – DOŚWIADCZENIA  
I POSTULATY APELACJI KATOWICKIEJ

ZAKRES ZADAŃ SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO  
I SĘDZIEGO

Bogumiła Ustjanicz*

W nowym modelu funkcjonowania państwa opartym na demokracji, 
wolnym rynku, prawach człowieka i rządach prawa doszło do znaczą-
cego wzrostu ilości i stopnia skomplikowania spraw wnoszonych do 
sądu. Prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości ma klu-
czowe znaczenie dla sprawnego działania państwa, a właściwa praca 
sądownictwa jest podstawowym warunkiem jego siły. Wszelkie regulacje 
prawne i działania organizacyjne powinny zmierzać do stworzenia 
sprawnie funkcjonującego sądownictwa i efektywnej pracy sędziów.

Zadania wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa powszechnego, zwią-
zane są z realizacją prawa do sądu przewidzianego art. 6 „Europejskiej kon-
wencji praw człowieka i podstawowych wolności” z 4 listopada 1950 r., art. 14 
„Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych” z 14 grudnia 
1966 r., a art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu rangę gwa-
rancji konstytucyjnej. Tymi uregulowaniami nałożony został na Państwo obo-
wiązek takiego zorganizowania sądownictwa powszechnego i pracy sędziów, 
żeby to podstawowe prawo człowieka nie zostało uszczuplone.

*   Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach. 
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Kognicja sądów powszechnych

Szeroko rozbudowany zakres kognicji sądów powoduje ich niewy-
dolność, nie daje obywatelom żadnych korzyści w realizowaniu prawa 
do sądu. 

Obecny zakres kompetencji sądów powszechnych to efekt nieustannego 
jego zwiększania w latach dziewięćdziesiątych XX w. i na początku nowego 
wieku. Od początku lat dziewięćdziesiątych odnotowuje się corocznie wzrost 
ilości spraw, których opanowanie nie jest możliwe. Do sądów apelacji kato-
wickiej ogółem wpłynęło w 2002 r. 1 238 913 a w 2003 r. 1 337 542 spraw.

Ponad dwuletni okres działalności sądów powszechnych po zmianach 
zakresu ich zadań związanych z przejęciem spraw wykroczeniowych skłania 
do zastanowienia, czy zostały one prawidłowo określone, czy są podstawy 
do rokowań, że ich rozstrzyganie będzie sprawniejsze, a być może nie 
wszystkie zmiany ustawowe były do końca przemyślane.

Artykuł 177 Konstytucji stanowi, że sądy powszechne sprawują wymiar 
sprawiedliwości we wszystkich sprawach, które nie należą do właściwości 
innych sądów. Uregulowanie art. 1 §2 i 3 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 ze zm.) zasadę tę 
powtarza oraz przewiduje, że sądy powszechne wykonują również zadania z 
zakresu ochrony prawnej powierzone w drodze ustaw. Zadania z zakresu 
wymiaru sprawiedliwości należą do sędziów, a związane z ochroną prawną 
w sądach rejonowych, w szczególności postępowania w sprawach związa-
nych z prowadzeniem ksiąg wieczystych i rejestrów sądowych, do referen-
darzy sądowych.

Poddanie sądom powszechnym spraw, w których nie chodzi o wymiar 
sprawiedliwości, ogranicza możliwość wykonywania przez sędziów zadań, 
które tylko oni mogą wypełniać. Wąski zakres czynności powierzonych 
referendarzom sądowym powoduje, że sędziowie obciążeni są zarówno 
zadaniami z zakresu wymiaru sprawiedliwości, jak i innymi, należącymi 
do sfery ochrony prawnej, w których funkcja wymiaru sprawiedliwości nie 
jest realizowana.

Wzrost ilości spraw jest przyczyną stałego obciążania sędziów i koniecz-
ności powoływania nowych stanowisk sędziowskich, a granice takiego 

Część VI – Sprawny sąd – doświadczenia i postulaty apelacji katowickiej



110 Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk

działania są trudne do zakreślenia. Obecnie istniejący zakres kognicji 
sądów powszechnych i zadań sędziów nie zezwoli na wymiernie skuteczną 
poprawę efektywności pracy. Nie można akceptować praktyki wprowa-
dzania przepisów ze świadomością, że są one niejasne i zakładania z góry, 
że ewentualne wątpliwości związane z ich rozumieniem wyjaśnią sądy. 
Konieczne są zmiany legislacyjne, które powinny doprowadzić do określe-
nia zadań sędziów jedynie do tych wiążących się z wymiarem sprawiedli-
wości. Dotyczyć to powinno zarówno rodzajów spraw, jak też czynności  
w toku ich rozpoznania. Prawo do sądu nie oznacza, że wszelkie sprawy,  
w których występują kwestie prawne, muszą być od początku do końca zała-
twiane przez sądy.

Sprawy nienależące do sfery wymiaru sprawiedliwości, jak rejestrowe, 
związane z prowadzeniem ksiąg wieczystych, niektóre rodzaje postępowań 
nieprocesowych (złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, 
otwarcie i ogłoszenie testamentu, zabezpieczenie spadku, dotyczące wyko-
nawcy testamentu) powinny być objęte inną formą organizacji i orzekania. 
Postępowanie sądowe wdrażane być powinno dopiero wtedy, gdy dojdzie do 
sporu o prawo lub pojawienia się konfliktu interesów wywołanych kwestio-
nowaniem prawidłowości wpisów.

Nietrafne uregulowania dotyczące dochodzenia praw z zakresu ubezpie-
czeń społecznych przerzuciły na sądy rozpoznawanie odwołań od każdej 
decyzji organu rentowego. Niezadowolenie z decyzji ustalającej prawo do 
świadczeń przewidzianych ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym realizowane jest drogą roszczeń sądowych. Do sądów apelacji katowic-
kiej w 2002 r. wpłynęło 32 228 spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,  
a w 2003 r. 35 560. W celu sprawnego rozpoznawania spraw tej kategorii 
konieczne wydaje się wprowadzenie przedsądowego systemu rozstrzygania 
sporów, na przykład dwuinstancyjnego postępowania przed organami ren-
towymi i organami wydającymi decyzje w przedmiocie świadczeń przewi-
dzianych ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Pojednawczo–mediacyjne postępowanie objąć powinno niektóre kate-
gorie spraw z zakresu prawa pracy, np. spory o sprostowanie świadectwa 
pracy, kiedy nie doszło do wyrządzenia szkody, oraz odwołania od kary 
porządkowej. W sprawach cywilnych, gospodarczych, pracy i rodzinnych 
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wyodrębnić można wiele kategorii spraw, w których spór mógłby być zli-
kwidowany lub jego zakres zmniejszony drogą postępowania koncyliacyj-
nego lub mediacyjnego.

Od 1 lipca 2003 r. obowiązują nowe uregulowania kodeksu postępowa-
nia karnego, które zezwalają na przyśpieszenie rozpoznania spraw wykro-
czeniowych.

Wprowadzona w art. 176 Konstytucji zasada co najmniej dwuinstancyj-
nego postępowania sądowego we wszystkich sprawach spowodowała nad-
mierne jego rozbudowanie. W sprawach drobnych, dla których przewidziane 
zostały procedury uproszczone, należałoby rozważyć możliwość wprowa-
dzenia postępowania jednoinstancyjnego, bądź w obecnym stanie uregulo-
wać w szerszym zakresie możliwość odwołań poziomych.

Zakres zadań sędziego

Uzyskanie lepszej efektywności postępowań sądowych w sprawach 
cywilnych i gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzin-
nych wymaga zmian w procedurze cywilnej i ustawie o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych w celu umożliwienia sędziemu skupienia się 
na czynnościach związanych z rozpoznaniem sprawy. 

Wiąże się to z koniecznością rozszerzenia zakresu kompetencji referen-
darzy sądowych, a zatem wprowadzenia zmian w prawie o ustroju sądów 
powszechnych. Do ich zadań należeć może (poza dotychczas określonymi) 
zarządzanie zwrotu pozwu lub wniosku, wydawanie nakazów zapłaty w 
postępowaniu upominawczym, postanowień o nadaniu klauzuli wykonal-
ności, ustalanie wpisów sądowych, wydawanie postanowień w przedmiocie 
wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych, postanowień w przedmio-
cie wynagrodzenia biegłego, tłumacza, kuratora, zabezpieczenia roszczeń. 
W sprawach upadłościowych referendarzom sądowym powierzyć można 
wydawanie decyzji w przedmiocie zwrotu wniosku, zgłoszeń wierzytelno-
ści, wynagrodzenia biegłych w ramach postępowania w przedmiocie ogło-
szenia upadłości.

Wprowadzone być powinny środki dyscyplinujące strony reprezento-
wane przez profesjonalnych pełnomocników do przedstawienia materiału 
procesowego. Wymogiem pism inicjujących postępowanie i odpowiedzi  
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na nie przeciwnika powinno być wskazanie w nich wszystkich wniosków 
dowodowych i złożenia zarzutów procesowych pod rygorem prekluzji. 

W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości czynności obej-
mujące wysłuchanie dłużnika i dopuszczenie dowodów mogłyby być wyko-
nywane w jednoosobowym składzie. Na większą efektywność postępowań 
upadłościowych mogłoby wpłynąć wprowadzenie uregulowań przewidu-
jących prekluzyjne terminy do zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli. 
Nie doszło jeszcze do właściwego określenia statusu syndyka. W zakre-
sie dyscyplinowania syndyka wprowadzić należałoby gradację środków 
od grzywny przez zmianę do pozbawienia prawa wykonywania tej funk-
cji. Zbyt powszechne stosowanie zmiany syndyka wpływa na opóźnienie 
postępowania. Konieczność bardzo częstego korzystania w postępowaniu  
w przedmiocie ogłoszenia upadłości z opinii biegłych z zakresu księgowo-
ści wymaga powołania odpowiedniej ich liczby zezwalającej na swobodę  
w wyborze przy uwzględnieniu właściwych kwalifikacji i dyspozycyjności.

W szerokim zakresie wpisy sądowe powinny mieć charakter stały, i być 
wnoszone przez pełnomocników wraz z pismem.

Zmiany powinny objąć  również przepisy regulujące obowiązek spo-
rządzania uzasadnień wyroków i postanowień kończących postępowanie 
w sprawie przez sądy odwoławcze. Jako zasadę przyjąć należy sporządza-
nie uzasadnień na żądanie uczestnika postępowania poza orzeczeniami 
uchylającymi orzeczenia sądu pierwszej instancji i przekazującymi sprawę  
do ponownego rozpoznania.

Za konieczne uznać trzeba wprowadzenie zmian przepisów regulują-
cych postępowanie egzekucyjne. Rozważyć należy ewentualność skupienia 
spraw związanych z nadaniem klauzuli wykonalności oraz egzekucję sądową 
w jednym wydziale (sekcji). 

W ramach postępowania wykonawczego w sprawach karnych do kompe-
tencji referendarza przekazać można decyzje odnoszące się do odraczania 
zapłaty grzywny, rozłożenia jej na raty oraz umarzania kosztów sądowych.

Czynności związane z nadzorem nad prowadzoną przez komornika 
egzekucją powierzyć można referendarzowi sądowemu. Do obowiązków 
sędziego należałyby czynności przybicia i przysądzenia własności.
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Właściwość rzeczowa sądu powinna być oparta na założeniu, że sąd 
wyższego rzędu rozpoznaje sprawy o większym ciężarze gatunkowym  
i skomplikowane pod względem prawnym. Niewłaściwie ukształtowana 
została właściwość sądu okręgowego, a także apelacyjnego w stosunku do 
spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nietrafnie powierzono tym 
sądom rozpatrywanie spraw obejmujących żądania związane z kontynuacją 
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, w których ocenić jedynie 
trzeba stan zdrowia ubezpieczonego. Konsekwencją tego jest bardzo duży 
(najwyższy w kraju) wpływ spraw do sądów okręgowych w apelacji (21 487 
w 2002 r., 23 008 w 2003 r.) i do Sądu Apelacyjnego (4 499 w 2002 r. oraz  
4 208 w 2003 r.).

Nie został do końca prawidłowo docelowo ukształtowany model właści-
wości rzeczowej w sprawach karnych. Zastrzeżenia budzi obarczenie sądów 
rejonowych sprawami dotyczącymi poważnych przestępstw gospodarczych. 
Obowiązujące od lipca 2003 r. uregulowania przewidziały możliwość prze-
kazania tych spraw przez sąd apelacyjny do sądu okręgowego na wniosek 
sądu rejonowego. Może okazać się, że jest to instrument wystarczający.

Nie ulega wątpliwości, że poddanie sądowi apelacyjnemu rozpoznania 
odwołań od orzeczeń sądu penitencjarnego nie jest uzasadnione ani wagą 
ani ich charakterem.

Pojęcie wydolności sądownictwa obejmuje również odpowiedzialność  
i efektywność pracy sędziów. Nadzór administracyjny sprawowany przez 
prezesów sądów i przewodniczących wydziałów zezwala na generalnie dobrą 
ocenę zaangażowania sędziów w sprawne rozpoznawanie spraw. Wnikliwą 
kontrolą objęta jest prawidłowość organizacji pracy, prowadzenia rozpraw  
i skuteczność decyzji, które zapobiegać powinny przewlekaniu postępowań.

Wynikające z ilości wpływających spraw obciążenie sędziów uznać 
trzeba za nadmierne. W 2003 r. sędziowie apelacji katowickiej załatwili  
ogółem 1 352 578 spraw, o 131 806 więcej niż w 2002 r. Przeciążenie pracą 
może być przyczyną niedociągnięć i pomyłek, których występowanie należy 
eliminować. 

Sprawne przeprowadzenie postępowania zależy także od właściwego 
działania jego uczestników oraz innych podmiotów, z których pomocy 
sędziowie muszą korzystać (doręczyciele, biegli, tłumacze, kuratorzy).
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Uchybienia w zakresie sprawności postępowania, oczywistej obrazy 
przepisów oraz przewinienia służbowe pociągają za sobą odpowiedzialność 
dyscyplinarną sędziów. 

Funkcjonowanie sądów i praca sędziów podlega ocenie społeczeństwa, 
które oczekuje wydawania w odpowiednim czasie skutecznych rozstrzy-
gnięć. Rolą ich jest nie tylko satysfakcja, ale wzmacnianie i rozwijanie spo-
łecznego poczucia sprawiedliwości. Celowi temu służy również właściwa  
i rzetelna informacja o zadaniach sądu, pracy sędziów, a zwłaszcza przyczy-
nach nierozpoznania spraw w rozsądnym terminie. Poza szeroką możliwo-
ścią uzyskania tych informacji w sądach (w wielu z nich powstaną punkty 
informacyjne) szczególnie ważne jest rozpowszechnianie ich przez środki 
masowego przekazu. Chodzi jednak o to, żeby przekaz ten był rzetelny  
i ukazywał wszystkie aspekty działalności sądów. Krytyka sędziów i sądów 
jest dopuszczalna, jeżeli jest rzeczowa i merytoryczna oraz nie narusza nie-
zawisłości sędziów i niezależności sądów. 

ZEWNĘTRZNE ASPEKTY SPRAWNOŚCI POSTĘPOWANIA 
SĄDOWEGO W SPRAWACH KARNYCH 

Mariusz Żak*

Dyskusja na temat sprawności postępowania sądowego nie może pomi-
jać jego zewnętrznych aspektów. Sprawność procesu sądowego jest wypad-
kową wielu czynników. To, czy proces sądowy toczy się bez zakłóceń – co 
nota bene nie zawsze musi oznaczać szybko – i tym samym stwarza szansę 
na rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie, zależy nie tylko od właściwej 
organizacji pracy sądu, dobrej pracy sędziów i urzędników sądowych. Efektu 
tego nie gwarantuje również najlepsza nawet procedura sądowa, łącznie z 
wpisanymi w nią uproszczeniami i przepisami „wymuszającymi” szybkość 
postępowania.

* Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
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Sądy nie działają w próżni i nie są samowystarczalne. W procesie 
sądowym biorą udział nie tylko jego bezpośredni uczestnicy (strony 
sądowe). W różny sposób angażuje on także inne niż sąd instytucje pań-
stwowe, przede wszystkim prokuraturę i policję, a także inne podmioty 
bez udziału których rozpoznanie sprawy nie jest możliwe (adwokaci, 
radcowie prawni, biegli i tłumacze, lekarze sądowi, różne instytucje opi-
niujące, szpitale psychiatryczne, doręczyciele przesyłek sądowych). 
Należą do nich również zwykli obywatele występujący w roli świadków. 
Prawidłowe funkcjonowanie wskazanych instytucji i właściwa, społeczna 
(obywatelska) postawa wszystkich uczestników procesu, a także odpo-
wiednio ukształtowane relacje pomiędzy nimi i sądami – nie tylko oparte 
na przepisach prawa, ale także na upowszechnionych tradycjach i oby-
czajach – to niezbędny warunek sprawnego procesu sądowego.

Nie chodzi o próbę „przerzucenia” odpowiedzialności za przewle-
kłość procesów sądowych na innych, lecz o stworzenie pełnego obrazu 
przyczyn tego zjawiska, aby móc mu skutecznie przeciwdziałać. Niestety 
do chwili obecnej brak profesjonalnych, kompleksowych badań, które 
opisywałyby poszczególne czynniki i zjawiska mające wpływ na długo-
trwałość procesu sądowego, hamowanie jego toku. Należy postulować, 
by Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło takie badania np. Instytutowi 
Wymiaru Sprawiedliwości. Dobrą wiadomością jest to, że Uniwersytet 
Jagielloński jesienią ubiegłego roku rozpoczął badania na temat sprawności 
postępowania karnego. Badania takie prowadzone są u naszych sąsiadów 
(np. Niemcy). Można skorzystać z wzorów w tym zakresie.

Wpływ pracy Policji na przebieg i sprawność postępowania sądowego 
w sprawach karnych

Funkcjonowanie Policji wywiera istotny wpływ na przebieg sądowego 
postępowania karnego przede wszystkim w dwóch aspektach.

Istotne znaczenie ma jakość policyjnego postępowania dowodowego. 
Wszelkie braki i nieprawidłowości przy ujawnianiu, gromadzeniu i zabez-
pieczaniu dowodów rzutują nie tylko na przebieg postępowania przygoto-
wawczego, ale również sądowego. Często konieczne jest uzupełnianie przez 
sąd dowodów, poszukiwanie nowych, długotrwała weryfikacja tych, które 
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przeprowadzono nieprawidłowo. Niewątpliwie zasadniczą przyczyną tego 
zjawiska jest niedoinwestowanie Policji (niedostatek wyposażenia krymina-
listycznego, informatycznego, środków transportu, a nawet wyposażenia 
biurowego – vide zła jakość protokołów, braki kadrowe, stosunkowo niskie 
uposażenia).

Są też przyczyny „subiektywne”. Jest to np. utrzymująca się od lat częsta 
praktyka wielokrotnego, nieuzasadnionego przesłuchiwania tych samych 
osób, czy też nieprawidłowo przeprowadzane okazania osób.

Konieczne jest doinwestowanie Policji, ale także lepsze szkolenie jej 
funkcjonariuszy (może także przy udziale prokuratorów i sędziów) oraz 
lepszy nadzór ze strony prokuratury.

