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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 
Polska jest krajem od wielu lat zmagającym się z problemem długotrwałości postępowań sądowych  

w sprawach gospodarczych. Przed około siedmioma laty na wniosek środowisk przedsiębiorców w wielu 
średniej wielkości sądach okręgowych powołano wydziały gospodarcze do rozpoznawania w pierwszej in-
stancji spraw o wartości przedmiotu sporu powyżej 100 000 zł oraz do rozpoznawania środków odwoław-
czych od orzeczeń zapadłych w wydziałach gospodarczych sądów rejonowych. 

Nowo powołane wydziały wykazywały się bardzo dobrą sprawnością postępowania, bowiem sprawy  
z kategorii GC kończyły się wyrokami w ciągu 3–4 miesięcy od momentu ich złożenia w sądzie, a sprawy 
kategorii Ga w ciągu 1–2 miesięcy (np. w wydziałach gospodarczych sądów okręgowych w Słupsku  
i Elblągu). 

Te bardzo dobre wyniki, osiągane przez wydziały gospodarcze średnich sądów okręgowych, nie były jed-
nak argumentem, który powstrzymałby ówczesnego ministra sprawiedliwości od ich likwidacji.  
W Apelacji Gdańskiej dotknęło to 2 wydziały gospodarcze: w sądach okręgowych w Słupsku i Elblągu. 
Sprawy z tych okręgów sądowych przekazano do rozpoznania do wydziałów gospodarczych Sądu Okręgo-
wego w Gdańsku, gdzie już wówczas sprawność postępowania w sprawach z kategorii GC wynosiła ok. 8,5. 
Decyzja została podjęta mimo protestów w środowiskach biznesowych oraz negatywnych opinii prezesów 
sądów okręgowych i Krajowej Rady Sądownictwa. 

Nie uznawano przy tym za przekonujący używanego wówczas przez resort argumentu, że w znoszonych 
wydziałach gospodarczych wielkość wpływu spraw nie dawała pełnego obciążenia dla pracujących w nich 
sędziów, gdyż jako specjaliści od spraw gospodarczych i cywilnych orzekali oni również w wydziałach stric-
te cywilnych w pierwszej i drugiej instancji. Zniesienie ww. wydziałów spowodowało też zmarnowanie po-
tencjału sędziów gospodarczych i wiedzy nabytej przez nich w toku rozpoznania tych spraw. 

Skoro również aktualnie jako podstawę każdej decyzji organizacyjnej podejmowanej w resorcie, w tym 
również decyzji w zakresie planowanej likwidacji około 1/3 sądów rejonowych, podaje się jako podstawowy 
argument dotyczący poprawienia szybkości postępowań i racjonalnego wykorzystania kadry, to wydaje się 
zasadne dokonanie ewaluacji skutków podjętych decyzji, chociażby na przykładzie zlikwidowanych wydzia-
łów gospodarczych. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami. 
1. Jakie skutki dla sprawności postępowania w sprawach gospodarczych, w tym w sprawach w kategorii 

GC i Ga, przyniosła likwidacja z dniem 31 grudnia 2009 r. wydziałów gospodarczych w sądach okręgowych; 
ile średnio wynosił współczynnik zaległości w wydziałach zlikwidowanych i przejmujących te sprawy na 
31 grudnia 2009 r., a ile obecnie wynosi współczynnik długości postępowania w ww. sprawach w wydziałach 
gospodarczych sądów okręgowych, które przejęły sprawy z wydziałów zlikwidowanych? 

2. Czy likwidacja wydziałów doprowadziła do bardziej racjonalnego wykorzystania kadry (sędziowskiej  
i urzędniczej) i w czym się to przejawiło? 

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina 




