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PODZIĘKOWANIA
Raport pt. „Polska: Prawne bariery w dochodzeniu praw z umów” został przygotowany przez zespół ekspertów
prowadzony przez Lubomirę Zimanovą Beardsley pod kierunkiem Christiny Biebesheimer i Nagela Twose’a. W skład
zespołu wchodziły następujące osoby: James Anderson, Peter Kahn, Peter Harris, Hans Korb, Joanna Kata Blackman,
Oxana Gutu oraz Agata Wacławik. Dodatkowa pomoc w trakcie przygotowywania raportu świadczona była przez
Fatimę Alhasan, Rahula Agarwala, Magdę Wasik i Adriana Di Giovanni. Część raportu została opracowana przez
Klausa Deckera.
Raport został przygotowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, którego Prezesem jest Leszek
Balcerowicz. Zespół NBP prowadzony był przez Jarosława Bełdowskiego, którego wspierały Magdalena SafjanKaczorowska, Anna Berkowska i Jan Domanik. Osoby te, a w szczególności Jarosław Bełdowski, były zaangażowane
w redakcję tłumaczenia raportu na język polski.
Raport został oceniony przez panel ekspertów, w którym uczestniczyli Simeon Djankov, Vijay Tata, Randy
Ryterman, David Bernstein, Vincent Palmade, Xavier Forneris, Jackqueline Coollidge, Katarina Mathernova, Richard
Messick oraz Jacek Wojciechowicz. W trakcie oceny osoby te zgłosiły szereg wartościowych uwag.
Raport był równolegle przygotowywany wraz z raportem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pt. „Wpływ
systemu prawa na rynek zabezpieczeń rzeczowych w Polsce”, który został opracowany we współpracy z NBP przez
Frederique Dahan i John’a L. Simpsona (raport został opublikowany na stronach internetowych NBP pod hasłem
Publikacje – Raporty EBOR).
Raport powstał dzięki współpracy z licznymi instytucjami w Polsce, organizacjami pozarządowymi, ekspertami
i przedsiębiorcami. Wśród osób, które udzieliły uwag na temat raportu można wymienić Z. Ziobrę – Ministra
Sprawiedliwości, prof. M. Safjana – b. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, J. Kochanowskiego – Rzecznika Praw
Obywatelskich, T. Romer – Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, M. Krupińskiego – Wiceministra Skarbu
Państwa oraz innych adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, prawników i przedstawicieli organizacji gospodarczych. Szczególne podziękowania należą się sędziemu T. Kałużnemu z Sądu Rejonowego w Białymstoku
oraz sędziemu W. Żurkowi z Sądu Okręgowego w Krakowie, a także sędzi M. Cichockiej (Prezes Sądu Okręgowego
w Piotrkowie Trybunalskim) i sędzi M. Rymar (Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie).
Raport został przekazany w ramach konsultacji merytorycznych do Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Izby
Notarialnej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Izby Adwokatów, kancelarii prawniczych, pracowników naukowych, parlamentarzystów i organizacji gospodarczych. Podziękowania za wniesione uwagi na temat raportu należą się m.in. Kancelarii Prawnej Zakrzewski i Palinka, sędzi M. Pankowiec oraz sędzi H. Morawskiej oraz B. Ordowskiej
z Kancelarii TGC Ordowska oraz Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.
W maju 2006 r. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz eksperci Banku Światowego wzięli udział w trzech
spotkaniach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, których celem była dyskusja nad raportem. W spotkaniach tych
uczestniczyło dwustu sędziów i przedstawicieli innych korporacji prawniczych.
Pierwsza misja ekspertów Banku Światowego przybyła do Polski w 2004 r. w celu rozpoczęcia prac nad raportem.
W międzyczasie do polskiego systemu prawnego zostało wprowadzonych wiele zmian, które autorzy starali się umieścić w raporcie. Za wszelkie błędy odpowiedzialny jest zespół, który przygotowywał raport ze strony Banku
Światowego.
Raport odzwierciedla stan prawa na dzień 1.7.2006 r.
Raport został sfinansowany ze środków Banku Światowego oraz Narodowego Banku Polskiego.
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STRESZCZENIE
W Polsce, pomimo wielu osiągnięć w dziedzinie rozwoju instytucji wspierających rozwój sektora prywatnego, nadal
wiele pozostaje do zrobienia w zakresie poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorcom brakuje wiary w możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia praw z umów, co w efekcie zmniejsza możliwość konkurowania nowych podmiotów gospodarczych z tymi, które działają dłużej. Brak szybkich, rzetelnych i skutecznych sposobów dochodzenia praw z umów powoduje, że wtórny rynek obrotu wierzytelnościami, który pozwoliłby
instytucjom finansowym na skuteczne zarządzanie ich strukturą długu, będzie rozwijał się powoli. Z portfelami pełnymi aktywów obciążonych wysokim ryzykiem instytucje finansowe będą tworzyć wyższe rezerwy, ograniczając przedsiębiorcom dostępność kapitału.
Niniejszy raport bada kwestie dochodzenia praw z umów od początku do końca, tj. od chwili, gdy dwa (lub więcej)
podmioty gospodarcze postanawiają zawrzeć umowę, aż do rozstrzygnięcia sporu przez sąd i wyegzekwowanie przez
komornika. Chociaż istniejący obecnie system ma wiele cech pozytywnych i wykazuje w ostatnich latach pewną poprawę, nie brak możliwości wprowadzenia w nim zmian, które by go usprawniły.