Poważnym problemem pozostaje wciąż niewykonywanie przez Policję 
sądowych nakazów doprowadzenia oskarżonych bądź innych uczestników 
postępowania karnego. Zjawisko to utrzymuje się od wielu lat, a ilość nie-
wykonanych nakazów w okręgu apelacji katowickiej jest b. wysoka (najwyż-
sza w kraju) i wzrasta. Dotyczy to tak nakazów doprowadzenia osób 
pozostających na wolności, wydanych w wyniku zastosowania środków 
przymusu, jak i konwojów policyjnych z aresztów śledczych i zakładów kar-
nych. W ankiecie przeprowadzonej w marcu 2004 r. wśród sędziów orzeka-
jących w sprawach karnych w sądach apelacji katowickiej ponad 80% 
sędziów sądów okręgowych wskazało na „nierealizację konwojów” jako 
przyczynę, która w znacznym stopniu wpływa na przewlekłość postępowa-
nia. Monitorowanie spraw pod kątem realizowania konwojów policyjnych 
prowadzone jest od 2000 r. Uwidacznia ono skalę problemu i wskazuje na 
wzrost liczby tego rodzaju przypadków. W 2002 r. były to 1423 przypadki 
dotyczące 1832 oskarżonych. W roku 2003 już 1674 (wzrost o 251 spraw, tj. 
o ok. 18%) dotyczące 2163 osób. 

Zasadniczą przyczyną tego stanu jest niedostatek służb konwojowych. 
Prowadzone rozmowy i uzgodnienia z przedstawicielami Policji doprowa-
dziły do utworzenia we wszystkich okręgach apelacji katowickiej stanowisk 
koordynatorów, których zadaniem jest stała współpraca ze służbami kon-
wojowymi, „racjonalizowanie” doprowadzeń, eliminowanie organizacyj-
nych barier i utrudnień w tym zakresie. Jak dotąd nie przyniosło to 
przełomowych rezultatów.
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Jeżeli nie nastąpi odpowiednie wzmocnienie służb konwojowych, co 
bezskutecznie postulowane jest od wielu lat, konieczne jest poszukiwanie 
innego modelu organizacji i zarządzania konwojami. Niezbędne jest ich 
wyraźniejsze organizacyjne wyodrębnienie i wyłączenie z innych zadań, 
może nawet zmiana podporządkowania, np. przez związanie ze służbą wię-
zienną?

Należy rozważyć wprowadzenie przepisów umożliwiających obciążanie 
Policji kosztami rozprawy, która nie doszła do skutku w związku z niewyko-
naniem nakazu doprowadzenia.

Wpływ prokuratury i postępowania przygotowawczego na przebieg  
i sprawność sądowego postępowania w sprawach karnych

Nie tylko jakość postępowania przygotowawczego prowadzonego przez 
prokuratora bądź przezeń nadzorowanego, ale sam model tego postępowa-
nia, a w tym zakres uprawnień prokuratora, rzutuje na bieg i sprawność 
postępowania sądowego w sprawach karnych. Ponad 70% ankietowanych 
sędziów orzekających w sprawach karnych w sądach apelacji katowickiej 
wymieniło braki postępowania przygotowawczego wśród najistotniejszych 
przyczyn jego przewlekłości. Jest to oczywiście ocena subiektywna i trzeba 
do niej podejść ostrożnie, ale nie można jej lekceważyć.

Pamiętać należy, że obowiązujący kodeks postępowania karnego zwalnia 
prowadzącego postępowanie przygotowawcze od obowiązku wszechstron-
nego wyjaśnienia sprawy i utrwalenia wszystkich dowodów (co przewidy-
wał kodeks z 1969 r.). Artykuł 297 k.p.k. wymaga „wyjaśnienia okoliczności 
sprawy” oraz „zebrania, zabezpieczenia i w niezbędnym zakresie utrwalenia 
dowodów dla sądu”. Zakres dochodzenia jest jeszcze węższy, skoro, z pew-
nymi wyjątkami, można je ograniczyć do ustalenia, czy zachodzą wystar-
czające podstawy do wniesienia aktu oskarżenia bądź innego zakończenia 
postępowania (art. 325  h k.p.k.). Jednocześnie ograniczono możliwość 
zwrotu sprawy przez sąd do uzupełnienia postępowania przygotowawczego. 
Może to nastąpić tylko bezpośrednio po wniesieniu aktu oskarżenia; ale 
nawet wtedy tylko wówczas, gdy dokonanie niezbędnych czynności przez 
sąd „spowodowałoby znaczne trudności” (art. 345 k.p.k.). Takie ukształ-
towanie modelu postępowania karnego ma konsekwencje w zakresie czasu 
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trwania postępowania sądowego. Wynika z niego również postulat odpo-
wiedniej, wstępnej kontroli akt przez sędziego bezpośrednio po wpłynięciu 
aktu oskarżenia, co w praktyce nie zawsze występuje.

Kodeks postępowania karnego obowiązujący od 1989 r. nie pozwala już 
prokuratorowi na orzekanie o warunkowym umorzeniu postępowania. Nie 
wprowadził też żadnej innej formy probacji w tej fazie postępowania. Nie 
wydaje się, aby rozwiązanie to było niezbędne ze względu na wymogi kon-
stytucyjne. Wprawdzie art. 175 ust. 1 Konstytucji RP powierza wymiar spra-
wiedliwości wyłącznie sądom, a art. 42 ust. 3 Konstytucji stanowi, iż 
przełamanie domniemania niewinności może nastąpić tylko poprzez wyrok 
sądu, to jednak co najmniej dyskusyjne jest to, czy decyzja o warunkowym 
umorzeniu postępowania należy do tej kategorii orzeczeń. Warto w tym 
miejscu przywołać przykład austriackiego kodeksu postępowania karnego. 
Pozwala on prokuratorowi, na podstawie ustawowo określonych przesłanek, 
odstąpić warunkowo od dalszego prowadzenia postępowania w odniesieniu 
do przestępstw średniej wagi, o ile sprawca wyrazi na to zgodę, a nadto 
wykona nałożone nań obowiązki – takie, jak zapłacenie określonej kwoty 
pieniężnej, wykonanie pracy społecznie użytecznej, a także w sytuacji poza-
procesowego naprawienia szkody (§ 90a do 90g StPO). Jak się okazuje  
w praktyce, aż co druga sprawa karna zostaje zakończona w tym trybie*.

Aż 80% ankietowanych sędziów sądów rejonowych uznało, że brak 
wniosków ze strony prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania to 
jedna z przyczyn utrudniających możliwość prawidłowego korzystania  
z uproszczonych form procedowania. Nowe usytuowanie decyzji o warunko-
wym umorzeniu postępowania niekorzystnie odrywa tę instytucję od postę-
powania przygotowawczego. Prowadzący je „traci zainteresowanie” takim 
rozwiązaniem, skoro wniosek, jaki musi sporządzić, i jego uzasadnienie czę-
sto niewiele różnią się, gdy chodzi o nakład pracy, od aktu oskarżenia. 

Nadto obecne rozwiązanie zdecydowanie ogranicza zainteresowanie 
mediacją i aktywność w tym kierunku ze strony prowadzących postępowanie 

*  Oparłem się w tej mierze na informacji udostępnionej uczestnikom Konferencji, 
jaka odbyła się 5–6 kwietnia 2004r. w Uniwersytecie Jagiellońskim, i poświęcona 
była przyspieszeniu postępowania karnego. Dane zaczerpnąłem ze streszczenia 
wystąpienia prof. dr Marii A. Eder–Rieder z Uniwersytetu w Salzburgu.
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przygotowawcze. Jest przecież oczywiste, że znaczenie mediacji wzrastałoby, 
gdyby mogła ona doprowadzić do zakończenia przez prokuratora wszczę-
tego postępowania poprzez zastosowanie odpowiedniego środka probacji.

Krytycznie oceniane jest przez sędziów niedostateczne otwarcie się pro-
kuratorów na instytucje konsyliacyjne uregulowane w art. 335 oraz 387 
k.p.k. Ich znaczenie dla skrócenia postępowania mogłoby być znacznie 
większe. Być może sytuacja w tym zakresie ulegnie zmianie po ostatniej 
nowelizacji ze stycznia 2003 r.

Ilość wniosków składanych dotychczas przez prokuratorów w trybie art. 
335 k.p.k. (wniosek o skazanie bez rozprawy) jest stosunkowo niewielka. 
Na przykład z danych nadesłanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w 
Gliwicach wynika, iż ogółem w 2003 r. w trybie tym załatwiono 993 sprawy, 
co stanowi 5,2% wpływu do wszystkich sądów rejonowych tego okręgu, ale 
porównanie danych za I i II półrocze, kiedy to weszła w życie styczniowa 
nowela, wskazuje tutaj na istotny wzrost (o 147 orzeczeń). Bardzo wysoki 
jest współczynnik skuteczności wniosków w tym trybie. Tylko 36, tj. 3,6% 
nie uwzględniono.

Podobnie przedstawia się sytuacja w zakresie stosowania art. 387 k.p.k. 
(dobrowolne poddanie się karze). W okręgu gliwickim w 2003 r. w trybie 
art. 387 k.p.k. wydano łącznie 1252 wyroki, co stanowi 6,6% ogółu wpływu, 
a przy tym w II półroczu ponad dwa razy więcej. Tutaj rola prokuratora jest 
oczywiście inna, ale zdaniem sędziów prokuratorzy zbyt często zgłaszają 
sprzeciw, wykazując brak oczekiwanej elastyczności i zrozumienia, iż w insty-
tucję tę wpisana jest jednak swoista „premia” dla oskarżonego, która może 
mieć przełożenie na karę. Możliwość skrócenia postępowania i wynikająca  
z tego oszczędność kosztów ekonomicznych i społecznych ma swoją wartość. 
Należy mieć jednak na uwadze, że umiejętne stosowanie regulacji zawartej 
w art. 387 k.p.k. zależy nie tylko od suwerennej postawy stron, ale także od 
sędziego prowadzącego sprawę. Przychylam się do opinii tych komentatorów, 
którzy dopuszczają w takim przypadku aktywną rolę sędziego, oczywiście 
wyłącznie przez odpowiednie poinformowanie (pouczenie) oskarżonego, 
który przyznaje się do winy, o przesłankach art. 387 k.p.k.

Prawdziwą zmorą polskich sądów stały się w ostatnich latach procesy 
dotyczące zorganizowanych grup przestępczych. Nie tylko dane statystyczne, 
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ale przede wszystkim codzienne doświadczenie oraz analizy i wnioski zawarte 
w protokołach sądowych wizytacji, świadczą o tym, iż sprawa, gdzie akt oskar-
żenia obejmuje kilkunastu oskarżonych (czasem więcej), którym zarzuca się 
popełnienie kilkudziesięciu czynów, jest z góry skazana na przewlekłość. 
Rokowania są jeszcze grosze, gdy chociażby część oskarżonych przebywa  
w aresztach, a bronią ich adwokaci z urzędu. Wiele sądów, zwłaszcza rejono-
wych, nie ma nawet lokalowych (technicznych) warunków do przeprowadze-
nia tego rodzaju spraw. Wymagają one oczywiście od sądu podjęcia środków 
nadzwyczajnych, szczególnie starannego przygotowania i organizacji roz-
prawy, w trybie art. 349 k.p.k., co, niestety, jeszcze nie zawsze się zdarza.

Należy jednak zadać pytanie, czy w każdym przypadku uzasadnione 
było takie właśnie przedmiotowe i podmiotowe ukształtowanie procesu 
przez prokuratora. Czy istotnie z punktu widzenia celów postępowania kar-
nego i zasad łączenia spraw określonych w art. 34 k.p.k. konieczne było zbu-
dowanie aktu oskarżenia, do którego dołączano już nie tylko dziesiątki, ale 
czasem setki tomów akt. Artykuł 34 §3 pozwala na odstępstwa od zasady 
łącznego rozpoznania spraw, jeżeli zachodzą okoliczności utrudniające ich 
łączne rozpoznanie. Rozsądek nakazuje, aby do okoliczności tych zaliczyć 
czasem także wielość osób i czynów objętych wszczętym postępowaniem. 
Może ona bowiem w praktyce uniemożliwić prawidłowe rozpoznanie 
sprawy, a w każdym razie  rozpoznanie jej w rozsądnym terminie.

W ocenie sędziów, w tym także sędziów wizytatorów, bardzo wiele naj-
większych procesów karnych obejmujących między innymi zarzuty o naj-
cięższe zbrodnie toczy się przewlekle nie z powodów dotyczących tych 
właśnie czynów. Często obok zarzutów udziału w zabójstwach stawiane są 
bardzo liczne zarzuty dotyczące mniej groźnych przestępstw, np. przeciwko 
mieniu, przestępstw narkotykowych i innych, których osądzenie wymaga 
długiego czasu. W sprawach tych regułą jest stosowanie aresztu, co sprawia, 
iż wymóg sprawnego, szybkiego ich osądzenia nabiera szczególnej wagi. 
Wydaje się, iż sam fakt, że zwykle sprawy te związane są z przestępczością 
zorganizowaną (co rodzi określone konsekwencje także w zakresie mate-
rialno–prawnej kwalifikacji zarzutów) nie jest wystarczający dla obejmowa-
nia ich jednym aktem oskarżenia. Zasadne wydaje się w szczególności 
dążenie do możliwie szybkiego, sprawnego osądzenia najpoważniejszych 
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zarzutów. W praktyce oznacza to zazwyczaj „uzyskanie” wyroków z wielo-
letnimi karami pozbawienia wolności. To z kolei tworzy odpowiednie 
warunki procedowania co do pozostałych czynów bez presji wywieranej 
przez przedłużający się czas stosowania aresztu tymczasowego. Korzyścią 
jest także odpowiedni efekt społeczny wywołany szybkim osądzeniem naj-
groźniejszych przestępstw. 

Wreszcie taktyka ta otwiera możliwości wynikające z art. 11 k.p.k. Przepis 
ten obecnie jest praktycznie martwy. Z informacji uzyskanej w marcu br. 
od Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach wynika, że od początku obo-
wiązywania instytucji umorzeń i zawieszeń absorpcyjnych, a więc od chwili 
wejścia w życie 1.09.1998 r. obecnie obowiązującego kodeksu postępowania 
karnego, prokuratorzy apelacji katowickiej na podstawie art. 11 §1 k.p.k. 
umorzyli ogółem 43 postępowania przygotowawcze (na podstawie art. 11 
§2 k.p.k. zawieszono 38 postępowań, co obejmuje także te, które następnie 
umorzono). W roku 2003 decyzji takich podjęto odpowiednio 9 i 5.

Niewątpliwie przyczyny tak rzadkiego sięgania do tego przepisu przez 
prokuratorów, ale także i przez sędziów, tkwią między innymi w jego treści. 
Nieuzasadnione wydaje się ograniczenie tej instytucji do występków zagro-
żonych karą do 5 lat pozbawienia wolności, skoro chodzi w tym wypadku  
o realne zagrożenie karą, ocenione in concreto, a nie o zagrożenie abstrak-
cyjne, wynikające z ukształtowania sankcji karnej. Lepszym rozwiązaniem 
byłoby powiązanie omawianej instytucji procesowej z zasadami dotyczą-
cymi kary łącznej. Nadto postawienie warunku, iż absorpcyjnemu umorze-
niu postępowania nie może się sprzeciwiać interes pokrzywdzonego,  
w praktyce ogranicza zasięg art. 11 do przestępstw, gdzie nie ma pokrzyw-
dzonego, bądź sytuacji, gdy pokrzywdzony wyraża na takie rozstrzygniecie 
zgodę. Tak wąski zakres oportunizmu w procesie karnym nie wydaje się 
uzasadniony. Należy zastanowić się nad nowym ukształtowaniem tej insty-
tucji mając na względzie przede wszystkim ekonomię procesową. Wedle 
przywołanego już austriackiego kodeksu postępowania karnego jeżeli 
podejrzanemu zarzuca się popełnienie więcej niż jednego czynu karalnego, 
prokurator może odstąpić od ścigania poszczególnych czynów ze względów 
ekonomii procesowej lub też odstąpić z zastrzeżeniem ścigania w później-
szym terminie (§ 34 ust. 2 St PO).
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Wpływ adwokatury na sprawność postępowania sądowego w spra-
wach karnych

Prawo oskarżonego (podejrzanego) do tego, aby w postępowaniu kar-
nym bronił go adwokat, należy do konstytucyjnie chronionych praw osobi-
stych (art. 42 ust. 2), a aktywny udział profesjonalnego obrońcy stanowi 
niewątpliwie jedną z najważniejszych gwarancji równowagi stron w proce-
sie i gwarancji jego praworządności. Mając to na uwadze ustawodawca 
wprowadził do procedury karnej szereg przepisów służących pełnej realiza-
cji tego prawa. Są to w szczególności przepisy statuujące tzw. obronę obliga-
toryjną (przede wszystkim art. 78–80 k.p.k.) oraz sprzężone z nim przepisy 
gwarantujące – w określonej sytuacji – prawo do obrońcy z urzędu.

Znaczenia wskazanych przepisów dla realizacji prawa oskarżonego do 
obrony nie da się przecenić. Z drugiej jednak strony w praktyce są one nie-
rzadko źródłem istotnych zakłóceń w przebiegu postępowania sądowego. 
Dzieje się tak wówczas, gdy obrońca, którego udział w sprawie jest nie-
odzowny, a więc wtedy, gdy rozpoznanie sprawy pod jego nieobecność 
naruszałoby prawo oskarżonego do obrony, nie stawia się na rozprawę 
(posiedzenie). Niestety zjawisko to nie ogranicza się do naturalnych i nie-
uniknionych przypadków losowych i ma rozmiary niepokojące.

Również w tym zakresie, na polecenie Ministerstwa Sprawiedliwości 
prowadzony jest, począwszy od października 2001 r., stosowny monitoring. 
Wynika zeń, iż w 2002 r. w sądach apelacji katowickiej odnotowano łącznie 
526 przypadków nieobecności obrońców, które w ocenie sądów nie były 
usprawiedliwione i spowodowały konieczność odroczenia bądź przerwania 
rozprawy (posiedzenia). Liczba ta w roku 2003 zmalała do 414 przypadków. 
W I kwartale 2004 r. – 113, a więc wciąż jest znacząca. Charakterystyczne, 
że problem w niewielkim tylko stopniu dotyczy mniejszych okręgów (np. 
bielski w roku 2002 – dwie rozprawy i 12 posiedzeń, częstochowski łącznie 
27 przypadków, katowicki – 327, gliwicki – 144). 

Od ubiegłego roku statystyka w tym zakresie przekazywana jest także do 
wiadomości dziekana Katowickiej Izby Adwokackiej. Niezbędne jest jednak 
w takich przypadkach każdorazowe przesyłanie przez sąd rozpoznający 
sprawę stosownego zawiadomienia do Rady Adwokackiej i domaganie się 
stosownego postępowania wyjaśniającego.
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W mojej ocenie zasadnicza przyczyna omawianej sytuacji tkwi w niedo-
statecznej liczbie adwokatów, zwłaszcza w dużych ośrodkach, takich jak 
okręg katowicki czy gliwicki. Nie zawsze są oni w stanie zapewnić należytą 
obsługę prawną we wszystkich przyjętych sprawach. Powoływanie się na 
tzw. kolizje spraw to jedno z częstszych usprawiedliwień nieobecności.

Nowego kształtu organizacyjnego wymaga instytucja obrońcy z urzędu. 
Dobrym rozwiązaniem mogłoby być powołanie przy większych sądach 
zespołów adwokackich świadczących pomoc prawną z urzędu.

De lege ferenda należy zastanowić się nad objęciem dyspozycją art. 289 
§1 k.p.k. także obrońców, bowiem wydaje się, że jego obecne brzmienie na 
to nie pozwala (obciążenie obrońcy dodatkowymi kosztami postępowania 
spowodowanymi niewykonywaniem obowiązków, np. niestawiennictwem 
na rozprawie).

