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Pani

Gabriela Morawska - Stanecka

Wicemarszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie senatorskie, złożone przez Pana Bogdana 

Zdrojewskiego podczas 22. Posiedzenia Senatu RP, proszę o przyjęcie następującej 

odpowiedzi.

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza i inicjuje reformy w sądownictwie 

powszechnym  mające na celu usprawnienie i uproszczenie procedur sądowych, a przede 

wszystkim zwiększenie efektywności funkcjonowania sądów, m.in. w zakresie procedury 

cywilnej i  karnej, prawa upadłościowego. Należy jednak zaznaczyć, że część reform zaczęło 

obowiązywać od drugiej połowy ubiegłego roku, a zmiany dotyczące prawa upadłościowego - 

od 24 marca 2020 roku. Należy podkreślić, że ocena funkcjonowania nowych rozwiązań 

prowadzić będzie do podejmowania działań legislacyjnych mających na celu dalsze 

usprawnienia działania sądów, szczególnie wobec skutków wywołanych wprowadzonymi 

ograniczeniami ze względu na obowiązujący stan epidemiczny wywołany COVID -19.

W roku 2020, wskutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, nastąpiło poważne ograniczenie  

pracy sądów w I oraz II kwartale 2020 roku, w tym niewyznaczanie rozpraw, poza sprawami 

pilnymi (vide art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.). Ponadto już 

przed 31 marca 2020 roku dochodziło do odwoływania w sądach wyznaczonych rozpraw z 

uwagi na ogłoszenie od dnia 13 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

(Dz.U. poz. 433), a następnie stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 
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poz. 491). Sytuacja zaczęła normalizować się w drugiej połowie 2020 roku, kiedy sądy 

stopniowo wznawiały działalność. W okresie od dnia 3 lipca 2020 roku do dnia 25 marca 2021 

roku w trybie zdalnym w sądach powszechnych odbyło się 75 913 spraw, co stanowiło 3,11% 

ogółu spraw przeprowadzonych rozpraw/posiedzeń jawnych (łącznie 2 442 274 sprawy). 

Zaznaczyć należy, iż zauważalna jest wyraźna tendencja wzrostowa jeżeli chodzi o 

współczynnik spraw przeprowadzanych w systemie zdalnym. O ile w okresie od dnia 3 lipca 

do 22 października 2020 roku, w trybie zdalnym odbyło 2,29% ogółu spraw przeprowadzonych 

rozpraw/posiedzeń jawnych, to już w okresie od dnia 23 października do dnia 31 grudnia 2020 

roku, ten współczynnik wzrósł do 2,89%, by następnie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 25 

marca 2021 roku osiągnąć wartość  4,61%. 

Jednocześnie wskazać należy, że dane statystyczne na temat postępowań sądowych 

w sprawach gospodarczych i upadłościowych dostępne są na portalu Informator Statystyczny 

Wymiaru Sprawiedliwości pod linkiem: https://isws.ms.gov.pl/.

Rozważając zagadnienie czasu trwania postępowań sądowych należy pamiętać, że jest 

on wypadkową wielu czynników. Przede wszystkich wyznacza go rodzaj, charakter i stopień 

zawiłości danej sprawy, duża liczba spraw z elementem zagranicznym, w których zachodzi 

konieczność dokonywania doręczeń zagranicznych, zakres prowadzonego postępowania 

dowodowego, obszerność materiału dowodowego, który należy poddać ocenie, trudności 

związane z przeprowadzeniem poszczególnych dowodów, w tym oczekiwanie na sporządzenie 

opinii przez biegłych sądowych. W Ministerstwie Sprawiedliwości cyklicznie dokonywane są 

analizy wyników pracy sądów powszechnych oraz ich obciążenia, które pozwalają na 

identyfikację sądów wymagających działań naprawczych. Problematyka sprawności 

postępowań sądowych uwzględniana jest w ustalanych przez Ministra Sprawiedliwości 

ogólnych kierunkach wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez 

prezesów sądów apelacyjnych. Czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na czas trwania 

postępowań sądowych, jest obserwowany na przestrzeni ostatnich lat lawinowy wzrost wpływu 

spraw. 

Podsumowując należy wskazać, że zagadnienie dotyczące czasu trwania postępowań 

sądowych wymaga szerokiej analizy i wielowymiarowgo działania zmierzającego do 

osiągnięcia efektywności w tym wymiarze. Ministerstwo Sprawiedliwości stale pracuje nad 

stosowaniem, rozwojem oraz doskonaleniem wielu rozwiązań i narzędzi, które są 

ukierunkowane na poprawę efektywności sądownictwa powszechnego. 

https://isws.ms.gov.pl/


Marcin Romanowski

/podpisano elektronicznie/
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