Zawieranie umów nieprowadzących do sporów
Poprawienie ogólnego poziomu zaufania do przestrzegania umów zaczyna się na długo przedtem, zanim pojawią
się spory. Wiele czynników i instytucji ułatwia przedsiębiorcom podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy oraz
uniknięcia sporów. Najbardziej bezpośrednim sposobem jest wykazanie przez przedsiębiorców ostrożności przy
wyborze partnerów handlowych. Sprzyja temu dostęp do rzetelnych informacji, których wartość coraz częściej dostrzegają przedsiębiorcy i gotowi są za nie płacić. Działający w Polsce system gromadzenia tego rodzaju informacji
poprawił się znacząco, lecz nadal istnieją bariery w dostępności informacji na temat wiarygodności kredytowej potencjalnych partnerów handlowych. Istnieją np. ograniczenia w zakresie rodzaju informacji, które mogą zostać
przekazane z biura informacji kredytowej do biur informacji gospodarczej oraz restrykcyjne warunki udostępniania takich danych. Ponadto, obecny system informacji na temat wiarygodności kredytowej skoncentrowany jest
przede wszystkim na klientach indywidualnych, nie zaś na przedsiębiorcach, a ustawa o ochronie danych osobowych interpretowana szeroko, ogranicza wymianę danych na temat historii kredytowej. Złagodzona interpretacja
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pozwalająca przedsiębiorcom na wnoszenie oraz korzystanie
ze szczegółowych informacji kredytowych umieszczonych w bazach danych (w ten sam sposób, w jaki dzielą się
nimi banki) umożliwiłaby im zdobycie bardziej wartościowej wiedzy na temat partnerów handlowych, z którymi
zawierają umowy.
Innym sposobem na uniknięcie przez przedsiębiorców sporów wynikających z umów jest korzystanie z usług
prawników w trakcie sporządzania umów. Niestety w Polsce jest to zjawisko rzadkie, a polscy przedsiębiorcy ograniczają się najczęściej do korzystania z usług prawnych w trakcie sporów sądowych. Jak się wydaje, jedną z przyczyn
tego stanu rzeczy są wysokie ceny usług. Pomimo jednak rosnącego popytu z powodu gwałtownego rozwoju prywatnego sektora, wzrost podaży usług prawnych nie jest dostatecznie szybki. Częściowym tego wytłumaczeniem są
istniejące do niedawna bariery w dostępie do zawodu adwokata lub radcy prawnego. Niemniej słabość mechanizmów narzucających odpowiedzialność za jakość świadczonych usług ogranicza możliwość uzyskania znaczącej
poprawy w zakresie dochodzenia praw z umów.