Zakończenie
O zewnętrznych aspektach sprawności postępowania sądowego można 

mówić także w innym znaczeniu. To, czy postępowanie sądowe toczy się 
sprawnie i prowadzi do zakończenia sprawy w rozsądnym terminie, ma zna-
czenie nie tylko dla jego bezpośrednich uczestników. Znaczenie tego faktu 
wykracza poza ramy i przedmiot określonego postępowania. Tylko spraw-
nie działający sąd daje obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Wyrok, który 
zapada po wielu latach postępowania prowadzonego przewlekle, nie tylko nie 
eliminuje w sposób prawidłowy powstałego konfliktu, ale na ogół nie ma już
szans na osiągnięcie oczekiwanych efektów w zakresie społecznego oddzia-
ływania, kształtowania poczucia sprawiedliwości, odpowiednich podstaw 
prawnych. Często jest wręcz niezrozumiały. Dla jego bezpośrednich uczest-
ników staje się źródłem nierzadko uzasadnionych roszczeń adresowanych 
wobec wymiaru sprawiedliwości, czego najbardziej spektakularnym efektem 
są zapadające w Strasburgu wyroki zasądzające od Państwa Polskiego sto-
sowne odszkodowania. Nie bez znaczenia jest tu także kwestia społecznego 
wizerunku sądów i całego systemu wymiaru sprawiedliwości i Państwa.

Dobrze zorganizowane, działające sprawnie sądy to jeden z zasadniczych fila-
-rów demokratycznego państwa i jeden z najważniejszych elementów budowania 
autorytetu instytucji państwowych oraz szacunku i respektu dla prawa. Nadto 
proces, który przebiegł sprawnie, szybko, to na ogół proces znacznie tańszy.
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ORGANIZACJA SĄDU I JEGO ADMINISTRACJI W ASPEKCIE 
SPRAWNOŚCI POSTĘPOWANIA

Jacek Wieczorek*

   

Nikogo nie trzeba przekonywać, że organizacja sądu ma wpływ na 
jego sprawność. Dobrze zorganizowany sąd to również najczęściej sąd 
sprawny. 

Podstawy prawne organizacji sądów zawarte są w kilku aktach praw-
nych, z których najważniejsze to:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności jej rozdział 
VIII „Sądy i trybunały”;

2. Ustawa „Prawo o ustroju sądów powszechnych”.

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości „Regulamin wewnętrz-
nego urzędowania sądów powszechnych”;

4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości „w sprawie organizacji i za-
-kresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji 
sądowej” potocznie zwane „instrukcją sądową”;

Do tego dochodzą jeszcze w pewnych swoich częściach przepisy:

5. Ustawy „o pracownikach sądów i prokuratur”;

6. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości „w sprawie stanowisk  
i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników 
sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędni-
czego”.

Wreszcie na końcu, ale wcale nie najmniej ważne:

7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości „w sprawie trybu sprawo-
wania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów”.

Za organizację sądu, i nie jest to truizm, odpowiadają jego organy –  
w sądzie rejonowym jest to prezes, w sądach okręgowych i apelacyjnych 
prezes i kolegium tych sądów; ale odpowiedzialność ta jest różna dla preze-
sów sądów różnego szczebla. W szczególności kompetencje w zakresie 

*  Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.
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administrowania i nadzoru prezesa sądu okręgowego rozciągają się na sądy 
rejonowe w jego okręgu.

W zależności od wielkości sądu w swoim administrowaniu prezes 
musi się oprzeć na odpowiedniej liczbie wiceprezesów i przewodniczących 
wydziałów. Jednak, jak oceniam, w sądzie liczącym do 30 etatów orzecz-
niczych jest w stanie osobiście kierować jednostką. Czynności wiceprezesa 
ograniczają się wtedy do zastępowania prezesa w razie jego nieobecności,  
a w pozostałym zakresie może tenże wiceprezes wykonywać swoje obo-
wiązki orzecznicze, łącząc je zwykle z przewodniczeniem wydziałowi. Ma 
to znaczenie, gdyż im mniejszy sąd, tym mniej sędziów powinno być odry-
wanych od tego, co jest istotą ich urzędu – od orzekania.

Wyraźnym krokiem w pożądanym kierunku stało się wprowadzenie do 
sądów dyrektorów i kierowników finansowych. Uwolniło to prezesów od
uciążliwych, a przede wszystkim czasochłonnych, obowiązków związanych 
z gospodarowaniem majątkiem sądów, zakupami, inwestycjami i finansami.
Pozwoliło jednocześnie skupić się na sferze zarządzania sądem, w większej 
części bezpośrednio związanej z orzecznictwem. Jeżeli nałożono na preze-
sów obowiązki nadzorcze, to należy umożliwić im ich spełnianie z koniecz-
nym do tego zaangażowaniem, przydając do pomocy kierowników 
finansowych – w chwili obecnej ten postulat dotyczy zwłaszcza dużych 
i średnich sądów rejonowych.

Niepożądane jest odsuwanie od orzekania większej liczby sędziów, niż 
jest to niezbędne z punktu widzenia rzeczywistych potrzeb związanych  
z zarządzaniem sądami, zwłaszcza poprzez mnożenie stanowisk funkcyj-
nych. Tylko tam, gdzie to konieczne, a dotyczyć to powinno wyłącznie 
dużych sądów, można odstąpić od zasady, że wiceprezes sądu przewodni-
czy wydziałowi. Nie tracę przy tym z pola widzenia przepisów § 19 i 20 
„Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych”, które 
wyznaczają właśnie progi obsady etatowej sądów okręgowych i rejono-
wych, w których wiceprezesi nie muszą przewodniczyć wydziałom. Moim 
zdaniem stanowią one wskazówkę dla właściwej organizacji sądu. Jednak 
w chwili obecnej wydaje się, że nie należy traktować ich jako bezwzględ-
nej przesłanki do podejmowania decyzji o zwalnianiu wiceprezesów sądów 
od przewodniczenia wydziałom. Wiceprezes sądu, który przewodniczy 
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wydziałowi, „uwalnia” niejako jednego sędziego od obowiązków admini-
stracyjnych i rozbudowanych obecnie czynności nadzorczych.

Chciałbym stanowczo podkreślić, że nadrzędnym celem moich rozważań 
jest wskazanie sposobów organizacji sądów prowadzących do podniesienia 
sprawności postępowania. Chcę zwrócić uwagę na możliwość odnalezie-
nia rezerw wśród etatów sędziowskich. Nikt nie ma przecież wątpliwości, 
że więcej sędziów orzekających w pełnym wymiarze to wyższa sprawność 
postępowania sądowego. Trzeba rozsądnie wyważać potrzeby nadzorczo–
–administracyjne każdego sądu w odniesieniu do jego zadań orzeczniczych.

Zanim przejdę do dalszej części moich wywodów przytoczę sytuację  
(w charakterze wzorca negatywnego, być może nawet anegdoty), jaką się 
zetknąłem w kierowanym przeze mnie Sądzie Rejonowym w Tarnowskich 
Górach na początku 2001 r. Wskutek splotu decyzji kadrowych, zdarzeń 
losowych, podziału okręgu katowickiego na katowicki i gliwicki oraz utwo-
rzenia dwóch, w tym jednego zamiejscowego, wydziałów cywilno-karnych, 
na 18 przydzielonych etatów rzeczywiście orzekało w siedmiu wydziałach 
14 sędziów i asesorów. W tej liczbie siedmiu sędziów sprawowało funkcje 
przewodniczących wydziałów, jeden kierował Sekcją Wykonawczą, a prezes 
i wiceprezes nie przewodniczyli wydziałom. Brzmi to humorystycznie, ale 
spośród 14 osób orzekających w sądzie aż 10 zajmowało stanowiska funk-
cyjne. Trudno o lepszy przykład „rozpasania funkcyjnego”, co zresztą dopro-
wadziło do wyraźnego spadku wskaźników sprawności postępowania  
w niektórych kategoriach spraw. Zaciekawionych i rozbawionych informuję, 
że obecnie proporcje te wróciły do normalności. 

Konia z rzędem temu, kto odpowie na pytanie: jaka liczba sędziów w 
wydziale jest liczbą optymalną dla realizacji jego zadań. Rozważania takie 
prowadzone były wielokrotnie i nigdy nie doprowadziły do jednoznacznych 
konkluzji. Ja również nie roszczę sobie pretensji do rozwiązania tego „rów-
nania”. Możemy jednak podjąć w tej chwili próbę wypracowania przynajm-
niej zbioru przesłanek, które powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu 
bądź dzieleniu wydziałów, przy założeniu, iż głównym celem, który chcemy 
osiągnąć, jest poprawa i optymalizacja sprawności postępowania.

Na wstępie należy przyjąć założenie, że pomimo odmienności i specyfiki
wydziałów w sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych są pewne 
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cechy wspólne dla ich organizacji. Na czele wydziału stoi jego przewodni-
czący, którego obowiązki są stosunkowo ściśle uregulowane w „Regulaminie 
urzędowania”. Przede wszystkim należy do niego podział i organizacja pracy 
wśród sędziów pracujących w danym wydziale. 

Obecnie możliwe jest już tworzenie stanowisk zastępcy przewodniczą-
cego  wydziału. Należy zastanowić się, czy ma to być jedynie funkcja wyzna-
czonego sędziego, który w razie nieobecności zastępuje przewodniczącego, 
czy też ewentualne stanowisko zmieniające organizację pracy wydziału. 

Z zainteresowaniem odnotowałem wnioski prezesów kilku sądów rejo-
nowych oraz przewodniczących wydziałów Sądu Okręgowego o utworzenie 
stanowisk zastępców przewodniczących wydziału, aby rozdzielić pomiędzy 
przewodniczącego i jego zastępcę obowiązki. Podjęcie decyzji pozytywnej 
powinno być poprzedzone przeprowadzeniem analizy, czy taki podział 
obowiązków będzie miał pożądane efekty dla sprawności postępowania. 
Może on wynikać z wyraźnego rozróżnienia rodzaju spraw wpływających 
do wydziału, rejestrowanych w różnych repertoriach –  na przykład w kla-
sycznych wydziałach grodzkich, które rozpoznają sprawy cywilne i karne, 
ostatnio z wyraźną przewagą tych ostatnich. Przy wpływie, który przekra-
cza w każdej z tych kategorii kilkaset spraw miesięcznie, wydaje się zasadne  
z punktu widzenia sprawności postępowania, powierzenie tzw. dekretacji 
i nadzoru nad orzecznictwem w każdej z tych kategorii innemu sędziemu 
– przewodniczącemu lub jego zastępcy. Podobne rozwiązania zastosowane 
w innych wieloosobowych wydziałach sądów wszystkich szczebli mogą 
przyczynić się do lepszego ich zorganizowania, np. w wydziałach pracy  
i ubezpieczeń społecznych. Do tej pory podobne efekty można było osią-
gnąć poprzez tworzenie sekcji w ramach wydziałów, jest to jednak rozwią-
zanie inne jakościowo, gdyż wymaga również ścisłego przypisania do tych 
sekcji tzw. sędziów liniowych, podczas gdy rozwiązanie z tematycznym  
i ewentualnie proceduralnym podziałem obowiązków pomiędzy przewod-
niczącego i jego zastępcę pozwala na przydział różnych spraw tym samym 
sędziom danego wydziału, co czasami przynosi dobre rezultaty, a często jest 
wręcz organizacyjną koniecznością.

Właśnie optymalna liczba etatów orzeczniczych w wydziale, oceniana  
z punktu widzenia możliwości sprawnego kierowania nim i osiągania przez 
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wydział jako całość dobrych wyników w zakresie sprawności postępowania, 
jest tym, czym, jak zwróciłem uwagę na wstępie,  powinniśmy się zająć.

Każde z rozwiązań ma wady i zalety. Praca w wydziałach dwu–trzyoso-
bowych ma swoją specyfikę, ale pojawiają się trudności w momencie nawet
kilkudniowej, niespodziewanej nieobecności jednego z sędziów, nie mówiąc 
o dłuższych okresach braków kadrowych. Dwóch sędziów z trudem zastąpi, 
nawet współdziałając ze sobą, jednego nieobecnego sędziego. Przeważnie 
odbija się to w krótkim okresie na wskaźnikach sprawności postępowania 
i powoduje szybki wzrost zaległości. 

Takie sytuacje lepiej „znoszą” wydziały o większej obsadzie kadrowej, 
gdzie dodatkowe obowiązki mogą zostać rozdzielone między kilku sędziów. 
Jednak, co pewnie wszyscy wiemy, również duże wydziały nie są idealnym 
rozwiązaniem. Zbyt duża liczba pracujących w nich sędziów bardzo utrud-
nia nadzór przewodniczącego nad ich pracą. Często także trudno zachować 
tak pożądaną jednolitość orzecznictwa w wydziale wieloosobowym. Zwykle 
także większa liczba sędziów pociąga za sobą konieczność znacznego rozbu-
dowania kadrowego sekretariatu wydziału, co jest łatwiejsze przy dobrych 
warunkach lokalowych, czym niestety nie mogą się za często pochwalić 
nasze sądy.

Po głębszym zastanowieniu wydaje mi się, że maksymalna liczba sędziów 
w wydziale nie powinna przekraczać, razem z jego przewodniczącym, dzie-
sięciu osób. Taka obsada będzie optymalna dla zapewnienia sprawnego dzia-
łania wydziału, jego orzecznictwa, równomiernego podziału obowiązków, 
zastępstw, a także poprzez wymianę poglądów pomiędzy sędziami często 
będzie miała wpływ na poziom merytoryczny orzecznictwa. Ta konstata-
cja nie ma jednak charakteru uniwersalnego, albowiem nie ma możliwości, 
przy tak ogólnie formułowanych tezach, uwzględnienia specyfiki różnych
wydziałów, w różnych sądach. Przede wszystkim jednak liczba sędziów  
w wydziałach i kryteria ich organizacji zależeć będą od wielkości sądu.  
Dla niewielkich sądów przedstawione wyżej rozważania nie będą miały 
większego znaczenia.

Omawiając organizację wydziałów w sądach, nie chcę pominąć aktual-
nego statusu wydziałów grodzkich w sądach rejonowych w klasycznej postaci, 
tj. rozpatrujących zarówno sprawy cywilne i karne.  Po ich utworzeniu  
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doszło do „wymieszania” w jednym wydziale procedury karnej i cywilnej. 
Z założenia wydziały te miały szybko rozpoznawać najprostsze sprawy  
i „przybliżyć” niejako wymiar sprawiedliwości do obywateli. Jednak na sku-
tek zmian ustawodawczych, w szczególności  kolejnych nowelizacji prawa 
karnego materialnego i procesowego oraz tak długo odwlekanej likwida-
cji kolegiów ds. wykroczeń, stały się one w zasadzie „młodszymi braćmi” 
wydziałów karnych, którym odebrały nawet ponad 50% wpływu. Natomiast 
w sprawach cywilnych stały się one w zasadzie „producentami” nakazów 
zapłaty dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej – dostarczających media 
oraz różnego rodzaju instytucji kredytowych, gdyż te właśnie podmioty prze-
ważają po stronie powodowej. 

W tej sytuacji wątpliwości budzi celowość utrzymywania właściwości 
cywilnej w tych wydziałach. Rodzi to bowiem często, w zależności od wiel-
kości wpływu, konieczność orzekania przez sędziów jednocześnie w spra-
wach karnych i cywilnych, lub przydzielania do rozpoznawania spraw 
cywilnych sędziów cywilistów z typowego wydziału cywilnego. Tymczasem 
bardziej naturalny jest podział cywilistyki na poziomie sądu rejonowego – 
na wydziały procesowe i nieprocesowe. Oczywiście w tej chwili są to postu-
laty de lege ferenda, najistotniejsze wydaje się jednak wyhamowanie dalszego 
rozszerzania właściwości rzeczowej wydziałów grodzkich, aby nie uczynić 
z nich swego rodzaju rozdętych kompetencyjnie małych sądów, o wielooso-
bowej obsadzie sędziowskiej orzekającej w procedurach cywilnej i karnej.

Do tej pory moje rozważania dotyczyły organizacji sądu w aspektach 
dotyczących ściśle sędziów. Żaden sąd nie może jednak istnieć bez urzędni-
ków i innych pracowników, czyli tzw. administracji. Wydaje się, że powoli 
nadchodzi kres możliwości i celowości zwiększania liczby etatów sędziow-
skich. Natomiast możliwości zwiększenia sprawności postępowania należy 
z większym zaangażowaniem poszukiwać w przemodelowaniu organizacyj-
nym sekretariatów, przy uwzględnieniu stale aktualnych postulatów zwięk-
szenia liczby etatów w tej grupie pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Kompetencja to cecha, która powinna wyróżniać zatrudnionych  
w sądach urzędników. Przy obecnym niskim nasyceniu większości sądów 
etatami urzędniczymi nie stać chyba żadnego prezesa na „przechowywa-
nie” w swoim sądzie osób, których wiedza i umiejętności nie przystają  
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do wymogów dzisiejszych czasów. Nie wyobrażam sobie możliwości przy-
jęcia do swojego sądu na etat urzędniczy osoby niepotrafiącej biegle obsłu-
giwać komputera, przynajmniej w zakresie edytora tekstu i jednocześnie 
maszyny do pisania. 

Sądy są ważną instytucją społeczną i państwową, dlatego poziom kom-
petencji zatrudnionych w nich urzędników, przekładający się m.in. na spo-
sób obsługi interesantów, powinien sprostać wysokim oczekiwaniom  
i nowoczesnym standardom. Skoro podniesione zarobki urzędników sądów 
nie odbiegają, a czasami nawet przewyższają, wynagrodzenia urzędników 
innych urzędów administracji państwowej i samorządowej, wymagania 
wobec nich powinny być równie wysokie. 

Aby wymagać wysokiej jakości, pracę urzędników trzeba należycie zor-
ganizować. Przede wszystkim każdy z nich musi mieć jednoznacznie i jak to 
tylko możliwe szczegółowo określony zakres obowiązków, którego wypeł-
nianie przełożeni będą stanowczo egzekwować. Musi również zostać wypo-
sażony w odpowiednią infrastrukturę techniczną, która umożliwi mu 
realizację obowiązków. 

Pożądane wydaje się dążenie do większej specjalizacji urzędników. 
Chyba najczęściej przyjętym modelem, zwłaszcza w sądach rejonowych, jest 
przydzielenie jednego pracownika do obsługi jednego sędziego. Zajmuje się 
on wtedy protokołowaniem na rozprawach, „rozpisywaniem sesji”, przepi-
sywaniem orzeczeń, uzasadnień i tym wszystkim, co związane jest z biu-
rową obsługą referatu sędziego. Taki model zdaje egzamin w mniejszych  
i mniej obciążonych wydziałach. Jednak w przypadkach, kiedy sędzia orzeka 
na rozprawach 3–4 razy w tygodniu, co jest już praktyką powszechną, nie 
ma możliwości, aby jeden urzędnik należycie wykonał wszystkie zadania 
związane z obsługą referatu. Przy założeniu możliwości etatowych dobrym 
rozwiązaniem (co sprawdziłem w kierowanym przeze mnie sądzie) jest 
wydzielenie i komputeryzacja stanowisk do przepisywania i przygotowania 
do wysyłki orzeczeń wydawanych na posiedzeniach niejawnych, np. naka-
zów zapłaty, postanowień w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności 
bankowym tytułom egzekucyjnym, innych postanowień oraz uzasadnień 
orzeczeń. Powołuję tutaj przykłady z wydziału cywilnego, gdyż to wła-
śnie ta procedura stwarza takie możliwości. Efekty takiego rozwiązania są 
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prawie natychmiastowe, co znacząco wpływa na sprawność postępowania 
nie tylko w wymienionym zakresie przedmiotowym. Wymaga to również, 
oprócz umiejętności urzędników, nakładów finansowych na kompleksowe
skomputeryzowanie sądów. Komputeryzacja zwiększa znacząco wydaj-
ność urzędników, a więc nakłady na nią zwracają się poprzez zmniejszenie 
wydatków budżetowych na etaty urzędnicze.

