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Pani

Gabriela Morawska - Stanecka

Wicemarszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie senatorskie, skierowane przez Pana Senatora Krzysztofa 

Brejzę podczas 22. Posiedzenia Senatu RP, proszę o przyjęcie następującej odpowiedzi. 

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. Podejmowany jest szereg działań zmierzających do poprawy sprawności 

postępowań sądowych, w tym w dużej mierze działań legislacyjnych nakierowanych na 

usprawnienie rozpoznawania spraw przez sądy powszechne.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo podejmuje szereg działań nadzorczych 

w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego w celu poprawy funkcjonowania 

sądownictwa powszechnego, które mieszczą się w ramach wyznaczonych brzmieniem art. 37f 

i 37g ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 

r., poz. 2072, dalej u.s.p.).  Zgodnie z art. 37g § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o 

ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości w ramach nadzoru zewnętrznego 

analizuje informacje roczne o działalności sądów, ustala ogólne kierunki wewnętrznego 

nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez  prezesów sądów apelacyjnych, kontroluje 

wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz wydaje 

stosowne zarządzenia. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności 

administracyjnej sądu lub niewykonania przez prezesa sądu apelacyjnego wskazanych 
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zarządzeń może zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu lub wydziału sądu albo 

przeprowadzenie lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu. 

W toku działalności nadzorczej stwierdzono, że czynnikami wpływającymi na czas 

trwania postępowań sądowych są także następujące uwarunkowania natury zewnętrznej jak 

stale rosnący stopień skomplikowania spraw czy stan pandemii wirusa COVID 19.

W Ministerstwie Sprawiedliwości stale 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.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje liczne 

działania w celu zwiększenia liczby spraw kierowanych do mediacji, m.in. także w celu 

usprawnienia organizacji pracy sądów. W okresie pandemii Covid-19, Minister 

Sprawiedliwości kierował do sędziów rekomendacje wykorzystania mediacji w sprawach, 

których charakter na to pozwalał, w czasie oczekiwania na posiedzenie/rozprawę. Mediacja, 

która jest odformalizowana i może być prowadzona w całości on-line jest bowiem 

doskonałym narzędziem do wykorzystania w czasie epidemii, umożliwiającym odciążenie 

wymiaru sprawiedliwości. Cyklicznie organizowane są także spotkania z sędziami 

koordynatorami do spraw mediacji w sądach okręgowych w celu analizy dobrych praktyk, 

wymiany doświadczeń, porównania danych dotyczących. Działania podejmowane przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości skutkują systematycznym zwiększaniem liczby spraw 

kierowanych do mediacji. 

Podsumowując, Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje reformy w sądownictwie 

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

wszystkim zwiększenie efektywności funkcjonowania sądów. Ocena funkcjonowania 

wdrażanych rozwiązań prowadzi do podejmowania działań legislacyjnych mających na celu 

dalsze usprawnienia działania sądów, szczególnie wobec skutków wywołanych 

ograniczeniami ze względu na obowiązujący stan epidemiczny wywołany COVID -19
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