Szybkie i rzetelne rozstrzyganie sporów
Z chwilą powstania sporu może zaistnieć konieczność interwencji strony trzeciej w celu jego rozwiązania. Warto
wskazać, że spory w Polsce są zjawiskiem powszechnym (w badaniach przeprowadzonych dla potrzeb niniejszego raportu 60% przedsiębiorstw wskazało, że w ciągu ostatnich trzech lat wdało się w poważny spór ze swoim partnerem
handlowym). Nie dziwi zatem, że spośród dwóch dostępnych sposobów rozwiązania sporu tzn. sądownego lub polubownego częściej wybieranym sposobem jest droga sądowa (tylko 3% poważnych sporów było rozstrzyganych polubownie, 33% w czasie postępowania sądowego, a kolejne 46% z chwilą uzyskania orzeczenia). Starania zmierzające do
poprawy skuteczności dochodzenia praw z umów muszą zatem brać pod uwagę badania efektywności sądownictwa
w Polsce.
Należy zauważyć, że od 2000 r. ogólna efektywność sądów uległa poprawie, co widać po zwiększającej się liczbie
rozpatrywanych spraw przy utrzymującej się na niezmienionym poziomie liczbie spraw zaległych. Częściowym
wytłumaczeniem tego zjawiska jest zwiększenie wydatkowanych środków na sądownictwo w wielkościach bezwzględnych oraz udziału w krajowym budżecie. Warto jednak podkreślić, że w porównaniu z innymi krajami europej1
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skimi, wydatki te w Polsce są dość wysokie. Zwiększone środki zostały skierowane na podniesienie liczby sędziów
i personelu pomocniczego, przy jednoczesnym zaniedbaniu inwestycji w systemy informatyczne. Pomimo podjętych
działań oraz zwiększenia ogólnej efektywności, zaległe sprawy i opóźnienia w postępowaniach pozostają nadal wielkim
wyzwaniem dla polskich sądów. Poprawa skuteczności dochodzenia praw z umów wymaga więc zajęcia się podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na działalność sądów w Polsce.
Usprawnienie działalności sądów oznacza zwiększenie ich efektywności. Polski system sądownictwa wydaje się
dość elastyczny, bowiem dość łatwe okazało się zwiększenie liczby sędziów i personelu pomocniczego oraz utworzenie nowych sądów. Pewne aspekty systemu sądownictwa nadal jednak wymagają usprawnień, np. organizacja
i właściwość terytorialna sądów (dalej jako: ustrój sądów). Ustrój ten wielokrotnie zmieniany, głównie w sposób
doraźny, jest w rezultacie skomplikowany i trudny do zrozumienia dla zwykłego użytkownika, który nie może się
obejść bez pomocy dobrze zorientowanej osoby „z wewnątrz”. W ramach sądów istnieje również szereg obszarów,
których zmiana przyczyniłaby się do poprawy wyników ich działalności, np. brak jest ścisłych zasad przydziału
i zmiany przydziału spraw w ramach sądu, z wyjątkiem sądów karnych. Przydział spraw odbywa się w oparciu o porządek dni i numery spraw w połączeniu z właściwością miejscową i przedmiotową, przy czym prezesi sądów mają
w tym zakresie szeroką władzę dyskrecjonalną. Nie było zatem zaskoczeniem dla autorów usłyszeć zgodne opinie
zarówno sędziów, jak i adwokatów, że nietrudno jest wystarać się o „zaangażowanie” konkretnego sędziego w danej
sprawie.
Po wniesieniu sprawy do sądu większość przedsiębiorców chciałaby, aby została ona rozstrzygnięta szybko.
Niestety, w porównaniu z innymi krajami procedury cywilne w Polsce są zbyt sformalizowane i przewlekłe. Chociaż
zarzut ten odnosi się do wszystkich etapów postępowania najbardziej dotyczy on okresu sądowego. Proces ten mógłby być skrócony, np. poprzez zmniejszenie liczby niepotrzebnych czynności proceduralnych oraz równoległe
podejmowanie niektórych z nich. Ponadto, do szybkiego usprawnienia rozstrzygania spraw można wykorzystać systemy informatyczne. W przyjętej w Polsce strategii korzystania z technologii informatycznych w sądach priorytetami są udostępnienie on-line rejestrów oraz informacji prawnych, ale aby reforma odniosła sukces należy ją
połączyć z niezbędnymi zmianami strukturalnymi i kulturowymi. Przykładowo, zarządzanie biegiem spraw z pomocą technik informatycznych musi doprowadzić do przedefiniowania stosowanych systemów manualnych w świetle obecnie obowiązującej praktyki i kultury prawnej, a także zwiększenia koordynacji tego procesu na poziomie
centralnym. Brak zmian, np. pozostawienie decyzji w tym zakresie poszczególnym sądom spowoduje trudności
przejawiające się w niespójności systemów, które następnie skutkować będą wyższymi kosztami.
Trudności w nadzorze programu informatyzacji sądownictwa wskazują na szerszą potrzebę centralnego zarządzania. Struktura zarządzania sądami w Polsce dzieli odpowiedzialność między Ministra Sprawiedliwości a Krajową Radę
Sądownictwa, ale wielu sędziów uważa obecny model za nieskuteczny, wymieniając jako główne źródła problemów
częste zmiany we władzach oraz ograniczoną zdolność zarządzania. Ponadto, poprawa struktury zarządzania sądami
nie doprowadzi do spodziewanych wyników bez poprawy prowadzenia statystyki sądowej, która powinna stanowić
bardziej inwentaryzację niż rejestr opóźnień, postępów czy skuteczności wyznaczania i realizacji terminów. Zasadniczej
poprawy wymagają systemy zarządzania wydatkami oraz system zarządzania personelem w sądach. Niemniej najbardziej fundamentalnym sposobem poprawy działalności sądów byłoby przede wszystkim wyłączenie pewnych spraw
spod kognicji sądów lub przynajmniej rozstrzyganie ich w trybie postępowania administracyjnego, w którym nie biorą udziału sędziowie. Sprawy wpisów, wezwań, zawiadomień czy rejestracja zastawów to raczej proste czynności, które
w tej chwili niepotrzebnie angażują sędziów, a zdjęcie ich z przepełnionych wokand pozwoliłoby im skoncentrować się
na rozstrzyganiu sporów.