Dobry sekretariat to urzędnicy sprawnie obsługujący sędziów, ale rów-
nież strony oraz innych interesantów. Zwykle obowiązki te spełnia kie-
rownik sekretariatu lub inny wyznaczony pracownik. Informuje on strony  
o stanie postępowań, terminach rozpraw, wynikach przeprowadzonych roz-
praw, ewentualnie o środkach odwoławczych i terminach do ich wniesienia. 
Stanowisko to stanowi punkt najczęstszego i bezpośredniego zetknięcia inte-
resanta z sądem jako instytucją, urzędem. Musi zatem być zachowany odpo-
wiedni poziom merytoryczny udzielanych informacji oraz należyta ich forma. 
Osoby, którym powierzono te obowiązki, muszą mieć naturalne predyspozy-
cje do wprowadzania pożądanych relacji w kontaktach międzyludzkich oraz 
bardzo dobrze byłoby, gdyby zostały przeszkolone w zakresie pewnych aspek-
tów obsługi interesantów, wynikających nawet z podstaw psychologii.

Niemniej jednak i tutaj są wymagane zabiegi organizacyjne, które mogą 
ułatwić i podnieść poziom obsługi interesantów w sądach. Jednym z najprost-
szych jest wyposażenie urzędników w identyfikatory z podanym imieniem,
nazwiskiem i funkcją pełnioną w konkretnym sekretariacie. Obowiązek 
taki dla urzędników i innych pracowników przyjmujących interesantów 
wprowadził § 569 „Instrukcji sądowej” obowiązującej od początku bieżą-
cego roku. Wydaje się jednak, iż nie ma żadnych przeszkód, aby prezes sądu 
wydał zarządzenie o wyposażeniu w identyfikatory wszystkich urzędników
i innych pracowników sądów, oczywiście z pominięciem sędziów. Pozbawia 
to osobę noszącą identyfikator anonimowości, która nie zawsze dobrze słu-
żyła kulturze obsługi interesantów. Stanowi również przejaw wprowadza-
nia zasady coraz szerszej jawności w organizacji sądów. Zwracam w tym 
miejscu uwagę na obowiązującą ustawę z 6 września 2001 r. „O dostępie do 
informacji publicznej” i powstałe na tle jej stosowania orzecznictwo sądów 
administracyjnych, które bardzo rozszerzająco nakazuje pojmować sferę 
jawności w dziedzinie organizacji i administrowania sądami.

Część VI – Sprawny sąd – doświadczenia i postulaty apelacji katowickiej
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Bardzo cenną nowością stało się wprowadzenie, na razie pilotażowo,  
w kilku zaledwie sądach w kraju punktów obsługi interesantów. Pełnią one 
funkcję recepcyjno–informacyjną dla stron i interesantów. Przede wszyst-
kim mogą udzielać informacji na temat wokand i mających się odbyć roz-
praw, o wynikach rozprawy – jest to informacja jawna, udostępniać akta 
osobom uprawnionym w wydzielonym pomieszczeniu pod kontrolą pra-
cownika sądu, wydawać urzędowe formularze lub ewentualnie inne opraco-
wane druki informacyjne czy pomocnicze, np. przygotowane wzory 
wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych. Stanowczo trzeba stwierdzić, 
że udzielane w tych punktach przez odpowiednio przeszkolonych pracow-
ników informacje nie mogą mieć charakteru porad prawnych. Punkty te 
mogłyby spełniać również rolę biura podawczego, w którym można by także 
odebrać udzielony i przygotowany przez właściwy wydział odpis orzeczenia 
czy innego dokumentu. Tam też byłyby udostępniane listy biegłych sądo-
wych i tłumaczy przysięgłych. Punkt taki udzielałby również informacji 
telefonicznej czy też odpowiedzi na pytania nadesłane drogą elektroniczną. 

Korzyści z powstania takich punktów informacyjnych są oczywiste i nie 
do przecenienia. Przede wszystkim odciążają znacznie kierowników sekre-
tariatów. Ukierunkowują ruch interesantów w sądzie, a wręcz przy dobrej 
lokalizacji w budynku, stanowią swoistą „śluzę”, przez którą nie przechodzą 
osoby, których obecność na rozprawie lub w sekretariacie nie jest niezbędna. 
Ma to także istotny wymiar w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sędziom 
i innym osobom zatrudnionym w sądzie. Dla sprawnej realizacji zadań 
takich punktów informacyjnych wymagane jest jednak zinformatyzowanie 
sądów, tak, aby żądane przez interesantów informacje mogły być na bieżąco 
uzupełniane w poszczególnych wydziałach i wyszukiwane przez pracow-
nika takiego punktu w systemie informatycznym. W tym zakresie, zwłasz-
cza w sądach okręgowych bądź apelacyjnych, można wykorzystać 
doświadczenia utworzonych w wojewódzkich sądach administracyjnych 
wydziałów informacji sądowej, które spełniają tego typu zadania.

Na koniec chciałem zwrócić uwagę na wprowadzone przez przepis  
art. 155 ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych” nowe stanowisko w 
sądach – asystenta sędziego. Jest to nowa grupa osób zatrudnionych w sądach, 
która jednak bardzo szybko zyskuje na znaczeniu również w odniesieniu do 
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sprawności postępowania. Kompetentny i dobrze wyszkolony asystent może 
znacząco przyczynić się do poprawy wydajności sędziego, który dzięki odcią-
żeniu od szeregu czynności „pomocniczych”, wymienionych w rozporządze-
niu Ministra Sprawiedliwości z 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów, może 
skupić się na tym, do czego jest powołany, tj. orzekaniu i rozstrzyganiu spo-
rów. Asystent może pełnić swoje obowiązki wobec trzech sędziów, ale należy 
unikać sytuacji, w której byliby to sędziowie orzekający w różnych wydzia-
łach. Nie sprzyjałoby to efektywności pracy asystenta. Osoba taka szczególnie 
przydatna może być dla przewodniczącego wydziału, który oprócz swoich 
obowiązków związanych z pełnioną funkcją wykonuje zadania orzecznicze.

Podsumujmy. Sądy od samego wprowadzania zmian nie staną się spraw-
niejsze, ale warto zastanowić się nad możliwością wprowadzenia zmian 
takich, które mogą przynieść dobre i pożyteczne rozwiązania. Przedstawiłem 
własną ocenę organizacji sądów i propozycje zmian. Żaden z pomysłów nie 
stanowi oczywiście rozwiązania, które zawsze i bezpośrednio doprowadzi 
do radykalnej poprawy sprawności postępowania. Można jednak wskazać 
pożądane kierunki ewentualnych działań:

1.  Umożliwienie prezesom sądów skoncentrowanie się na sferze zwią-
zanej z nadzorem nad sprawnością postępowania poprzez wprowadzenie, 
zwłaszcza do sądów rejonowych, kierowników finansowych.

2.  Optymalizacja liczby stanowisk funkcyjnych.

3.  Tam, gdzie to pożądane, wprowadzenie stanowiska zastępcy prze-
wodniczącego wydziału.

4.  Dzielenie zbyt dużych i „niesterowalnych” wydziałów.

5.  Podnoszenie poziomu umiejętności zatrudnionych urzędników 
sądowych.

6.  Zmiana organizacji sekretariatów poprzez tworzenie wyspecjalizo-
wanych stanowisk pracy.

7.  Komputeryzacja sądów.

8.  Usprawnienie obsługi stron i interesantów.

9.  Wprowadzenie punktów informacji sądowej.

10.  Zwiększenie liczby etatów urzędniczych i asystentów. 
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MEDIACJA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA POPRAWĘ 
SPRAWNOŚCI POSTĘPOWANIA 

Grażyna Stankiewicz–Chimiak*

Mediacja to w polskiej procedurze karnej pojęcie nowe. Chociaż od 
wprowadzenia jej do kodeksu postępowania karnego upłynęło już ponad 
5 lat, dane liczbowe obrazujące ilość tego rodzaju postępowań zastoso-
wanych w polskich sądach potwierdzają, iż nadal to narzędzie procesowe 
nie jest wykorzystywane na tyle często, jak na to zasługuje. Chlubny 
wyjątek w tym zakresie stanowią sądy okręgu gliwickiego, a szczególnie 
Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Również sędziowie tego Sądu odnieśli się początkowo z nieufnością do 
instytucji mediacji, nieznanej wcześniej polskiej procedurze. Wpływ na taki 
stan rzeczy miał niewątpliwie brak literatury pozwalającej na teoretyczne 
przygotowanie się sędziów do stosowania mediacji, wyjaśniającej jej cele, 
funkcje oraz sposób przeprowadzenia. Skutecznie uniemożliwiał stosowa-
nie mediacji brak mediatorów i brak lokalu do przeprowadzania mediacji. 
Nawiasem mówiąc, ten ostatni problem udało się rozwiązać dzięki współ-
pracy w tym zakresie Sądu Okręgowego w Gliwicach z lokalnymi wła-
dzami samorządowymi. Ogromne obciążenie sędziów Sądu Rejonowego  
w Gliwicach pracą orzeczniczą spowodowało stałe „odkładanie na później” 
momentu wprowadzenia mediacji do katalogu stosowanych instrumentów 
proceduralnych. Tak więc w 1999 r. do postępowania mediacyjnego skie-
rowano jedynie dwie sprawy na ponad 2000 jakie wpłynęły do Wydziału 
Karnego. Oba te postępowania zakończyły się zawarciem ugody. Podobnie 
przestawiała się sytuacja w 2000 r., kiedy do postępowania mediacyjnego 
skierowano trzy sprawy, a w 2001 r. sześć spraw.

Sędziowie karniści zaczęli przyglądać się mediacji w kontekście poprawy 
sprawności postępowania. Na początek odbyli kilka spotkań (w tym rów-
nież z mediatorami) mających służyć wypracowaniu wspólnej praktyki sto-
sowania postępowania mediacyjnego. W wyniku tych rozważań oraz na 

*  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach.
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podstawie materiałów dostarczonych przez panią Prezes ukształtował się 
pogląd, iż postępowanie to może być przydatne szczególnie w sprawach 
toczących się między członkami rodziny lub związków nieformalnych, sąsia-
dami, współpracownikami, tj. np. w sprawach o znęcanie, uszkodzenie ciała, 
groźby karalne, zniesławienie, pomówienie, znieważenie, naruszenie niety-
kalności cielesnej. Sprawy z tych kategorii zostały poddane wnikliwiej anali-
zie na etapie wstępnej kontroli aktu oskarżenia. Okazało się, że wiele spośród 
nich to sprawy, w których racjonalne byłoby zastosowanie mediacji. 

Kiedy sprawca to ojciec rodziny, a ofiary to jej członkowie, wkraczanie 
z arbitralną represją karną, narzuconą odgórnie, na którą żadna ze stron nie 
ma wpływu, nie zawsze odnosi zamierzony skutek. Skutek rozumiany zarówno 
jako odpłata, prewencja (ogólna i indywidualna) – tj. sprawowanie władzy 
państwa w zakresie egzekwowania porządku prawnego, ale również skutek, 
jako oczekiwana od wymiaru sprawiedliwości pomoc pokrzywdzonemu  
w jego indywidualnej, osobistej, najważniejszej dla niego sprawie. Proces 
karny z całą jego oprawą, czasem trwania, koniecznością składania zeznań 
w obecności oskarżonego, często przez osoby z nim spokrewnione, ma małą 
szansę na uzdrowienie istniejącego pomiędzy stronami konfliktu. Wręcz
przeciwnie, często go zaognia, rodzi poczucie krzywdy, i to u obu stron.

W toku postępowania mediacyjnego strony mają możliwość odreagowa-
nia napięcia emocjonalnego, przekazania drugiej stronie swojego poczucia 
krzywdy, ale i swoich oczekiwań. Pokrzywdzony odczuwa satysfakcję 
widząc, że ma wpływ na tok postępowania, często ma również wpływ na 
decyzje oskarżonego w zakresie np. podjęcia leczenia odwykowego lub pod-
jęcia innej terapii. W obecności mediatora strony niejednokrotnie mają 
również okazję po raz pierwszy w czasie trwania konfliktu uzmysłowienia 
sobie jego podłoża. 

Te ustalenia legły u podstaw rozpoczęcia stosowania mediacji w spra-
wach z art. 207 k.k. (znęcanie się nad osobą najbliższą). Ze sprawozdań spo-
rządzanych przez mediatorów wynika, iż instytucja ta, dając pokrzywdzonym 
satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w sprawie, możliwość wpływu na jej 
rozstrzygnięcie oraz uzyskania informacji co do swojej sytuacji prawnej, 
prowadzi do zmniejszenia u pokrzywdzonych lęku przed sprawcą, umożli-
wiając dalsze wspólne życie – często pod „jednym dachem”.
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W 2002 r. do postępowania mediacyjnego w Sądzie Rejonowym w 
Gliwicach skierowano 52 sprawy, co daje prawie dziewięciokrotny wzrost  
w stosunku do roku 2001. Z tego 30 spraw dotyczyło właśnie czynów z art. 
207 k.k. W 22 sprawach zawarto ugodę. Daje to obraz skuteczności postępo-
wania mediacyjnego. Skuteczność ta to również przyspieszenie postępowa-
nia. Mediacja umożliwia bowiem zakończenie go w najkrótszym możliwym 
terminie od wpływu sprawy do Sądu. W wyniku zawarcia ugody w postę-
powaniu mediacyjnym w większości spraw z omawianej kategorii możliwe 
było warunkowe umorzenie postępowania na posiedzeniu, bez konieczności 
wyznaczania rozprawy. Okazało się zatem, że istnieje możliwość rozpozna-
nia tych spraw szybciej, bez stosowania rozbudowanych procedur. Rok 2002 
był zatem przełomowy. O mediacji nadal dyskutowano, była też tematem 
poruszanym na szkoleniach, spotkaniach kierownictwa Sądu Okręgowego  
z prezesami sądów rejonowych.

W następnej kolejności poddano próbie kierowanie do mediacji spraw 
z art. 157 §1 k.k. (uszkodzenie ciała) i 190 §1 k.k. (groźba karalna). I w tym 
zakresie odnotowuje się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach skuteczność tego 
rodzaju postępowania. Zaczęła się również kształtować praktyka kierowa-
nia do mediacji spraw dotyczących drobnych kradzieży. Oprócz aspektów 
wychowawczych polegających na postawieniu twarzą w twarz sprawcy  
z pokrzywdzonym, daniu sprawcy możliwości świadomego naprawienia 
skutków swego czynu i to nie tylko poprzez zwykłe zwrócenie rzeczy lub 
naprawienie szkody finansowej, ale również poprzez możliwość zadość-
uczynienia w inny sposób, ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym 
przekłada się na wymiar kary. Nie zawsze bowiem w wyniku postępowania 
mediacyjnego możliwe jest zakończenie sprawy bez rozprawy, np. poprzez jej 
warunkowe umorzenie. Nie zawsze można bowiem uznać, iż czyn jest czy-
nem o nieznacznym stopniu społecznej szkodliwości. Uregulowanie jednak 
wzajemnych stosunków pomiędzy stronami, naprawienie szkody lub powzię-
cie zobowiązań na przyszłość daje możliwość stosowania innych sposobów 
skróconego prowadzenia postępowania, np. poprzez dobrowolne poddanie 
się przez oskarżonego karze. Pokrzywdzony pytany na rozprawie o zgodę na 
zastosowanie art. 387 §1 k.p.k. często nie jest w stanie szybko podjąć decy-
zji, nie zawsze uświadamia sobie, czy decyzja ta będzie dla niego korzystna  
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i jakie skutki prawne dla niego rodzi. Również oskarżony nie zawsze do 
końca zdaje sobie sprawę z takiej możliwości zakończenia postępowania. 
Tu właśnie mają rolę nie do przecenienia mediatorzy, dając sądowi niejako 
gotowy „materiał” do szybkiego i sprawnego zakończenia postępowania.

Odrębną kategorią są sprawy z oskarżenia prywatnego. W tego rodzaju 
sprawach coraz częściej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach zamiast organi-
zowania posiedzenia pojednawczego sprawa kierowana jest do mediacji. 
Wprawdzie strony chętnie na ten rodzaj postępowania się godzą, niestety 
jednak w tej kategorii spraw nadal jeszcze stosunkowo mały jest odsetek 
mediacji zakończonych ugodą. Najczęściej strony nie mogą dojść do poro-
zumienia co do wzajemnych rozliczeń finansowych wynikających z ponie-
sionych przez jedną lub obie strony kosztów wynajęcia adwokata, dokonania 
obdukcji. Rosnące doświadczenie mediatorów współpracujących z Sądem 
Rejonowym w Gliwicach daje jednak nadzieję na to, iż w przyszłości zostaną 
wypracowane również i w tym zakresie skuteczne metody. Warto więc pod-
kreślić, że tylko wtedy mediacja będzie skutecznym narzędziem, kiedy 
sędziowie będą mogli liczyć na współpracę z dobrze przygotowanymi, kom-
petentnymi mediatorami.

Dowodem coraz sprawniejszego posługiwania się przez sędziów media-
cją jest dalszy radykalny wzrost ilości takich spraw. W 2003 r. do mediacji 
trafiło ich już 241, z czego do chwili obecnej ugodą zakończyło się prawie 
190 spraw. To znaczy, że w 190 sprawach nie było konieczności prowadze-
nia długiego postępowania, przesłuchania dużej liczby świadków, a czas ten 
można było przeznaczyć na rozpoznanie innych spraw. Liczby te obrazują 
bezsporny fakt, iż mediacja „wrosła” w codzienne życie zawodowe sędziów 
Sądu Rejonowego w Gliwicach, znacząco wpływając na poprawę sprawności 
postępowania. Żaden z gliwickich sędziów nie zrezygnowałby już z możli-
wości stosowania mediacji. Wcześniejsze obawy z perspektywy czasu wydają 
się nieistotne, a trudności możliwe do pokonania.

Skuteczną metodą propagowania tej instytucji są spotkania organizo-
wane przez poszczególnych prezesów sądów rejonowych, w których udział 
biorą sędziowie, mediatorzy działający na terenie danego sądu, przedstawi-
ciele Policji, Prokuratury, władz samorządowych, a nawet przedstawicielka 
Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie – dr Janina Waluk. Każde takie 
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spotkanie owocuje „pojawieniem się” mediacji wśród wykorzystywanych 
przez sędziów metod zmniejszania zaległości, poprawy sprawności, ale  
i skuteczności postępowania. 

Warto zauważyć, że rozwiązując konflikt, którego finałem stała się
sprawa karna, strony regulują również inne sprawy. Dla przykładu podam, 
iż w Sądzie Rejonowym w Zabrzu ugodą mediacyjną zawartą w sprawie 
karnej objęto również toczące się między stronami postępowania cywilne 
– strony zobowiązały się do cofnięcia pozwów w tamtych sprawach. Jest to 
bardzo jaskrawy moim zdaniem przykład, jak mediacja wpływa na spraw-
ność szeroko rozumianego postępowania sądowego. Kompetentny mediator 
doprowadził do takiej sytuacji, że, zamiast kilku spraw do rozpoznania mię-
dzy skonfliktowanymi stronami, strony same podjęły decyzje co do sposobu
zakończenia konfliktów, bez konieczności angażowania Sądu jako arbitra.

Przekazując swoje uwagi i spostrzeżenia na temat mediacji opieram 
się oczywiście przede wszystkim na doświadczeniach i wiedzy zdobytej  
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, w którym orzekam i w którym zajmuję 
się nadzorem na wydziałami orzekającymi w sprawach karnych. Z rozmów  
z sędziami orzekającymi w innych sądach wiem jednak, że mediacja 
„ruszyła” również w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, Tarnowskich Górach, 
Raciborzu, Rudzie Śląskiej.