Szybka i skuteczna egzekucja orzeczeń
Po uzyskaniu orzeczenia wierzyciel staje przed problemem jego egzekucji przez komornika. Istniejący obecnie
w Polsce system komorniczy posiada elementy prywatnego i publicznego systemu egzekucji sądowej. Co prawda,
systemy opierające się na prywatnych komornikach, które obecnie są już w Europie normą, zwykle dają im najlepszą motywację do skutecznego zaspokojenia interesów swoich klientów, tzn. wierzycieli, to jednak doświadczenia
polskie są w tej materii mniej pozytywne. Wynika to z wielu istniejących problemów, np. polskie prawo wydaje się
faworyzować dłużników, co w niektórych okolicznościach ułatwia im ukrywanie majątku i unikanie realizacji roszczeń wierzycieli. Wcześniej podejmowane reformy utworzyły monopol zamiast konkurencyjnego i uregulowanego
rynku, uniemożliwiając w ten sposób prowadzenie rozsądnej kontroli nad działalnością komorników. Liczba komorników ograniczona jest do poziomu drastycznie niższego niż w wielu innych krajach europejskich, przy czym
liczbę tę kontrolują oni sami. W konsekwencji wielu komorników nie ma motywacji do świadczenia konkurencyjnych i wysokiej jakości usług, co przecież było podstawą wprowadzanych reform. W dodatku, pomimo formalnej
2

Streszczenie

obecności przepisów, istnieje niewielki nadzór i kontrola nad komornikami w zakresie prowadzenia przez nich
księgowości czy też przestrzegania przepisów proceduralnych. Wierzyciele i komornicy narzekają też, że prawo wymaga, aby to wierzyciel ustalił konkretne składniki majątku do zajęcia w celu zaspokojenia wierzytelności.

Priorytety reformy
Skłonność przedsiębiorców do korzystania z drogi sądowej w celu rozwiązania sporów w połączeniu z dużą liczbą nierozpatrzonych spraw wskazuje, że reforma sądownictwa musi stać się priorytetem, jeżeli dochodzenie praw
z umów w Polsce ma stać się prostsze. Jednocześnie należy zauważyć, że obecny system egzekucji orzeczeń sądowych posiada cechy, które nie pobudzają konkurencji i ograniczają nadzór, prowadząc do częstych skarg. Reforma
systemu komorników sądowych musi stać się również priorytetem dla Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach
reformy sądownictwa należy pilnie zająć się problemami niewydolności, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
w Warszawie. Być może należy rozważyć wprowadzenie specjalnego programu redukcji liczby zaległych spraw, który jednak wymagałby lepszego zrozumienia konkretnych przyczyn prowadzących do niewydolności sądów. Wysoki
priorytet należy nadać reformie systemu zarządzania sprawami poprzez wprowadzenie programu pilotażowego,
który następnie zostałby skorygowany i zastosowany na obszarze całego kraju. Tego rodzaju program mógłby być
podstawą do dalszych reform, takich jak: reorganizacja sądów, określenie niezbędnej liczby sędziów i personelu pomocniczego, dopracowanie systemu automatycznego przydzielania spraw, wzmocnienie struktury zarządzania
i kontroli oraz uproszczenie procedur. Przeniesienie rejestracji i wpisów do postępowań administracyjnych oraz
zminimalizowanie roli sędziów w tych procedurach pomoże zmniejszyć liczbę spraw przez nich rozpatrywanych.
Natomiast poprawa systemu egzekucji orzeczeń sądowych może zostać osiągnięta poprzez wprowadzenie konkurencji, np. w drodze łatwiejszego dostępu do zawodu komornika oraz wyznaczenie ich liczby w oparciu o potrzeby
rynku. Nie rozwiąże to jednak wszystkich problemów, bowiem drobne sprawy mogą nadal być zaniedbywane, ale
zasady rynkowe sprzyjać będą bez wątpienia skutecznej egzekucji. System komorniczy wymaga również poważnego nadzoru ze strony zewnętrznego organu. W usprawnieniu egzekucji orzeczeń pomogą również ułatwienia w ponoszeniu części kosztów dochodzenia przez komorników oraz umożliwienie wierzycielom dostępu do publicznych
źródeł informacji.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat wprowadzono w wielu dziedzinach istotne reformy, które doprowadziły do
pozytywnych zmian w Polsce. Ich kontynuacja pozwoli skonsolidować efekty i, co ważniejsze, wzmocni zaufanie
przedsiębiorców do zawieranych przez nich umów.
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Polska wcześnie podjęła energiczne działania w celu przestawienia gospodarki centralnie planowanej na wolnorynkową, co niewątpliwie przyniosło jej wiele korzyści. Obecnie, będąc pełnoprawnym członkiem UE, posiada dynamiczny sektor prywatny i imponujące wskaźniki rozwoju. Potrzeba poprawy funkcjonowania instytucji rządzących gospodarką nie zniknęła jednak z chwilą przystąpienia do UE, bowiem na liście reform instytucjonalnych
nadal pozostają niektóre bardziej złożone przekształcenia1. Jedną z nich jest poprawa zaufania przedsiębiorstw w zakresie sprawnego i efektywnego pod względem kosztów i czasu dochodzenia praw z zawartych umów. Na pierwszy
rzut oka wydaje się, że są to proste reformy. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, że są to kwestie bardziej rygorystycznych przepisów oraz bardziej efektywnego systemu sądowniczego, który będzie je egzekwował. Pogląd ten jednak
nie bierze pod uwagę zarówno konsekwencji nieodpowiednich procedur dochodzenia praw z umów, jak i kompleksowości pożądanych reform. Warto zatem zatrzymać się na chwilę przy korzyściach płynących ze skutecznych procedur dochodzenia praw z umów.

Dlaczego warto zajmować się dochodzeniem praw z umów
Korzyści z istnienia sprawnego mechanizmu dochodzenia praw z umów najlepiej można zrozumieć przyglądając
się roli, jaką umowy odgrywają w gospodarce. Wiara w moc umowy pozwala w szczególności poszerzać i dywersyfikować działalność gospodarczą, rozszerzać dostępne możliwości finansowania i wspierać pogłębianie sektora finansowego, a przez to efektywność polityki pieniężnej. Każda z tych cech uzupełnia pozostałe, bowiem pogłębianie
sektora finansowego prowadzi do większej dostępności finansowania, co znowu przekłada się na intensywniejszą
działalność gospodarczą. Korzyści płynące z gwarancji wykonywania umów stanowią również wartość samą w sobie. W niniejszym raporcie będziemy się tymi zagadnieniami po kolei zajmować2.
Istotą umowy jest określenie warunków transakcji. Dla niektórych prostych transakcji, w których wymiana dóbr
i towarów jest jednoczesna i przy których jakość tych towarów można łatwo stwierdzić, nie ma potrzeby zawierania
umów w formie pisemnej. Bardziej złożone stosunki pomiędzy stronami wymagają jednak podpisania umowy precyzującej określone postanowienia, ponieważ strony muszą wiedzieć, że poniosą konsekwencje niedotrzymania jej
warunków. Jeśli przedsiębiorcy wierzą, że możliwe jest skuteczne dochodzenie postanowień zawartej umowy, tym
chętniej angażują się w opartą na niej wymianę (zarówno liczba jak i złożoność transakcji będzie większa w krajach,
w których poziom wiary w skuteczność umów jest wysoki).

Pogłębianie źródeł finansowania przedsiębiorców
Gospodarczym uzasadnieniem finansowania przedsiębiorstw jest proste spostrzeżenie, że niektóre z nich miewają w pewnych okresach nadwyżki środków pieniężnych, a niektóre tymczasowe deficyty. Rolą sektora finansowego
jest więc skanalizowanie przepływu wolnych środków od przedsiębiorstw z tymczasową nadwyżką do przedsiębiorstw, które znajdą dla nich produktywne zastosowanie. Ten uproszczony obraz sektora finansowego pomaga zilustrować rolę, jaką umowy odgrywają w zwiększaniu dostępu i obniżaniu kosztów finansowania przedsiębiorstw.
Innymi słowy każdy kredyt to w istocie umowa. Nie mając jednak pewności, że złożony depozyt będzie można odzyskać zgodnie z umową przedsiębiorstwa, niechętnie będą korzystać z usług pośredników finansowych. Z drugiej
strony nie mając pewności odnośnie do wykonania umowy kredytu czy pożyczki, instytucje finansowe będą mniej
skłonne lokować pozyskane depozyty. Choć mogą istnieć alternatywne metody wykonywania umów, to silne przekonanie o możliwości dochodzenia wynikających z nich uprawnień jest z pewnością niezbędne dla istnienia efek1