Na marginesie chciałabym jeszcze zauważyć, że jeżeli instytucja ta 
sprawdza się na etapie postępowania sądowego, a tego jestem pewna, nie 
ma żadnych racjonalnych powodów, aby jej nie stosować na etapie postę-
powania przygotowawczego. Niestety w praktyce nie spotkałam się jeszcze  
z żadną sprawą, która na tym etapie trafiłaby do postępowania mediacyj-
nego. Wielka szkoda, bo, moim zdaniem, upadł przytaczany wcześniej 
argument Policji i Prokuratury, że mediacja, nie dając gwarancji pozytyw-
nego efektu, przedłuża okres postępowania i powoduje konieczność zmiany 
trybu, w jakim to postępowanie się toczy. Miesięczny okres, który nie jest 
już wliczany do okresu postępowania przygotowawczego, jest wystarczający, 
aby sprawny, dobrze przygotowany mediator przeprowadził postępowanie 
mediacyjne. Jeżeli nawet okaże się, że niezbędny jest nieco dłuższy czas, aby 
strony uregulowały konflikt zgodnie ze swoją wolą, to chyba i tak warto, bo
w efekcie może się okazać, że np. pokrzywdzony cofnie wniosek o ściganie, 
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lub nastąpi przebaczenie pokrzywdzonego pozwalające na warunkowe umo-
rzenie postępowania na posiedzeniu. Efekt końcowy – oprócz niewątpliwie 
pozytywnego wymiaru społecznego – to mniejsza ilość spraw, jaka wpływa-
łaby do sądów.

Dokładnie takie same powody, jak wskazałam powyżej, przemawiają 
za potrzebą stosowania mediacji w postępowaniu dotyczącym nieletnich. 
Mediacja między nieletnim sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym, 
oprócz jej wpływu na sprawność tego rodzaju postępowań, ma do odegra-
nia, może jeszcze ważniejszą, bo wychowawczą, rolę. Pozwala w rozmowie 
z mediatorem na pokazanie nieletniemu sprawcy (nieukształtowanemu 
jeszcze człowiekowi), co czuje druga strona i jakie są faktyczne skutki jego 
czynu. Mediacja nie jest oczywiście panaceum na wszystko, jeśli jednak jej 
skutkiem będzie niepowracanie przez nieletniego do czynów niezgodnych 
z prawem, to w ostatecznym efekcie przełoży się to na zmniejszenie ilości 
spraw w przyszłości.

Przyglądając się instytucji mediacji w kontekście innych kategorii spraw 
tj. cywilnych i rodzinnych, uważam, że wprowadzenie tej instytucji do 
kodeksu postępowania cywilnego znacząco usprawniłoby i przyspieszyło 
postępowanie w tych sprawach. O ile bowiem w obrocie profesjonalnym 
istnieje możliwość zapisu na sąd polubowny i uregulowanie kwestii arbi-
trażu umową cywilnoprawną, o tyle w sprawach o ochronę dóbr osobistych, 
zadośćuczynienie czy nawet w sprawach z zakresu prawa rzeczowego strony 
w zasadzie nie mają możliwości podjęcia próby ugodowego zakończenia 
sprawy w obecności bezstronnej osoby. Osoby posługującej się technikami 
mediacyjnymi, ale również przygotowanej merytorycznie, potrafiącej peł-
nić funkcję informacyjną (nie doradczą). Brak takiej instytucji w procedu-
rze cywilnej powoduje lawinowy napływ – w większości drobnych spraw 
– do sądów.

Posłużę się przykładami z innych państw. Zatory w sądach to nie  
tylko nasza bolączka. Aktualne problemy polskiego sądownictwa przy-
pominają problemy sądów francuskich z przełomu lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Alain Peyrefitte, minister w wielu
resortach we Francji, w tym w latach 1977–1981 minister sprawiedliwości,  
członek Akademii Francuskiej, w swojej książce zatytułowanej Wymiar 

Część VI – Sprawny sąd – doświadczenia i postulaty apelacji katowickiej
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sprawiedliwości między ideałem a rzeczywistością opisuje sytuację, jaka 
wytworzyła się we Francji po zniesieniu instytucji sędziego pokoju. Były 
tam przedtem tysiące zawodowych sędziów pokoju, jak i tysiące ich nieza-
wodowych zastępców. Sprawy, które rozstrzygali, trafiły do sądów, oczekując
latami na rozpoznanie. W celu zaradzenia tej sytuacji powołano w miejsce 
sędziów pokoju instytucję „dobrowolnych rozjemców”, którzy nie mieli  
już możliwości rozstrzygania sporu, ale przy ich pomocy strony same ten 
spór regulowały. Na początek tytułem eksperymentu instytucję tę wprowa-
dzono w czterech departamentach. Jak się okazało, z bardzo dobrym skut-
kiem. Rozwiązywanie rodzących się konfliktów zapobiegło przeradzaniu 
się ich w procesy sądowe.

W latach dziewięćdziesiątych z podobnych powodów wprowadzono  
w USA tzw. alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR – Alternative 
Dispute Resolution). Następnie wprowadzono je w Wielkiej Brytanii, 
Australii i w Kanadzie. Stworzono procedury, w których osoba trzecia 
– mediator – pomaga stronom konfliktu osiągnąć porozumienie. Szybkie,
niesformalizowane i elastyczne postępowania uwolniły sądy od spraw zale-
gających latami. W roku 2002 Komisja Europejska wydała tzw. Green Paper 
traktujący o „alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów w pra-
wie cywilnym i handlowym”. Dlatego wydaje mi się, że wchodząc do Unii 
Europejskiej powinniśmy skorzystać ze sprawdzonych już metod. Zauważyć 
jednak należy, że w Unii Europejskiej nie ma kompleksowej regulacji  
w zakresie mediacji. Ale istniejące już w poszczególnych krajach regulacje 
pozwoliły na wypracowanie dobrej praktyki dochodzenia stron do porozu-
mienia bez spotykania się na rozprawie sądowej.

Chociaż, jak wspomniałam, kodeks postępowania cywilnego nie prze-
widuje mediacji, inne akty prawne torują drogę do zaszczepienia tej insty-
tucji w naszej rzeczywistości. Na przykład ustawa o inspekcji handlowej  
w rozdz. ósmym wprowadza postępowanie mediacyjne. Osobą przeprowa-
dzającą mediację jest tu wojewódzki inspektor. Brak jednak w literaturze 
danych, w jakim stopniu ustawa ta jest realizowana w praktyce. Świadomość 
prawna społeczeństwa co do mediacji lub innych alternatywnych sposobów 
rozwiązywania sporów we wszystkich kategoriach spraw jest praktycznie 
zerowa. Jednolite uregulowanie niewątpliwie ułatwiłoby zaistnienie media-
cji w świadomości społecznej.



141

Konieczność wprowadzenia mediacji również w sprawach cywilnych 
zasygnalizowana została na konferencji „Mediacja w Unii Europejskiej i w 
Polsce” zorganizowanej przez p. poseł Katarzynę Piekarską, przewodniczącą 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Konferencja odbyła się 28 kwiet-
nia 2003 r. w Sejmie. W wyniku prac w ramach tej konferencji (panel: 
mediacje cywilne) sformułowano następujące wnioski:

1.  Zmiana art. 10 k.p.c. (albo włączenie przy art. 223 §1 k.p.c.) stano-
wiąca, że sąd w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, powi-
nien dążyć do ich ugodowego załatwienia, między innymi poprzez możliwość 
kierowania stron do mediacji na wniosek przynajmniej jednej ze stron.

2.  Na każdym etapie postępowania, wraz z postępowaniem odwoław-
czym, powinno być możliwe zawarcie ugody.

3.  Ugoda może stanowić tytuł wykonawczy w znaczeniu art. 776 k.p.c. 
(kontrola zgodności ugody z obowiązującym prawem i kontrola wykonal-
ności).

4.  Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia mediacji można uregu-
lować w drodze szczegółowych rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.

5.  Należy określić standardy szkoleniowe dla mediacji rodzinnych, 
gospodarczych, pracowniczych itp.

Wnioski te przytoczyłam w oryginalnym zapisie. Gwoli wyjaśnienia, 
zdając sobie sprawę z ich skrótowości i hasłowego ujęcia, chciałabym podać, 
że mowa w nich o ugodzie zawieranej nie przed sądem, a przed mediatorem, 
stąd konieczność poddania takiej ugody kontroli sądu, jak to określono  
w pkt. 2 i 3.

Poddanie spraw cywilnych mediacji, tak jak w postępowaniu karnym, 
pozwoliłoby stronom, przy pomocy mediatora, na zawarcie ugody niwelują-
cej nie tylko sam spór, ale również jego podłoże. Tym bardziej, że, jak wska-
zuje praktyka, strony, nakłaniane przez sąd do zawarcia ugody, często, 
niestety, zaczynają nabierać wątpliwości co do bezstronności sądu. Mediacja 
mogłaby też zastąpić martwą instytucję zawezwania do próby ugodowej.

Punkt 5 przytoczonych powyżej wniosków przewiduje konieczność 
określenia standardów szkoleniowych m.in. dla mediacji rodzinnych. Jest to 
bowiem kolejna kategoria spraw, w których powinna istnieć możliwość 

Część VI – Sprawny sąd – doświadczenia i postulaty apelacji katowickiej
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mediacji. Dlaczego nie dać stronom możliwości „dogadania się” np. w spra-
wach alimentacyjnych, kontaktów z dziećmi nie przed sądem (w ramach 
sztywno określonego i niewątpliwie często niezrozumiałego dla stron postę-
powania), a właśnie przed mediatorem. Człowiekiem będącym z jednej 
strony „buforem” dla emocji stron, a z drugiej strony niebędącym arbitrem, 
którego trzeba koniecznie przekonać do swoich racji.

Na progu wejścia do Unii Europejskiej nie można tracić z pola widzenia 
również faktu, że mediacja stanowiłaby ułatwienie dla stron przy transak-
cjach transgranicznych. Łatwe do przewidzenia jest bowiem, że strony nie-
chętnie będą poddawać się judykaturze innego państwa. Zaletą mediacyjnego 
rozwiązania sporu będzie zachowanie współpracy – w przeciwieństwie do 
procesu, który najczęściej taką współpracę kończy.

Więcej rozwiązanych konfliktów z wykorzystaniem innych niż proces
metod to danie sądowi możliwości sprawniejszego rozpoznania spraw,  
w których ingerencja wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna!
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CZĘŚĆ VII

INICJATYWY ZWIĄZANE ZE SPRAWNOŚCIĄ 
SĄDOWNICTWA – MATERIAŁY DODATKOWE

SPRAWNOŚĆ SĄDOWNICTWA W PRACACH RADY EUROPY: 
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKIEJ KOMISJI  

DO SPRAW EFEKTYWNOŚCI WYMIARU  
SPRAWIEDLIWOŚCI (CEPEJ)

Magda Krzyżanowska–Mierzewska*

Zasadniczym instrumentem działania Rady Europy (RE) jest współ-
praca prawna polegająca, między innymi, na ustalaniu tekstów instrumen-
tów prawa międzynarodowego: konwencji, które są źródłami norm 
wiążących, i rekomendacji Rady Europy. Rekomendacje należą do kategorii 
„prawa miękkiego” (soft law), obrazującego europejski konsensus, niewy-
starczający jednak do stworzenia instrumentu wiążącego. Rekomendacje 
podsumowują także doświadczenie państw członkowskich w konkretnej 
dziedzinie prawa lub praktyki, na przykład w formie „zbiorów dobrych 
praktyk” (best practice guides) – wytycznych co do możliwie najlepszego 
sposobu postępowania. Europejski Komitet Współpracy Prawnej (CD–CJ) 
opracowuje rekomendacje Rady Europy na zlecenie Zgromadzenia 
Parlamentarnego RE lub Komitetu Ministrów RE. 

Rzeczywisty i skuteczny dostęp do sądu i prawo do rzetelnego pro-
cesu sądowego w rozsądnym terminie (art. 6 Europejskiej konwencji praw 

*  Radca prawny, prawnik w kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu.
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człowieka) traktowane są przez Radę Europy jako jeden z podstawowych 
warunków funkcjonowania demokratycznego państwa. Orzecznictwo Euro-  
pejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące Artykułu 6 oraz rekomen-
dacje Rady Europy w przedmiocie sprawności postępowania sądowego  
stanowią corpus iuris, który określa zasady powszechnie zaakceptowane 
przez państwa europejskie. Zespół tych norm może także stanowić inspira-
cję dla działań w dziedzinie reform organizacyjnych, zmian ustawodawstwa 
i zmian w sposobach stosowania prawa – także dla działań informacyjnych 
i organizacyjnych podjętych przez Stowarzyszenie „Iustitia” w ramach ini-
cjatywy „Sprawny sąd”. 

Przybliżenie sędziom informacji o działaniach Rady Europy wydaje się 
istotne także  dlatego, że wiedza o rekomendacjach RE, również tych doty-
czących sprawności sądownictwa, wydaje się niedostatecznie głeboka, także 
w Polsce.

Powołanie Europejskiej Komisji do spraw Efektywności Wymiaru 
Sprawiedliwości (CEPEJ)

W 1996 r. pod auspicjami Komitetu Współpracy Prawnej utworzono 
Komitet Ekspertów do spraw Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości.  
W roku 2002 na podstawie Rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy  
z 18 września (12/2002) powołano Europejską Komisję do spraw Efektyw-
ności Wymiaru Sprawiedliwości (dalej jako Komisja bądź CEPEJ)*. Grupuje 
ona ekspertów z 45 państw członkowskich**. Mandat Komisji obejmuje 
podjęcie konkretnych działań na rzecz poprawy efektywności wymiaru 
sprawiedliwości w państwach członkowskich poprzez,  w szczególności, 
zapewnienie praktycznego stosowania istniejących już standardów praw-
nych Rady Europy***. 

Impulsem do powołania Komisji stały się w szczególności wydane w 
ostatnich latach liczne wyroki Trybunału strasburskiego, wskazujące na ist-
nienie w wielu krajach europejskich strukturalnych niedomagań wymiaru 

*   www.coe.int/cepej
**  Polskę reprezentuje w CEPEJ prof. Tadeusz Ereciński.
*** Lista rekomendacji Rady Europy: www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/About_Us/
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sprawiedliwości, polegających na chronicznej przewlekłości procesów 
cywilnych i karnych i na trudnościach w egzekucji prawomocnych orzeczeń 
sądów cywilnych. Polski sytuacja ta jeszcze nie dotyczy – a przynajmniej nie 
zostala jeszcze potwierdzona przez Trybunał – ale jest faktem, że Polska 
zdobyła sobie w orzecznictwie Trybunału reputację kraju borykającego się z 
problemem przewlekłości postępowania sądowego.

Na marginesie warto zauważyć, że choć wśród wyroków wydanych  
w polskich sprawach przeważają te dotyczące przewlekłości postępowania 
sądowego, nie znaczy to, że w postępowaniach nie występują inne problemy 
związane z prawem do rzetelnego procesu. Te, po prostu, nieporównanie 
rzadziej trafiają do Trybunału i – odwrotnie niż normalnie w jego praktyce 
orzeczniczej – stanowią bardzo niewielki procent spraw kończących się 
wydaniem przez Trybunał wyroku.    

Logicznym następstwem wyroków związanych z przewlekłością postę-
powania stał się w ostatnich latach trend w orzecznictwie Trybunału, zmie-
rzający do podkreślenia, że przewidziane w art. 13 Konwencji zobowiązanie 
państwa do zapewnienia skutecznego środka odwoławczego dla usunięcia 
skutków naruszeń praw gwarantowanych przez Konwencję obejmuje także 
zobowiązanie do zapewnienia w ustawodawstwie krajowym skutecznego 
środka prawnego zmierzającego do skrócenia i przyśpieszenia przewlekłego 
postępowania oraz do uzyskania rekompensaty, także finansowej.  

Niebagatelne znaczenie dla powołania CEPEJ miał również fakt, że owe 
strukturalne problemy niektórych europejskich systemów wymiaru spra-
wiedliwości spowodowały lawinowy napływ do Trybunału spraw dotyczą-
cych przewlekłości postępowania. Grozi to przekształceniem się Trybunału 
w międzynarodową komisję odszkodowawczą, której rola miałaby polegać 
w istocie na określaniu wysokości odszkodowania za niebudzącą wątpliwo-
ści przewlekłość krajowych postępowań sądowych. Byłoby to ze szkodą dla 
zasadniczej funkcji Trybunału, którą jest wymierzanie międzynarodowej 
sprawiedliwości w dziedzinie praw człowieka, tak w europejskim wymiarze 
konstytucyjnym, jak i w wymiarze indywidualnym – nie zaś taśmowe wyda-
wanie orzeczeń o tym, jakie odszkodowanie należy się zdesperowanym stro-
nom przewlekłych postępowań.

Część VII – Inicjatywy związane ze sprawnością sądownictwa ...
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Trzeba mieć także na uwadze, że rola Trybunału jako elementu sys-
temu ochrony praw człowieka stworzonego przez Konwencję ma charakter 
subsydiarny. Trybunał nie może wyręczać krajowych systemów prawnych 
w zapewnieniu przestrzegania praw przez Konwencję gwarantowanych.  
Z chwilą wyraźnego uznania, że państwo ma obowiązek zapewnić skuteczny 
środek prawny przeciwdziałający przewlekłości postępowania i likwidujący 
jej skutki, Trybunał stopniowo przestaje wyręczać państwa w spełnianiu 
tego obowiązku przez wydawanie wyroków w sprawach przewlekłościowych 
i orzekanie o wysokości należnego zadośćuczynienia. Obowiązek ten został 
przerzucony na same państwa, a Trybunał bada obecnie, czy kolejne usta-
wodawstwa krajowe stworzyły taki środek prawny i czy jest on skuteczny.   

Zadania Komisji

Komisja, która rozpoczęła pracę w 2003 r., wykonuje swój mandat ana-
lizując wyniki pracy wymiaru sprawiedliwości oraz ustalając, jakie pro-
blemy są charakterystyczne dla poszczególnych krajowych systemów 
wymiaru sprawiedliwości. Ma także, w szczególności,  podjąć próbę ustale-
nia obiektywnych kryteriów oceny funkcjonowania narodowych systemów 
wymiaru sprawiedliwości i ich efektywności. 

Do zadań Komisji należy również świadczenie pomocy eksperckiej pań-
stwom członkowskim (na ich prośbę) w dziedzinie efektywności wymiaru 
sprawiedliwości i opracowywanie raportów w szczególnych kwestiach istot-
nych dla sądowego wymiaru sprawiedliwości w konkretnym państwie. Może 
ona zatem przeprowadzić badania i udzielić odpowiedzi na zadane przez 
państwo pytania. Wyniki takich badań służyć mogą państwu w późniejszym 
przeprowadzeniu zmian legislacyjnych lub organizacyjnych, zmierzających 
do rozwiązania konkretnego problemu, z jakim boryka się wymiar sprawie-
dliwości w tym kraju. 

Komisja może także proponować kompetentnym instytucjom Rady 
Europy ustanowienie nowych instrumentów prawnych (rekomendacji lub 
konwencji), o ile z jej prac wyniknie wniosek, że zachodzi taka potrzeba.

Zadaniem CEPEJ nie jest jednakże prowadzenie bieżącej oceny pracy 
europejskich systemów wymiaru sprawiedliwości, ani – bezpośrednio –  sta-
nowienie nowych instrumentów prawnych. Komisja winna się skoncentro-
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wać na tym, aby stworzyć forum wymiany opinii i doświadczeń dotyczących 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

W roku 2003, pierwszym roku działalności Komisji, w jej programie 
działania znalazło się przede wszystkim ustalenie, jakie kwestie są szczegól-
nie istotne dla sprawnego działania wymiaru sprawiedliwości we wszystkich 
państwach członkowskich. W szczególności Komisja zajęła się ustalaniem 
wspólnych instrumentów obiektywnej oceny funkcjonowania sądownictwa 
– przy uwzględnieniu różnorodności instytucjonalnej i organizacyjnej 
narodowych systemów wymiaru sprawiedliwości, istniejących już krajo-
wych metod oceny ich działania  i toczących się wśród fachowców dyskusji 
na temat metod oceny działania wymiaru sprawiedliwości. 