Rządową strategię rozwoju przedstawia dokument pt. Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2004–2006 oraz projekt NPR na lata 2007–2013.
Celem strategicznym jest wprowadzenie gospodarki na ścieżkę szybkiego i trwałego rozwoju poprzez zapewnienie konkurencyjności przedsiębiorców i regionów, działania w kierunku zwiększenia zatrudnienia oraz promowanie silnych więzi społecznych. Natomiast w strategii
działania Banku Światowego w Polsce wśród obszarów niezbędnych reform wymienia się dochodzenie praw z umów, usługi infrastrukturalne i udział sektora prywatnego w ich świadczeniu, przewidywalność uregulowań podatkowych, system prawny, konkurencyjność sektora
finansowego, prawa wierzycieli, pozabankowe źródła finansowania, w tym leasing, faktoring, kapitał podwyższonego ryzyka (venture capital),
rynek komercyjnych i dłużnych papierów wartościowych oraz nadzór nad sektorem finansowym: Polska: Strategia Partnerstwa dla Kraju
2005−2007, Bank Światowy, 2005.
2
Związkom tym poświęcona jest rozległa literatura. Relacje między instytucjami a finansami opisują R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes,
A. Shleifer i R.W. Vishny, Legal Determinants of External Finance, „52 Journal of Finance” Nr 3/1997, s. 1131−1150, natomiast między rozwojem
rynku finansowego a wynikami gospodarczymi R. Levin, Finance and Growth: Theory and Evidence [w:] P. Aghion, S. Durlauf (red.), Handbook
of Economic Growth, 2005.
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tywnego sektora finansowego. Następujący przykład pomaga zilustrować tezę, że dochodzenie praw z umów obejmuje wiele poziomów. W każdym kraju istnieją pewne typy umów i w każdym istnieje jakiś system rozwiązywania
sporów z udziałem osób trzecich, ale cechy tych systemów jednak znacznie się różnią. W krajach, w których procesy ściągania wierzytelności są długie i kosztowne wierzyciele będą mniej skłonni do podejmowania ryzyka, co naturalne przełoży się na ograniczenie w dostępie do finansowania dla przedsiębiorstw rozwijających się i zwiększy
koszty kapitału dla tych, które znajdą finansowanie (zob. wykres 1).
Wykres 1. Lepsze sądy to łatwiejszy kredyt

Stosunek kredytów konsumpcyjnych do PKB

więcej

mniej
mniej

więcej

Ranking krajów wg liczby dni potrzebnych do dochodzenia praw z umów (kwantyle)

Żródło: S. Djankov, C. McLiesh, A. Shleifer, Doing Business in 2004, Bank Światowy, 2005.
Uwaga: Wykres ten odnosi się do wskaźnika wielkości kredytów dla sektora prywatnego do PKB w 2004 r. oraz do stopnia swobody dochodzenia praw z umów.

Wyniki uzyskane dla Polski w zakresie badań przeprowadzonych dla potrzeb raportu Doing Business wskazują,
że dochodzenie praw z umów może trwać nawet do 1000 dni. Choć przeprowadzone badania koncentrowały się na
hipotetycznym przypadku, który pozwala na porównania z innymi krajami, to inne źródła również sugerują, że
faktyczne doświadczenia przedsiębiorstw są zbliżone do tych ustaleń przynajmniej w odniesieniu do Polski. Dla
przykładu w przeprowadzonym w 2002 r. badaniu pt. Business Environment and Enterprise Performance Survey
(BEEPS) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Bank Światowy zapytały przedsiębiorstwa, czy spotkały
się kiedykolwiek z koniecznością ściągnięcia przeterminowanej wierzytelności i ile czasu im to zajęło3. W odpowiedzi średni czas jej egzekucji wskazywany przez polskie przedsiębiorstwa był najdłuższy w krajach, które niedawno
przystąpiły do UE (zob. wykres 2).
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Informacje na temat badań BEEPS dostępne są na następującej stronie internetowej: http://info.worldbank.org/governance/beeps.

Wprowadzenie
Wykres 2. Długość okresu ściągania wierzytelności w 2002 r.
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Źródło: BEEPS 2002.

Długość okresu niezbędnego do dochodzenia praw z umów to jeden z obszarów egzekucji, a innym jest system
zabezpieczeń przewidzianych przez przepisy prawa. Tam, gdzie prawa wierzycieli nie są chronione przepisami prawa,
banki i inne instytucje finansowe oferują swoje usługi finansowe sektorowi prywatnemu w mniejszym zakresie. Wyniki
niedawno przeprowadzonego badania analizującego wpływ takiego wsparcia na poziom kredytowania przedsiębiorstw
prywatnych (jako odsetek PKB), przedstawia wykres 34.

4

Por. S. Djankov, C. McLiesh, A. Shleifer, Private Credit in 129 Countries, 2004. Indeks praw wierzycieli opiera się na prawach zabezpieczonych
wierzycieli uregulowanych w ustawach i innych przepisach. Wykres obejmuje tylko państwa członkowskie UE.
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Wykres 3. Prawa wierzycieli a finansowanie sektora prywatnego
Kredyt prywatny / PKB
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Źródło: S. Djankov, C. McLiesh i A. Shleifer, op. cit.

Wsparcie rozwoju sektora finansowego
Największym wyzwaniem dla instytucji kredytowych jest to, że ich zobowiązania są krótkoterminowe, a aktywa długoterminowe. Nawet zdrowa instytucja finansowa regularnie musi liczyć się z ryzykiem zagrożenia jej płynności, które
można ograniczać, o ile istnieje silny wtórny rynek obrotu wierzytelnościami. Co do zasady, rynek wtórny pozwala instytucjom finansowym przekształcić swoje długoterminowe, pozbawione płynności aktywa w płynne aktywa krótkoterminowe. Dla instytucji finansowych przekłada się to na obniżenie zagrożenia płynności. Jeśli silny rynek wtórny nie
istnieje, to instytucje finansowe muszą rekompensować sobie ryzyko dla płynności zachowując większą część aktywów
jako rezerwy, zamiast udostępniać je przedsiębiorcom w charakterze kredytów. Dostępność finansowania dla przedsiębiorców jest więc mniejsza niż tam, gdzie rynek wtórny obrotu papierami wartościowymi jest bardziej rozwinięty.
Rynek wtórny wierzytelności w Polsce może się jednak nie rozwinąć w obecnych warunkach, przynajmniej z dwóch
powodów. Po pierwsze, ściąganie wierzytelności na drodze sądowej jest procesem długim i niepewnym, ale skrócenie
tego okresu uczyniłoby instrumenty dłużne bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych nabywców wierzytelności. Po drugie, potencjalni nabywcy instrumentów dłużnych są w sytuacji gorszej niż sprzedający, ponieważ nie dysponują takimi
samymi informacjami na temat jakości wierzytelności ze względu na ograniczony dostęp do informacji o dłużniku.
Problem ten potęguje jeszcze występująca w Polsce ścisła kontrola przepływu informacji pomiędzy niektórymi podmiotami. Najczęstsze przykłady sporów dotyczących wykonywania umów to spory dotyczące płatności. Spór taki następuje wówczas, gdy umowa sprzedaży towarów czy świadczenia określonych usług zostaje naruszona przez odmowę
terminowej płatności ze strony kupującego. Problemy dochodzenia praw z umów pojawiają się również w innych rodzajach sporów. Istotną cechą rozwoju rynku kapitałowego w ostatnich stuleciach był rozwój instytucji prawnych pozwalających na gromadzenie kapitału przy ograniczonym ryzyku. W istocie zawierane umowy stanowią dla inwestorów
podstawę łączenia środków dla potrzeb finansowania, a akty prawne dotyczące powstawania takich spółek normalizują
stosunki prawne i określają z góry właściwe uprawnienia, obowiązki i zasady ograniczenia odpowiedzialności. Choć
formalnie organy regulacyjne kontrolują wiele aspektów prawa spółek, to spory między inwestorami są ostatecznie rozstrzygane w sądach. Badanie ryzyka związanego z ładem korporacyjnym (corporate governance) przeprowadzone przez
naukowców z Uniwersytetu im. Karola w Pradze pozwoliło ustalić, że jego ramy prawne w Polsce są mocne, w porównaniu ze znacznie słabszą oceną postępowań sądowych5.
5

8

Zob. M. Gruszczyński, K. Dąbrowska, Corporate Governance Risk Index in Central Europe−Poland, 2000.