Komisja powołała dwie grupy robocze:

Grupa robocza nr 1 – „Określenie wspólnych kryteriów dla oceny sys-
temów sądowniczych” *

 Zadaniem grupy było przede wszystkim skonstruowanie narzędzi 
pozwalających na obiektywną ocenę funkcjonowania sądów. W drugiej zaś 
kolejności miała ona opracować propozycje konkretnych środków przeciw-
działania niesprawnemu postępowaniu sądowemu, możliwych do zastosowa-
nia bądź we wszystkich krajach członkowskich, bądź w poszczególnych krajach  
z uwzględnieniem specyfiki miejscowego wymiaru sprawiedliwości**. 

Grupa robocza nr 2 – „Użytkownicy wymiaru sprawiedliwości a prze-
wlekłość postępowania: możliwe rozwiązania” ***

Zadaniem grupy w 2003 r. miało być zbadanie sytuacji w europejskich 
systemach wymiaru sprawiedliwości co do przewlekłości postępowania  

*  Working Party No.1 of CEPEJ, „Definition of common tools for the evaluation
of judicial systems”; w pracach tej grupy roboczej uczestniczyła dr Beata Gruszczyńska 
z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

**  W 2003 CEPEJ przygotowała, na prośbę Szwajcarii, raport o mediacji, a na 
prośbę Holandii  raport o mechanizmach kształtowania właściwości miejscowej  
i rzeczowej sądów. 

*** Working Party No. 2 of CEPEJ, „Users of the justice system vis-à-vis  
the slowness of justice: how to remedy? Two symbolic situations”. 
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sądowego i przedstawienie syntetycznego obrazu w tej dziedzinie. Ponadto 
grupa ta miała przedstawić raport oceniający  wpływ przewlekłości postę-
powania sądowego na sytuację dwóch szczególnych grup „użytkowników” 
wymiaru sprawiedliwości: stron spraw rozwodowych oraz ofiar przestępstw.

Prace grupy roboczej nr 1

W roku 2003 grupa przygotowała pilotażowy wzorzec oceny funkcjo-
nowania europejskich systemów wymiaru sprawiedliwości na podsta-
wie wspólnych i obiektywnych kryteriów. Ma on dostarczyć wskaźników 
pozwalających na porównawcze badanie sprawności krajowych syste-
mów wymiaru sprawiedliwości*. System oceny, po zaakceptowaniu przez 
Komitet Ministrów Rady Europy, może być używany dla oceny sprawności 
funkcjonowania każdego krajowego wymiaru sprawiedliwości. Może być 
także pomocny w orzekaniu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 
i przy nadzorowaniu przez Komitet Ministrów wykonywania orzeczeń 
Trybunału.

Kwestionariusz oceny działania krajowych systemów wymiaru spra-
wiedliwości

Opracowany przez CEPEJ kwestionariusz oceny działania krajowych 
systemów wymiaru sprawiedliwości przekazano państwom członkowskim, 
które zostały zobowiązane do udzielenia nań odpowiedzi. Analiza odpowie-
dzi, które miały być złożone do końca kwietnia 2004 r., posłuży jako pod-
stawa do sporządzenia do końca 2004 r. raportu dającego syntetyczny, 
porównawczy obraz warunków, w których działają sądy europejskie. 

Kwestionariusz ma dostarczyć informacji o rzeczywistym dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości, a więc o dostępności i kosztach związanych  
z funkcjonowaniem systemu pomocy prawnej w sprawach karnych i cywil-
nych; liczbie spraw, w których przyznawana jest taka pomoc, zasad jej przy-
znawania (czy w zależności od sytuacji materialnej strony, jaka wysokość 
dochodu umożliwia otrzymanie pomocy prawnej, czy możliwa jest odmowa 
jej udzielenia z uwagi jedynie na to, że sprawa nie rokuje szans powodzenia; 
kto podejmuje decyzje o jej przyznaniu – sąd czy instytucja pozasądowa). 

*  „Pilot Sch  eme for Evaluating European Countries’  Judicial Systems”.
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Przedmiotem zainteresowania twórców kwestionariusza jest także to, 
czy wszczęcie postępowania sądowego zależy od wniesienia przez stronę 
wpisu jeszcze przed jego rozpoczęciem, czy też funkcjonują w tym zakresie 
inne rozwiązania. 

Z kwestią wysokości kosztów związane jest także pytanie, czy krajowy 
system ubezpieczeń umożliwia zawarcie umowy na pokrycie kosztów zwią-
zanych z prowadzeniem postępowania sądowego.

Pozostałe kwestie wiążące się z kosztami sądowymi, które zostały uwzględ-
nione w kwestionariuszu, to ta, czy wynik postępowania sądowego ma wpływ 
na to, kto ponosi jego koszty; czy dostępne są krajowe dane statystyczne lub 
badania na temat rzeczywistej wysokości sądowych kosztów ponoszonych 
przez strony. Ta ostatnia informacja będzie niewątpliwie miała zasadnicze 
znaczenie dla oceny rzeczywistej dostępności wymiaru sprawiedliwości. 

Kwestionariusz ma także dostarczyć informacji na temat sytuacji „użyt-
kowników” wymiaru sprawiedliwości w postępowaniach sądowych. Państwa 
winny zatem odpowiedzieć na pytania, czy istnieją oficjalne strony lub portale
internetowe, zapewniające ogólny i bezpłatny dostęp do informacji prawnych 
(teksty ustaw, rozporządzeń, informacje o procedurze sądowej i o orzecznic-
twie sądów wyższych instancji; formularze używane w postępowaniu). 

Sytuacji ofiar przestępstw dotyczy pytanie o istnienie ogólnie dostęp-
nego i bezpłatnego systemu informacji prawnej, a także systemu pomocy 
ofiarom przestępstw. W szczególności zaś, czy istnieje system informacji 
o sposobie załatwiania doniesień o przestępstwach składanych przez ich 
ofiary. Dla sytuacji ofiar przestępstw zasadnicze znaczenie ma kwestia prak-
tycznej możliwości uzyskania rekompensaty finansowej za skutki prze-
stępstw, a także to, czy w krajowym systemie prawa istnieje publiczny system 
finansujący zadośćuczynienia i odszkodowania, niezależny od możliwości
ich dochodzenia w drodze sądowej. 

Kwestionariusz ma także udzielić odpowiedzi na pytanie, czy na pozio-
mie krajowym lub w poszczególnych sądach prowadzone są badania doty-
czące zaufania, którym użytkownicy darzą sądy, i zadowolenia ze sposobu 
ich funkcjonowania. Z kwestią tą wiąże się sposób załatwiania skarg na 
działalność sądów – ukształtowanie  procedury składania skarg, w szczegól-
ności zaś tego, czy instytucje, które otrzymują skargi, są zobowiązane do 
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odpowiadania na nie w zakreślonym przez prawo terminie oraz jakie upraw-
nienia proceduralne ma strona składająca skargę w postępowaniu urucho-
mionym przez jej złożenie.  

Stworzeniu porównywalnego obrazu materialnej i organizacyjnej sytu-
acji sądownictwa w krajach europejskich służy część kwestionariusza doty-
cząca warunków funkcjonowania i efektywności sądów. Ma ona udzielić 
syntetycznej odpowiedzi na pytanie o liczbę sądów, w tym sądów pierwszej 
instancji o ogólnej jurysdykcji, liczbę i rodzaj sądów specjalistycznych, 
liczbę sędziów zawodowych i niezawodowych, liczebność personelu admi-
nistracyjnego, roczny budżet sądownictwa i ministerstwa sprawiedliwości 
oraz krajowej rady sądownictwa, podwyżki tego budżetu w ciągu ostatnich 
5 lat, instytucji opracowujących budżet dla sądownictwa (rząd, minister-
stwo sprawiedliwości, rada sądownictwa, inne instytucje); sposobu zarzą-
dzania budżetami sądowymi (przez prezesów sądów lub inne osoby na 
stanowiskach menedżerskich). 

Dla oceny sprawności sądownictwa niezbędna jest wiedza o proporcjach 
między wpływem spraw i sprawami załatwionymi. Kwestionariusz groma-
dzi zatem dane o tym, ile wniosków o wszczęcie spraw karnych wpływa 
rocznie do prokuratury, w ilu z nich prokuratura prowadzi następnie postę-
powanie, ile z nich jest umarzanych z powodu niewykrycia sprawcy, ile koń-
czy się zastosowaniem środka karnego nałożonego lub wynegocjowanego 
przez prokuraturę ze sprawcą, ile zaś spraw wpływa rocznie do sądów. Ma 
on także pozwolić na zebranie danych o tym, jaki procent spraw karnych 
kończy się uniewinnieniem; w jakim procencie wyroki karne są utrzymy-
wane przez sądy odwoławcze, osobno dla różnych kategorii spraw; jaki jest 
roczny wpływ w sprawach cywilnych, a ile spraw cywilnych podlega w ciągu 
roku ostatecznemu załatwieniu etc.  

Część informacji uzyskanych za pomocą kwestionariusza związana jest 
z ustalaniem warunków pracy sędziów: rocznej płacy początkującego 
sędziego na początku kariery; płacy sędziego sądu najwyższego, relacji mię-
dzy płacą sędziowską i płacami w innych zawodach; możliwości łączenia 
pracy sędziego z innym zajęciem, sposobu rekrutacji sędziów do zawodu, 
składu i sposobu wyłaniania instytucji do tego powołanej, procentu czyn-
nych sędziów, którzy uczestniczą rocznie w różnych formach kształcenia 
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zawodowego, istnienia i funkcjonowania systemu nadzoru pracy sądów 
innego niż kontrola instancyjna. Kwestie te dotyczą także tego, czy system 
prawny danego kraju przewiduje instytucję sędziego tymczasowego, ilu 
takich sędziów jest czynnych w danym kraju; ile postępowań dyscyplinar-
nych przeciwko sędziom wszczynanych jest w ciągu roku i ile z nich kończy 
się nałożeniem stosownych sankcji. 

Wyniki kwestionariusza są obecnie opracowywane przez CEPEJ  i będą 
podane do publicznej wiadomości pod koniec roku 2004. Ostateczne wyniki 
dostarczą interesujących informacji o tym, jak polskie sądownictwo przedsta-
wia się na tle sytuacji w innych krajach – tak co do materialnych i organizacyj-
nych warunków działania, jak i sprawności postępowań sądowych. Dostarczą 
one praktykom rzeczowego, syntetycznego i łatwo dostępnego materiału do 
porównawczej refleksji nad rzeczywistą kondycją polskich sądów.

Niektóre pytania zawarte w kwestionariuszu obrazują, jakie instytu-
cje i rozwiązania organizacyjne, nieznane jeszcze w polskiej praktyce, 
funkcjonują w niektórych krajach europejskich. 

Wśród metod służących zwalczaniu przewlekłości postępowania lub 
naprawianiu jej skutków znajdują się tak różnorodne, jak możliwość orze-
czenia niższej kary w postępowaniu karnym, jeżeli postępowanie w sprawie 
przeciągało się. 

Ustawodawstwo włoskie przewiduje roszczenie odszkodowawcze za 
szkodę majątkową i niemajątkową, powstałe na skutek naruszenia prawa do 
postępowania w rozsądnym terminie, gwarantowanego przez art. 6 §1 
„Europejskiej konwencji praw człowieka”. Na wzór tej ustawy ukształtowany 
został przyjęty niedawno przez polski Sejm projekt ustawy o środku odwo-
ławczym w przedmiocie przewlekłości postępowania sądowego.

Z prac Komisji wynika, że szeroko stosowanym  w sferze zarządzania 
środkiem usprawniania postępowania jest posługiwanie się, opracowanymi 
na ogół w skali krajowej, szczegółowo wyodrębnionymi na podstawie kryte-
rium trudności i czasochłonności, kategoriami spraw sądowych. Każdej 
takiej kategorii przypisany jest okres, w jakim sprawa tego rodzaju powinna 
być załatwiona. Przeciąganie się sprawy poza ten okres powoduje automa-
tycznie pytanie o przyczyny. 
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Oprócz kategorii spraw funkcjonują także standardowe normy określa-
jące czas, w którym określone czynności, tak należące do sfery orzekania, 
jak i do sfery organizowania postępowania (także te wykonywane przez 
pomocniczy personel sądowy), winny być wykonane. Podkreślenia wymaga, 
iż wprowadzenie norm obu tych kategorii  poprzedzone jest szczegółowymi 
badaniami i obserwacjami, często wieloletnimi, a to w celu uniknięcia wpro-
wadzenia i posługiwania się normami „wyssanymi z palca” nazbyt gorliwych 
administratorów sądownictwa.

Nieocenionym narzędziem zarządzania, stosowanym zwłaszcza w zamoż-
niejszych krajach Europy, są sądowe systemy informatyczne zarządzania 
sprawami, umożliwiające natychmiastowe uzyskiwanie informacji o stanie 
spraw zawisłych przed sądem i o postępie w ich rozpoznawaniu, według kry-
teriów zaprojektowanych zgodnie ze wskazówkami osób odpowiedzialnych 
za zarządzanie sądem. W niektórych krajach systemy takie obejmują całe 
sądownictwo i umożliwiają uzyskiwanie danych o przebiegu spraw i o spraw-
ności sądownictwa w skali krajowej. Wprowadzenie takiego systemu krajo-
wego w Polsce wydaje się obecnie nierealne. Nic nie stoi jednak na przeszko-
dzie wprowadzaniu takich systemów lokalnie, w sądach czy w poszczególnych 
ich wydziałach. 

Prace grupy roboczej nr 2

W roku 2004 CEPEJ przygotuje zbiór dobrych praktyk organizacyj-
nych stosowanych w sądownictwie krajów europejskich a zmierzających 
do skrócenia czasu postępowania sądowego. 

Komisja przygotuje także przegląd wyników europejskich badań naro-
dowych dotyczących efektywności sądownictwa i środków zmierzających 
do zwalczania i zapobiegania przewlekłości postępowania sądowego.  

Udzieleniu odpowiedzi na te pytania służy raport przygotowany  
w 2003 r. na temat praktycznych sposobów zwalczania przewlekłości 
postępowania, nadmiernego obciążenia sędziów pracą i zaległości w roz-
poznawaniu spraw*.

* „Practical ways of combating delays in the justice system, excessive workloads 
of judges and case backlogs” CEPEJ(2004)5 (D1) 
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Twórcy raportu badali następujące kwestie: Jakie obciążenie pracą 
poszczególnych sędziów i sądów uważane jest za normalne czy optymalne? 
Kto dokonuje oceny takiego obciążenia i na podstawie jakich kryteriów? 
Kto i w jaki sposób kryteria te ustala? W szczególności, ile spraw rocznie 
winien rozpoznać sędzia? Czy roczna kwota spraw do rozpoznania uwzględ-
nia różnice w rodzajach spraw, ich stopień skomplikowania, wartość przed-
miotu sporu? Jak się definiuje „zaległości” w rozpoznawaniu spraw? 

Jaki czas trwania sprawy uważa się za normalny lub przeciętny dla 
danego rodzaju spraw? Kto i w jaki sposób określa taki normalny czy prze-
ciętny czas trwania? Co uważa się za „zwłokę” w rozpoznawaniu sprawy? 
Kto jest odpowiedzialny za zmniejszanie zaległości i zwłoki w prowadzeniu 
postępowania? Jakie są uprawnienia stron w dziedzinie przeciwdziałania 
przewlekłości? 

Czy istnieją na szczeblu krajowym instytucje prowadzące regularne 
badania i ocenę sposobu prowadzenia spraw przez sądy? Czy takie struk-
tury istnieją też odpowiednio w poszczególnych sądach? Jakie dane groma-
dzą i czy dane te pozwalają na uzyskanie pełnego obrazu o przebiegu 
postępowań? 

W przypadku, gdy pojawiają się zaległości lub zwłoka w rozpoznawa-
niu spraw, jakie środki zarządcze o charakterze administracyjnym dostępne  
są dla redukowania zaległości i przyspieszania postępowania? Jakie istnieją 
w tej mierze środki o charakterze doraźnym,  a jakie natury trwałej prze-
widziane w systemie prawa?  W szczególności, czy jest możliwe przesuwa-
nie sędziów lub spraw z jednego sądu do drugiego, wprowadzanie zmian  
w godzinach pracy lub pracy zmianowej w sądach, zatrudnianie osób peł-
niących funkcje sędziowskie tymczasowo? Jakie środki motywowania 
sędziów i personelu sądowego są stosowane? W jaki sposób eliminuje się  
z postępowania okresy bezczynności?

Wstępne wnioski wynikające z raportu, dotyczące organizacji pracy 
sądów i procedury, są następujące: 

Czas trwania postępowania sądowego winien być monitorowany, a dane 
dotyczące sprawności sądów opracowywane zbiorowo, przynajmniej w 
skali okręgu sądowego, tak aby organy administracyjne sądów miały bie-
żący obraz sytuacji. Poszczególne sądy winny przygotowywać regularne  
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okresowe sprawozdania dotyczące prowadzenia szczególnie przewlekłych 
spraw i środków zastosowanych dla skrócenia czasu ich trwania. 

Strony postępowania sądowego winny dysponować środkami prawnymi 
– których natury jednak raport nie określa – pozwalającymi na skuteczne 
przyspieszanie postępowania. Chodzi tu zarówno o mechanizmy typu skar-
gowego, jak i o środki o charakterze odszkodowawczym. 

Należy opracować, bądź w skali kraju, bądź dla poszczególnych sądów,  
w zależności od charakteru wpływających do nich spraw, generalny stan-
dard długości trwania poszczególnych rodzajów spraw (np. 80% spraw 
cywilnych powinno być zakończone w ciągu jednego roku). Standardy te 
winny być opracowane osobno dla poszczególnych kategorii spraw i winny 
w wysokim stopniu uwzględniać różnice między różnymi rodzajami spraw 
(np. w Holandii standardy uwzględniają 40 różnych rodzajów spraw cywil-
nych). Standardy te winny stać się zasadniczymi narzędziami przydzielania 
spraw poszczególnym sędziom, a także instrumentami okresowej oceny 
zawodowej sędziów.  

Liczba rozpraw przed sądami pierwszej instancji winna zostać ograni-
czona, w szczególności w drodze szczegółowego planowania i koncentracji 
postępowania. 

Funkcjonowanie postępowania odwoławczego należy poddać krytycz-
nej analizie w kierunku zmierzającym do zmniejszenia liczby przypadków, 
w których orzeczenia pierwszej instancji są uchylane, a sprawy przekazy-
wane do ponownego rozpoznania. 

Należy rozpatrzyć możliwość wprowadzenia kategorii sędziów, którzy 
nie byliby przypisani do konkretnego sądu, ale do grupy sądów w danym 
okręgu. Mogliby oni czasowo rozpoznawać sprawy w tych sądach w okręgu, 
w których nagromadziły się zaległości. Rozwiązanie to winno jednak brać 
pod uwagę wymogi nieusuwalności sędziów, na przykład przez utrzymywa-
nie liczby sędziów bez przydziału terytorialnego na stałym niskim pozio-
mie, połączone z wymogiem uzyskania zgody sędziego na przydzielenie 
(czasowe) do takiej grupy. 

Rozważenia wymaga, w każdym specyficznym kontekście narodowym, 
możliwość i zakres odciążenia sędziów od rutynowych zadań niezwiązanych 
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z rozpoznawaniem spraw i przekazania ich innym osobom i urzędnikom 
sądowym. 

Sądy  winny mieć możliwość rozszerzania zakresu, w jakim samodziel-
nie zarządzają kwestiami administracji i organizacji pracy, na przykład  
w drodze zatrudniania osób o kompetencjach menedżerskich, służących 
prezesom sądów pomocą w wykonywaniu zadań administracyjnych. 

Należy położyć nacisk na refleksję i praktykę, dotyczącą stosownego 
równoważenia aktywnej roli sądu i inicjatywy stron w prowadzeniu postę-
powania w celu unikania przewlekłości w postępowaniach cywilnych. 
Podczas gdy oczywiste jest,  że to same strony są zasadniczo odpowiedzialne 
za skuteczne przedstawienie sądowi swoich roszczeń i dowodów, sędziowie 
winni być wyposażeni w kompetencje polegające na eliminowaniu takiego 
nadużywania uprawnień proceduralnych, które są stosowane w zamiarze 
przedłużenia postępowania lub do niego doprowadzają. 

Wnioski sformułowane w raporcie dotyczą także kwestii opracowania 
narzędzi badania i oceny sprawności postępowania sądowego. Konieczne 
jest, w skali narodowej, opracowanie obiektywnych narzędzi oceny prze-
biegu postępowania, a tym samym wyeliminowanie subiektywnych i przy-
padkowych opinii z procesu oceny sprawności sądów i pracy poszczególnych 
sędziów. Takie same kryteria winny być stosowane do oceny sprawności 
postępowania sądowego i w ocenie pracy poszczególnych sędziów. Pomocne 
w tym mogą być prace CEPEJ  w tym zakresie, w jakim Komisja zmierza do 
ustalenia zuniformizowanych narzędzi oceny pracy sądownictwa. 

Ogólne dane o działalności i efektywności sądów i innych instytucji 
wymiaru sprawiedliwości, takich jak organy egzekucji i prokuratury, winny 
być dostępne nie tylko dla instytucji zarządzających wymiarem sprawiedli-
wości, ale także dla opinii publicznej, dla budowania publicznej przejrzysto-
ści działania sądownictwa i zaufania dla jego pracy.  

Rola i zakres zadań spełnianych w sądach przez personel niewykonujący 
zadań stricte orzeczniczych winny być rozszerzone tak, aby mógł on przejąć 
i kompetentnie wykonywać zadania zastrzeżone dotąd dla sędziów. 

Jako że organizacja zawodów prawniczych i metody pracy prawni-
ków czasami ułatwiają i zachęcają ich do przedłużania postępowania 
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sądowego, należy podjąć badania zmierzające do przeanalizowania roli  
i odpowiedzialności profesjonalnych reprezentantów stron w postępowaniu  
za jego przedłużanie, w celu podjęcia ewentualnych zmian strukturalnych. 
W szczególności sposób kształtowania honorariów prawników, a także kosz-
tów sądowych, winny być tak ukształtowane, aby nie zachęcały do przedłu-
żania postępowania. 

Rezultaty pracy Komisji mogą stać się przyczynkiem do dalszych 
refleksji na temat sprawnego sądu: które z istniejących gdzie indziej roz-
wiązań organizacyjnych i prawnych można przenieść na grunt polski  
w drodze zmian legislacyjnych; które dostarczają pożywki dla refleksji
na temat pożądanych kierunków zmian, a które mogą być zastosowane  
w drodze lokalnych rozwiązań w ramach inicjatywy „Sprawny sąd”.

ULEPSZENIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W RAMACH 
POLSKO–FRANCUSKIEGO PROGRAMU „PHARE”

Laurent Gravière*

W sierpniu 2003 r. została podpisana umowa bliźniacza (zwana też twin-
ningową) pomiędzy polskim i francuskim ministerstwami sprawiedliwości. 
Roczny program PHARE (PL02/IB/JH–04 „Wsparcie dla wymiaru sprawie-
dliwości”), który jest przedmiotem umowy, przewiduje usprawnienie pol-
skiego systemu sądownictwa poprzez poprawę dostępu do prawa i wymiaru 
sprawiedliwości, uzyskanie lepszego poziomu informowania obywateli o 
pomocy sądowej i prawach stron w postępowaniu sądowym oraz utworze-
nie w sądach punktów informacyjnych dla obywateli.

Działalność w ramach programu podzielona została na cztery kompo-
nenty (sfery działania):

1. Usprawnienie systemu pomocy sądowej.

*  Doradca przedakcesyjny, sędzia administracyjny we Francji, program PHARE 
PL02/IB/JH–04.
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2. Rozwój ogólnej polityki w zakresie informacji i dostępu do prawa.

3. Ułatwienie obywatelom dostępu do informacji w sądach przez wpro-
wadzenie infomatów.

4. Utworzenie w trzech sądach pilotażowych scentralizowanych punk-
tów przyjęć interesantów.

Polityka informacyjna resortu sprawiedliwości

Celem tego programu jest umożliwienie polskiemu Ministerstwu 
Sprawiedliwości wdrożenia polityki wydawniczej i dystrybucji dokumenta-
cji adresowanej do obywateli polskich, pozwalającej im lepiej zrozumieć 
organizację i zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, procedur,  
z którymi mogą się zetknąć, a także uprawnień procesowych. 

W ramach realizacji umowy bliźniaczej została powołana sześcioosobowa 
grupa robocza składająca się z pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Zadaniem grupy jest opracowanie broszur informacyjnych prezentujących 
organizację systemu sądownictwa, struktury i kompetencji Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz zagadnienia pomocy prawnej w sprawach karnych. Te 
trzy pierwsze broszury będą do dyspozycji interesantów od września 2004 r. 
w każdym sądzie okręgowym. 

Do końca 2004 r. zostaną również opracowane i wydane kolejne bro-
szury informujące obywateli o konkretnych procedurach (np. sprawy spad-
kowe, rozwodowe, alimenty, prawa pokrzywdzonego). Powyższe dokumenty 
informacyjne będą dostępne w sądach okręgowych i na stronie internetowej 
Ministerstwa w specjalnie wyodrębnionej części informacyjnej.

Ze względu na to, iż  Ministerstwo Sprawiedliwości powinno odgrywać 
zasadniczą rolę w procesie informowania obywateli o wymiarze sprawiedli-
wości, jego organizacji, sposobie funkcjonowania, procedurach sądowni-
czych i prawach obywatelskich, działania informacyjne powinny być 
kontynuowane po zakończeniu projektu bliźniaczego, po 30 września 2004 
r., w ramach  polityki wydawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości. Oznacza 
to konieczność zagwarantowania niezbędnych środków finansowych przez
Ministerstwo Sprawiedliwości na wydanie kolejnych edycji broszur.

Część VII – Inicjatywy związane ze sprawnością sądownictwa ...
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Karta informacji prawnej

W ramach rozwoju polityki informacyjnej program zakłada nawiązanie 
stałej partnerskiej współpracy pomiędzy instytucjami reprezentującymi 
wymiar sprawiedliwości, środowiskami prawniczymi i stowarzyszeniami 
działającymi na rzecz poprawy dostępu do prawa – w celu rozpowszechnie-
nia informacji dla obywateli.

W celu zdefiniowania ram współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami
wymiaru sprawiedliwości i utworzenia wspólnych zasad informowania oby-
wateli przedstawiono pomysł, zaaprobowany przez wszystkie strony, opra-
cowania „Karty informacji prawnej”. Nie stanowiłaby ona aktu prawnego  
o charakterze normatywnym, ale pozwoliłaby Ministerstwu Sprawiedliwości, 
sądom, prawnikom i organizacjom społecznym przyjąć zespół zasad, na 
których byłaby oparta partnerska współpraca między nimi.

Punkty przyjęć interesantów

Umowa bliźniacza przewiduje również utworzenie zcentralizowanych 
punktów obsługi interesantów (określanych też jako „centralne punkty 
informacyjne”) w trzech polskich sądach okręgowych (Gdańsk, Kraków  
i Łódź). W tym celu przeprowadzono szkolenia dla pracowników punktów 
przyjęć, a także szkolenia osób, które będą szkoliły pracowników punktów 
informacyjnych we wszystkich sądach okręgowych w Polsce.

Punkty obsługi służyć mają lepszemu informowaniu interesantów oraz 
odciążyć w tym zakresie sekretariaty sądowe. Punkty udzielać będą infor-
macji o charakterze ogólnym (kierowanie interesantów do właściwych 
wydziałów, sal rozpraw i sekretariatów, gdzie można zapoznać się z aktami 
spraw) oraz bardziej szczegółowym (procedury sądowe, koszty sądowe, 
wyniki rozpraw, wydawanie formularzy, druków).
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UDZIAŁ CZŁONKÓW ZESPOŁU DO SPRAW POPRAWY 
FUNKCJONOWANIA SĄDOWNICTWA  
W KONFERENCJACH I SZKOLENIACH

Katarzyna Pawlicka*

Po raz pierwszy mieliśmy okazję przedstawić Zespół do spraw Poprawy 
Funkcjonowania Sądownictwa i jego dotychczasowe działania podczas konfe-
rencji zorganizowanej w maju 2003 r. w Arturówku koło Łodzi. Zaprosiliśmy 
na nią kolegów z „Iustitii” oraz sędziów niebędących członkami naszego 
stowarzyszenia, którzy – podobnie jak my – mieli zapał i chęć do „pracy  
u/od? podstaw”. W czasie trzydniowego spotkania omówiliśmy nasz dorobek, 
a zajęcia warsztatowe umożliwiły wymianę „dobrych praktyk”, jakie spraw-
dziły się w innych sądach. Gościem konferencji była pracująca w Europejskim 
Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu Magda Krzyżanowska–Mierzewska, 
która zapoznała nas z orzecznictwem Trybunału w zakresie sprawności 
postępowania. Zarządzanie sądami amerykańskimi przedstawił Delaine 
Swenson, natomiast Alfred Graf von Keyserlingk – niemieckimi. Panel pod-
sumowujący konferencję odbył się z udziałem p. Tadeusza Wołka – wicemi-
nistra sprawiedliwości i p. Ewy Chałubińskiej – prezesa Sądu Okręgowego  
w Łodzi i członka Krajowej Rady Sądownictwa. 

W styczniu 2004 r. w Białymstoku odbyła się konferencja „Sprawność 
sądownictwa”. Jej organizatorem był prezes Sądu Okręgowego oraz białostocki 
oddział „Iustitii”. Gośćmi konferencji byli Tadeusz Wołek – wiceminister 
sprawiedliwości i p. Wojciech Dziuban – dyrektor Departamentu Sądów 
Powszechnych. Zaproszenie otrzymał również nasz zespół. Podczas spotkania 
Łukasz Bojarski – przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i czło-
nek Zespołu omówił raport Open Society Institute, dotyczący monitoringu 
wymiaru sprawiedliwości w państwach ubiegających się o członkostwo w 
Unii Europejskiej. Ryszarda Stasiak i Irena Kamińska przedstawiły dorobek 
Zespołu oraz zaprezentowały kilka opisanych przez nas „dobrych praktyk”. 

* Sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, obecnie delegowana do pracy  
w Ministerstwie Sprawiedliwości.
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W kwietniu 2004 r. we Wrocławiu odbyło się seminarium „Elektroniczne 
środki dowodowe w postępowaniu sądowym: prawo, teoria, praktyka”. 
Uczestniczyło w nim kilku członków naszego zespołu, a Tomasz Kałużny 
wygłosił referat „Dostęp do źródeł prawa wspólnotowego w praktyce orzecz-
niczej sędziów”. Nawiązał w nim do prac Zespołu, zwłaszcza metod wyko-
rzystywania technik informatycznych w praktyce orzeczniczej sędziów. 
Podczas seminarium mieliśmy po raz pierwszy okazję zaprezentować pierw-
sze wydanie publikacji Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk. 

Także w kwietniu 2004 r. prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach wraz  
z Oddziałem Śląskim „Iustitii” zorganizowali konferencję „Sprawność sądow-
nictwa powszechnego”, na którą zaproszono lokalne władze, śląskich parla-
mentarzystów oraz członków naszego Zespołu. Łukasz Bojarski przedstawił 
raport Open Society Institute, Ryszarda Stasiak omówiła prace Zespołu,  
a Irena Kamińska – funkcjonowanie Wydziału Informacji Sądowej. 

W kwietniu, maju i czerwcu 2004 r. mieliśmy okazję uczestniczyć  
w organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości szkoleniach dla 
przewodniczących wydziałów. W Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie 
i Rzeszowie przedstawialiśmy dorobek Zespołu, prezentowaliśmy wybrane 
„dobre praktyki” oraz Zbiór dobrych praktyk. 

INFORMACJA O ZESPOŁACH TEMATYCZNYCH 
STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA”

Jolanta Machura–Szczęsna*

Oprócz Zespołu ds. Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa w ramach 
Stowarzyszenia funkcjonują obecnie jeszcze trzy zespoły tematyczne.

*  Sędzia Sądu Rejonowego w Tychach, koordynator ds. zespołów tematycznych 
z ramienia zarządu głównego SSP „Iustitia”.
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Zespół Koordynatorów Programu Szkoleniowego

Zespół działa od 2003r. Koordynatorem prac Zespołu została Sędzia 
Wiesława Kuberska. Zespół pracuje w systemie okresowych spotkań  
w Biurze „Iustitii” w Warszawie.

Cele zespołu

1. Koordynowanie działań szkoleniowych oddziałów terenowych 
„Iustitii” (harmonijne planowanie szkoleń oddziałowych umożliwiające 
korzystanie z nich jak największej liczby członków zarówno z danego 
oddziału, jak i spoza niego).

2.  Udzielanie pomocy poszczególnym oddziałom terenowym przy 
organizowaniu szkoleń zarówno o zasięgu terenowym, jak ogólnopolskim.

3.  Organizowanie szkoleń ogólnopolskich zgodnie z decyzjami Zarządu 
Stowarzyszenia.

4.  Przygotowywanie projektów decyzji Zarządu w zakresie odnoszą-
cym się do szkolenia sędziów.

5.  Współpraca z innymi organizacjami w dziedzinie szkolenia usta-
wicznego.

Do chwili obecnej Zespół zrealizował następujące zadania:

–  szkolenie ogólnopolskie sędziów w zakresie prawa wspólnotowego 
– Arturówek k. Łodzi, maj 2003 r.;

–  ogólnopolskie warsztaty psychologiczne dla sędziów połączone  
z debatą na temat form kształcenia aplikantów sądowych, asesorów i szko-
lenia ustawicznego sędziów – Ameliówka k. Kielc, październik 2003 r.;

–  spotkanie robocze wszystkich zespołów „Iustitii” i warsztaty psycho-
logiczne – Ustroń Śląski, kwiecień 2004 r.;

–  dyskusja środowisk prawniczych na temat naboru na aplikacje praw-
nicze, kształcenia na tych aplikacjach i kształcenia ustawicznego w zawo-
dach prawniczych, przeprowadzona przez członków Zespołu w Łodzi  
w grudniu 2003 r. i w kwietniu 2004 r.;

–  dyskusja na powyższe tematy, wzorowana na modelu łódzkim, prze-
prowadzona w Toruniu w czerwcu 2004 r.;
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–  udział Zespołu w konferencji zorganizowanej przez Fundację im. 
Stefana Batorego pt. „System sprawiedliwości wyrównawczej” – Warszawa, 
luty 2004 r.; 

–  przygotowanie stanowiska SSP „Iustitia” dotyczącego ministerial-
nego projektu ustawy o tzw. „szkole sędziów”;

–  apel do oddziałów terenowych i próba wypracowania systemu powia-
damiania Biura „Iustitii” o planowanych przez oddziały szkoleniach, spo-
tkaniach, wycieczkach itp.

Obecnie przedmiotem prac Zespołu jest przygotowanie ogólnopolskiej 
konferencji poświeconej „systemowi sprawiedliwości wyrównawczej” oraz 
debacie na temat roli polskiego sędziego w wymierzaniu sprawiedliwości. 
Ponadto zespół pragnie  kontynuować warsztaty psychologiczne, debatę 
środowiskową w oddziałach o systemie kształcenia aplikantów zawodów 
prawniczych i formach kształcenia ustawicznego prawników. Zespół przy-
gotowuje się także do rozpoczęcia jesienią 2004 r. cyklu comiesięcznych 
piątkowych spotkań w biurze „Iustitii” połączonych z prezentacją dorobku 
artystycznego członków stowarzyszenia.

Uczestnicy siódmego sprawozdawczo–wyborczego zebrania delegatów 
Stowarzyszenia „Iustitia”, przyjmując w styczniu 2004 r. program działania 
na rozpoczętą kadencję, postanowili zobowiązać Zarząd do powołania jesz-
cze dwóch zespołów tematycznych. Zespoły te ukonstytuowały się podczas 
spotkania w Ustroniu, w kwietniu 2004 r.

Zespół do spraw Analizy Statusu Sędziego Europejskiego

Zespół ma się zająć w szczególności: immunitetem sędziów i jego zakre-
sem, warunkami pracy, uprawnieniem do opiniowania i postulowania aktów 
prawnych, doskonaleniem zawodowym sędziów, problematyką pracy asy-
stentów i pomocników sędziego.

Zespół do spraw Kadrowych

Zespół ma się zająć w szczególności: podziałem etatów, obciążeniem 
sędziów, zasadami ocen pracy sędziego, warunkami pracy, wynagrodze-
niami sędziowskimi.
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Pełnomocnikami ds. organizacji tych zespołów zostali sędziowie 
Katarzyna Gonera i Maciej Schulz. 

Zespoły postanowiły na razie działać łącznie, przy czym w ich ramach 
utworzono trzy grupy robocze, zajmujące się kwestiami awansowo–kadro-
wymi, sprawami obciążenia sędziów pracą i kognicji sądów oraz kwestiami 
dotyczącymi porównywania naszego sądownictwa z sądownictwem innych 
krajów europejskich.

Podczas ostatniego spotkania zespołów w Warszawie 26 czerwca 2004 r., 
ich członkowie postanowili opracować ankietę, skierowaną do sędziów w 
całej Polsce, zawierającą pytania na temat wymienionych kwestii. W ocenie 
członków zespołu wyniki takiej ankiety stanowić będą nie tylko materiał do 
dalszych prac, ale również dodatkową legitymację do podejmowania dzia-
łań w przedmiocie ważnych problemów kadrowo–awansowych sędziów, 
obciążenia obowiązkami zawodowymi i kognicji. Zespoły przedstawią 
wyniki dotychczasowych działań i dalsze zamierzenia na przyszłość po 
przerwie wakacyjnej.

DZIAŁANIA FUNDACJI CENTRUM SZKOLENIA SĘDZIÓW 
„IUSTITIA” DOTYCZĄCE EDUKACJI KOMPUTEROWEJ 

PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Ewa Bońkowska–Konca*

Powstanie Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia” było efektem 
współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” a Polskimi 
Wydawnictwami Profesjonalnymi Spółka z o.o. i Polsko–Amerykańską 
Fundacją Wolności.

* Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku, Prezes Fundacji Centrum Szkolenia 
Sędziów „Iustitia”.
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Cele statutowe Fundacji

1.  Działalność oświatowa i wychowawcza w zakresie doskonalenia 
zawodowego sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości.

2.  Działalność edukacyjna: propagowanie nowych technik informa-
tycznych stosowanych w sądowym wymiarze sprawiedliwości.

Cele te Fundacja realizuje poprzez:

–  organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów oraz
warsztatów dla sędziów, referendarzy sądowych i pracowników administra-
cji sadowej oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych;

–  prowadzenie wykładów, szkoleń i kursów komputerowych dla sędziów 
i pracowników administracji sądowej;

–  zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i przekazywa-
nie ich sądom.

Dzięki trzem dotacjom przyznanym Fundacji przez Polsko–Amerykańską 
Fundację Wolności, w ramach programu Wspieranie Reform Prawnych 
– Szkolenia Komputerowe, w okresie od marca 2001 r. do stycznia 2004 r. 
utworzono sześć centrów komputerowych – w Białymstoku, Wrocławiu, 
Szczecinie, Krakowie, Gdańsku oraz Warszawie (to centrum istniało już wcze-
śniej). W każdym ośrodku znajduje się trzynaście stanowisk komputerowych 
oraz dodatkowy sprzęt – drukarki, skanery i projektory. Centra powstały  
w siedzibach właściwych sądów okręgowych, z wyjątkiem Warszawy – tu 
centrum znajduje się obok biura „Iustitii” w siedzibie Polskich Wydawnictw 
Profesjonalnych sp. z o.o. Pracą centrów kierują sędziowie koordynatorzy. 
Dodajmy, że wykonują ją społecznie. W każdym ośrodku Fundacja zatrud-
nia ponadto administratora oraz trenerów, którzy prowadzą szkolenia.

Zgodnie z założeniami programu „Wspieranie reform prawnych –  
szkolenia komputerowe” zadaniem Fundacji było przeprowadzenie szkoleń 
w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi 
oraz korzystania z baz danych i Internetu. Szkolenia te odbywały się według 
programów opracowanych tak, aby wiedza i umiejętności zdobyte przez 
sędziów i pracowników administracji sądowej mogły być wykorzystane  
w pracy w sądzie.
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Z czasem obok „podstawowych” kursów zaczęliśmy organizować kursy 
dla zaawansowanych – osób, które potrafiły posługiwać się komputerem, 
ale chciały pogłębić wiedzę w tym zakresie. I tak zrodziła się idea kursów 
internetowych. 

W ośrodku białostockim sędziowie wykorzystują centra również do 
nauki języków obcych. Obecnie przeprowadzane są w nich także kursy  
z zakresu wiedzy o dostępie do źródeł prawa europejskiego. 

Generalnie, zakres i charakter szkoleń wynika z zainteresowania uczest-
ników kursu, ich potrzeb i oczekiwań,  rządzi nimi specyfika pracy sędziego
i pracownika administracji sądowej. Ścisła specjalizacja – szkolenie wyłącz-
nie pracowników wymiaru sprawiedliwości – pozwala na ciągłe udoskona-
lanie programów szkoleniowych i elastyczność w stosunku do potrzeb 
szkolonych osób.

Opierając się na doświadczeniach w tym zakresie opracowaliśmy szcze-
gółowe programy, które pozwoliły na  przeprowadzanie następujących kur-
sów: podstawowy, internetowy, branżowy (Lex i inne), prawo w Internecie, 
kurs bezwzrokowego pisania, kurs „płatnik” (dla księgowych), kurs języka 
angielskiego, warsztaty komputerowe. W sumie od kwietnia 2001 r. do 
końca 2003 r. przeszkolono łącznie 2780 sędziów i pracowników admini-
stracji sądowej.

Zdziwienie może budzić fakt, że pomimo przeszkolenia takiej liczby 
osób w dalszym ciągu  zainteresowanie kursami jest olbrzymie, w szczegól-
ności z zakresu  podstawowej umiejętności posługiwania się komputerem. 
Niewątpliwie nowi (czytaj: młodzi) sędziowie i pracownicy administracyjni 
bez większych problemów posługują się w pracy nowoczesnymi technikami 
komputerowymi. Jednak w dalszym ciągu znaczna część tzw. starej kadry 
nie ma w tym zakresie żadnej wiedzy, nie mówiąc o praktycznych umiejęt-
nościach. Utwierdza nas to w przekonaniu, że istnienie naszych centrów 
edukacji komputerowej ma w dalszym ciągu sens.

Podkreślić należy, że ideą programu „Wspieranie reform prawnych 
– szkolenia komputerowe”, realizowanego w ramach przyznanych przez 
Polsko–Amerykańską  Fundację Wolności dotacji, było wspieranie w szko-
leniach sądów z małych ośrodków, oddalonych od siedzib sądów apela-
cyjnych i okręgowych, które są w większym stopniu skomputeryzowane.  

Część VII – Inicjatywy związane ze sprawnością sądownictwa ...
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W tym celu Fundacja uznała za konieczne przeprowadzenie kursów poza 
centrami.

Ten rodzaj działalności polega na wynajęciu przez prezesa danego sądu 
sali komputerowej (najczęściej są to małe sale w szkołach), Fundacja nato-
miast pokrywa koszty samego szkolenia, na co składa się wynagrodzenie 
dla osoby przeprowadzającej kurs. Dla przykładu, koszt kursu podstawo-
wego (22 godziny) kształtuje się w granicach 1000–1200zł. Nie jest do dużo, 
zważywszy że jednocześnie szkoli się co najmniej 10–15 osób. Z takiej moż-
liwości skorzystały dotychczas, między innymi, Sąd Rejonowy w Płońsku  
(w którym przeszkolono wszystkich sędziów i pracowników administracji 
sądowej), sądy rejonowe w Ostrowi Mazowieckiej, Chorzowie, Brzezinach. 

Ponadto istnieje także możliwość przenoszenia na pewien czas  kompu-
terów z  centrum do innego sądu. Tytułem przykładu – komputery z ośrodka 
wrocławskiego zostały wypożyczone sądom w Oleśnicy i Trzebnicy. W ten 
sposób przeszkolono wszystkich pracowników tych sądów.

Dzięki pięcioletniej działalności w dziedzinie szkoleń komputerowych 
Fundacja dysponuje gotowym „modelem” opisującym zakładanie oraz pro-
wadzenie ośrodka szkoleń komputerowych. Niewykluczone, że w najbliż-
szym czasie otworzymy kolejne centrum.

Fundacja współpracuje ściśle z Ministerstwem Sprawiedliwości. 
Rezultatem współpracy było, między innymi, przeprowadzenie w naszych 
centrach szkoleń z zakresu nauki szybkiego pisania. Kursy te zostały w cało-
ści sfinansowane przez Ministerstwo. Ta współpraca dowodzi, że mamy
zbieżne poglądy, jeśli chodzi o potrzebę jak najszybszej komputeryzacji 
sadów. Niewątpliwie jest to zadanie Ministerstwa, ale z uwagi na społeczne 
znaczenie tego zagadnienia wszelka pomoc ze strony organizacji pozarzą-
dowych jest istotna. To właśnie uzasadnia nasze zaangażowanie w proces 
szkolenia sędziów i pracowników administracji sądowej.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Centrum 
Szkolenia Sędziów „Iustitia” zapraszamy na naszą stronę internetową  
www.iustitia.pl, gdzie znaleźć można dodatkowe informacje.
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INFORMATYZACJA SĄDOWNICTWA: PROJEKTY 
MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Tomasz Kałużny*  

Poprawa funkcjonowania sądownictwa zależy niewątpliwie od podej-
mowania konstruktywnych działań dotyczących informatyzacji. W spraw-
nie zarządzanych sądach od wielu lat czynione są próby wykorzystania 
nowoczesnych rozwiązań technicznych w czynnościach administracyjnych 
i pracy orzeczniczej sędziów. „Inteligentne” technologie, w tym sprzęt kom-
puterowy oraz specjalistyczne oprogramowanie, stają się normalnymi 
narzędziami pracy, wykorzystywanymi w codziennym stosowaniu prawa. 
Prezesi poszczególnych sądów oraz sami sędziowie coraz częściej podej-
mują indywidualne próby wykorzystania nowoczesnych technologii, czy-
niąc nakłady różnych rozmiarów bez gwarancji skutecznego usprawnienia 
czynności administracyjnych i orzeczniczych. 

Dobrym, praktycznym i konstruktywnym rozwiązaniem problemów 
dotyczących informatyzacji sądów może okazać się podjęcie skoordynowa-
nych działań w porozumieniu z  Departamentem Centrum Ogólnopolskich 
Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości 
(CORS). Wprowadzanie, stosowanie i wykorzystywanie nowoczesnych 
technologii zmusza bowiem do podejmowania działań kompleksowych,  
we współpracy z informatykami, a szczególnie specjalistami zatrudnionymi 
w Departamencie, którzy od wielu lat skutecznie podejmują próby informa-
tyzacji wybranych wydziałów, bądź poszczególnych sądów.

Poniżej przedstawione zostały zadania zrealizowane i planowane  
w ramach informatyzacji resortu. Szczegółowa analiza przedstawionych 
informacji ułatwi niewątpliwie ogólną orientację w możliwościach wyko-
rzystania nowoczesnych technologii i pozwoli na ewentualne decyzje co do 
uruchomienia bądź udoskonalenia rozpoczętych projektów informatyzacji 
poszczególnych sądów. 

*  Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku. Opracowanie sporządzono na pod-
stawie informacji otrzymanych z Departamentu Centrum Ogólnopolskich Rejestrów 
Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości.
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Informatyzacja sądów powszechnych – zadania zrealizowane  
i planowane

Zadania realizowane przez Departament:

1. „Nowa księga wieczysta”.

2. Krajowy rejestr sądowy i rejestr zastawów.

3. Resortowa sieć teleinformatyczna.

4. Pozostałe:

 a. Informatyzacja wydziałów grodzkich.

 b. Informatyzacja sal rozpraw.

 c. System informatyczny dla sądów apelacyjnych – SAWA.

 d. Pilotażowy system informowania z wykorzystaniem infomatów.

5. Inne obszary, które zostały zinformatyzowane lub dla których prze-
widuje się informatyzację w następnych okresach. 

Nowa księga wieczysta

Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych prowadzona jest w ramach 
projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu katastralnego” (pro-
gramy PHARE 2000, 2001 i 2003).

W roku 2003: przeprowadzono pilotaż symulacyjny w sześciu wydzia-
łach ksiąg wieczystych w Polsce; przygotowano do wdrożenia 30 wydziałów; 
dostarczono sprzęt do 30 wydziałów ksiąg wieczystych i pięciu ośrodków 
migracyjnych ksiąg wieczystych; przeprowadzono kompleksowe szkolenie 
kadry wydziałów (podstawy obsługi komputera, oprogramowanie); uru-
chomiono system w pięciu wydziałach i pięciu ośrodkach migracyjnych; 
zapewniono etaty dla 185 osób w ośrodkach migracyjnych; przeniesiono do 
systemu informatycznego 52,5 tys. ksiąg wieczystych oraz odpowiednio 
przy wydziałach stworzono ekspozytury „Centralnej informacji” umożli-
wiające uzyskanie odpisu z elektronicznej księgi wieczystej bez oczekiwania 
(w roku 2003 wydano ponad 5000 odpisów).

Od 1 stycznia 2004 r. osiem wydziałów rozpoczęło pracę w systemie 
„Nowej księgi wieczystej” (NKW), od 1 kwietnia 2004 r. przewidywano uru-
chomienie kolejnych pięciu wydziałów, a nadto w roku 2004 planowane jest 
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zakończenie przygotowań do wdrożenia kolejnych 34 wydziałów ksiąg wie-
czystych (w tym dostarczony zostanie do tych wydziałów sprzęt). Również 
w roku 2004 przeprowadzone zostaną kompleksowe szkolenia kadry wydzia-
łów ksiąg wieczystych (podstawy obsługi komputera, oprogramowanie) 
oraz prowadzone będą prace adaptacyjne lokali, co umożliwi w roku 2005 
objęcie systemem kolejnych wydziałów. Nadto planowane jest prowadzenie 
prac nad modyfikacją oprogramowania w celu poprawienia jego funkcjo-
nalności i ergonomii oraz kontynuowanie starań o dotacje (w ramach unij-
nych funduszy strukturalnych). Począwszy od roku 2005 planowane jest 
uruchomienie systemu w kolejnych 50 wydziałach ksiąg wieczystych (w tym 
dostarczenie sprzętu i przeprowadzenie szkoleń), utworzenie pięciu kolej-
nych ośrodków migracyjnych oraz przygotowanie systemu w kolejnych 
wydziałach, co będzie zależało od możliwości finansowych.

Krajowy rejestr sądowy (KRS) i Rejestr zastawów (RZ)

W roku 2003 wdrożono we wszystkich wydziałach KRS i RZ modyfika-
cję systemu  „Biurowość v. 2.0 +” celem uwzględnienia wymogów ustawy  
o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej (modyfikacja przewiduje
kontrolę terminowości załatwiania spraw, wspomaganie korespondencji  
z urzędami skarbowymi i statystycznymi oraz w odniesieniu do ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: rejestrację statusu orga-
nizacji pożytku publicznego i kontrolę terminowości składania sprawozdań 
z działalności). Przeprowadzono także modyfikację i wdrożenie SI KRS 
w zakresie przystosowania do wymogów przewidzianych nowym prawem 
upadłościowym i naprawczym, ustawą o działalności organizacji pożytku 
publicznego i wolontariacie oraz dokonano zakupu wersji 6.xx Lotus Notes 
dla KRS i RZ (wersję tę wdrożono we wszystkich wydziałach).

W roku 2004 planowane jest przeniesienie „Rejestru zastawów”  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Centralnego 
Ośrodka Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości, zakup 
nowej wersji Lotus Domino dla „Rejestru zastawów”, wymiana drukarek w 
wydziałach KRS, zakup czterech serwerów dla RZ w Poznaniu i Lublinie 
oraz modyfikacja programów „Biurowość” i „SI KRS” w zależności od
zmian legislacyjnych.
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Resortowa sieć teleinformatyczna 

Obecnie eksploatowane systemy w resorcie sprawiedliwości funkcjonują 
w sieci PESEL–NET: „Rejestr zastawów”, „Krajowy rejestr sądowy”, CORS–
NET oraz TELBANK: „Nowe księgi wieczyste”. Ich poprawne działanie oraz 
łączność z Centralnym Ośrodkiem Przetwarzania Danych ma zasadnicze 
znaczenie dla właściwego funkcjonowania resortu sprawiedliwości. Sieć 
PESEL–NET powstała w latach osiemdziesiątych i obecnie jest przestarzała 
technologicznie oraz zawodna technicznie. Spowodowało to perturbacje  
w eksploatacji systemu KRS od sierpnia do października 2003 r. 

Kompleksowe rozwiązanie problemu wymiany informacji w resorcie 
sprawiedliwości wymaga ogłoszenia przetargu. System łączności musi speł-
niać współczesne wymagania stawiane systemom online (m.in. usuwanie 
awarii łączy w czasie do 12 godzin od zgłoszenia awarii). Dodatkowo operator 
strategiczny winien oferować awaryjną strukturę techniczną umożliwiającą 
przetwarzanie danych. Należy podkreślić, że wybór operatora strategicznego 
uporządkuje pracę wszystkich systemów i wymianę informacji pomiędzy 
nimi, gdyż w resorcie sprawiedliwości funkcjonować będzie jedna sieć.

Wydziały grodzkie

W roku 2003 podjęto decyzję o wyposażeniu 14 wydziałów grodzkich  
w sprzęt komputerowy (138 komputerów). W roku 2005 planowane jest 
zakupienie dla 70 wydziałów około 700 komputerów.

W zakresie oprogramowania w roku 2003 opracowano warunki homo-
logacji na oprogramowanie dla spraw nakazowych i upominawczych dla 
wydziałów grodzkich. W roku 2004 planowane jest opracowanie warunków 
homologacji na oprogramowanie dla spraw cywilnych i karnych dla wydzia-
łów grodzkich.

Sale rozpraw

W roku 2003 zakupiono sprzęt komputerowy dla 167 sal rozpraw ze środ-
ków budżetowych oraz dla 287 sal rozpraw (w 41 sądach rejonowych w 11 
okręgach) ze środków specjalnych. W latach 2004–2005 planowany jest zakup 
sprzętu dla 750 sal rozpraw (ze środków PHARE) oraz przeszkolenie 1500  
pracowników sądów w pisaniu bezwzrokowym. Przewidywana jest również  
w tym okresie aktualizacja i rozszerzenie oprogramowania wykorzystywanego 



171

w salach rozpraw (TABULA). W przypadku akceptacji projektu Transition 
Facility około 1400 kolejnych sal rozpraw zostanie wyposażonych w sprzęt 
komputerowy w latach 2005–2006.

System informatyczny dla sądów apelacyjnych – SAWA

W roku 2003 zakończono wdrażanie systemu SAWA w sądach apelacyj-
nych we Wrocławiu, w Krakowie i w Łodzi. W roku 2004 planowane jest 
wdrożenie systemu SAWA w sądach apelacyjnych w Poznaniu i w Lublinie 
oraz w nowo utworzonym Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

Trwają prace nad rozszerzeniem systemu SAWA o moduł archiwizacyjny 
i moduł do obsługi postępowań dyscyplinarnych, a także prace związane z 
dostosowaniem systemu do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w spra-
wie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych 
działów administracji sądowej.

Pilotażowy system informowania z wykorzystaniem infomatów 

Na przełomie lat 2004–2005 w sądach w Krakowie i w Gdańsku zostanie 
przeprowadzone pilotażowe wdrożenie systemu obsługującego kioski infor-
matyczne (infomaty). Połączone będzie z informatyzacją biur większości 
wydziałów w tych sądach. System ten ma na celu usprawnienie procesu 
informowania obywateli, którzy przychodzą do sądów, między innymi 
poprzez możliwość samodzielnego korzystania przez nich z kiosków infor-
macyjnych ustawionych w sądach. 

Inne obszary, które zostały zinformatyzowane lub dla których prze-
widuje się informatyzację w następnych okresach

Przygotowywana jest propozycja ujednolicenia wszystkich służb infor-
matycznych, które są wykorzystywane na poszczególnych szczeblach struk-
tury organizacyjnej resortu sprawiedliwości (sądy apelacyjne, okręgowe  
i rejonowe). Realizacja tego projektu zależna jest od posiadanych środków, 
może się rozpocząć nie szybciej niż w 2005 r.

Projekt SCHENGEN* – obejmuje trzy apelacje przygraniczne (biało-
stocką, lubelską i rzeszowską). Jego celem jest poprawa efektywności ścigania 

* Projekt został przygotowywany, lecz nie jest jeszcze podpisany do realizacji.
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ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia instytucjonalnego jednostek 
prokuratury i sądów działających na obszarze granicy zewnętrznej Unii 
Europejskiej. W szczególności chodzi o ułatwienie dostępu do danych sądów  
i prokuratury, usprawnienie wymiany informacji w postaci cyfrowej z partne-
rami w państwach Unii Europejskiej i wschodnich sąsiadów UE, skrócenie 
czasu postępowania w sprawach związanych z przestępczością transgraniczną 
(zwłaszcza zorganizowaną) oraz poprawa koordynacji i współdziałania pro-
kuratur i sądów z organami administracji rządowej.

Projekt TRANSITION FACILITY* – związany jest m.in. z opracowa-
niem elektronicznych postaci dokumentów sądowych, które są przesyłane 
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi resortu sprawiedliwości oraz 
pomiędzy jednostkami resortu a podmiotami zewnętrznymi. W ramach 
projektu przewiduje się również zakupienie około 1400 zestawów sprzętu 
komputerowego (komputer + dwa monitory + drukarka) na potrzeby pro-
tokołowania w salach rozpraw. Istotnym elementem projektu jest uwzględ-
nienie możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego.

Program wspomagający pracę wydziałów (sekcji) rozpoznających sprawy 
upadłościowe i naprawcze. Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości zostało 
wykonane oprogramowanie służące do wspomagania pracy wydziałów (sek-
cji) rozpoznających sprawy upadłościowe i naprawcze. System ten został 
opracowany przy współudziale sędziów i pracowników Sądu Okręgowego  
w Gdańsku i sąd ten jest również właścicielem praw autorskich do tego 
oprogramowania. Możliwe jest nieodpłatne udostępnianie systemu wszyst-
kim jednostkom organizacyjnym resortu sprawiedliwości.

Biorąc pod uwagę, że ilość sprzętu komputerowego w jednostkach orga-
nizacyjnych resortu sprawiedliwości w ostatnich latach znacznie wzrosła, 
oraz to, że sprzęt ten się starzeje, należy przewidzieć w kolejnych latach 
coraz większe nakłady na modernizację i wymianę sprzętu. Dotyczy to rów-
nież oprogramowania. Pojawianie się nowych technologii tworzenia opro-
gramowania oraz modernizacja systemów użytkowych wymagają ciągłych 
nakładów. 

*  Projekt został przygotowywany, lecz nie jest jeszcze podpisany do realizacji.
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