Wprowadzenie

Zaostrzanie polityki pieniężnej
Słabość systemu dochodzenia praw z umów, zwłaszcza postępowania egzekucyjnego, oznacza także, że przedsiębiorstwa napotykające trudności finansowe mają większą swobodę wyboru, który dług mogą zaspokoić. Opóźniając w znaczny sposób spłaty kredytów kupieckich przedsiębiorcy mogą w sposób nieumyślny ograniczać skuteczność polityki
pieniężnej. Brak dyscypliny płatniczej ma zatem negatywne skutki zarówno dla konkurencyjności, jak i dla skuteczności
polityki pieniężnej6.

Wspieranie konkurencji
Ze względu na brak silnych instytucji wspierających wykonywanie umów zawieranych na warunkach rynkowych,
przedsiębiorcy polegają na prostych, ale i skutecznych sposobach ustalania wiarygodności kredytowej, tj. prowadzą
interesy z tymi partnerami, których znają od dawna lub tylko z dużymi podmiotami gospodarczymi. Stanowi to
pewnego rodzaju barierę wejścia na rynek, ponieważ młodzi przedsiębiorcy pojawiające się na rynku mają trudności
z nawiązaniem konkurencyjnej walki z dużymi i starszymi podmiotami gospodarczymi. Słabość systemu dochodzenia praw z umów odnosi więc negatywny wpływ na ogólną konkurencyjność gospodarki.

Korzyści z efektywnego dochodzenia praw z umów
Wzmocnienie dochodzenia praw z umów przyniesie w Polsce wiele korzyści, bowiem duże zaufanie do zawieranych
umów wywoła u przedsiębiorców chęć angażowania się w większą liczbę transakcji gospodarczych oraz zwiększy stopień ich zainteresowania złożonymi transakcjami, które są typowe dla lepiej rozwiniętych państw. Przekonanie o możliwości skutecznego dochodzenia praw z umów zapewni instytucjom finansowym oraz samym przedsiębiorcom lepszą
motywację do udzielania kredytów, otwierając dla rozwijających się źródła tańszego finansowania. Zapewni ono również możliwość przeprowadzenia głębszej reformy sektora finansowego, zwłaszcza większego zastosowania sekurytyzacji instrumentów dłużnych, a także pozwoli instytucjom finansowym lepiej zabezpieczać swoje portfele aktywów i ograniczać ryzyko kryzysów płynności. Większa dyscyplina płatnicza narzucona przedsiębiorcom i bankom przez
skuteczniejszą egzekucję nie tylko będzie zniechęcać do nonszalanckich zachowań, ale także do umyślnego opóźniania
płatności na rzecz partnerów handlowych, co może prowadzić do tworzenia się zatorów płatniczych i potencjalnie osłabiać efektywność polityki pieniężnej. Przekonanie o możliwości skutecznego dochodzenia praw z umów wzmacniać
będzie konkurencję sektora prywatnego, ponieważ zarówno banki, jak i przedsiębiorstwa nie będą musiały polegać na
utrwalonych stosunkach gospodarczych i współpracować jedynie z dużymi partnerami. Stworzy to małym, nowym
podmiotom gospodarczym większe możliwości konkurowania. Choć omawianie roli skutecznego dochodzenia praw
z umów dla polskiej gospodarki zaczęło się od tezy, że umowy wspierają rozwój działalności gospodarczej przez proste
zwiększanie liczby transakcji, to oczywiste jest, że ogólny wpływ na działalność gospodarczą, jest znacznie poważniejszy
przez oddziaływanie na dostępność finansowania, pogłębianie sektora finansowego i inne kanały.

Uwagi na temat raportu
Powyżej zostało wyjaśnione dlaczego poprawa skuteczności dochodzenia praw z umów jest tak ważna dla wyników gospodarki, natomiast w pozostałej części raportu zostaną wskazane propozycje jak tę skuteczność poprawić.
Niniejszy raport odwołuje się do wielu źródeł, w tym ocen polskich i międzynarodowych ekspertów, badań jakościowych, analiz oficjalnych statystyk i danych zgromadzonych w ramach badań zleconych przez Narodowy Bank
Polski. Źródła te uzupełniają się wzajemnie i pozwalają ustalić „wąskie gardła” ograniczające zaufanie do systemu
dochodzenia praw z umów w Polsce. Tak, jak wpływ skutecznego systemu dochodzenia praw z umów jest szerszy,
niżby się na pierwszy rzut oka wydawało, tak też większa jest liczba mechanizmów instytucjonalnych służących
dochodzeniu praw z umów7. Niniejszy raport zajmuje się tą kwestią od początku do końca, tj. od chwili, gdy dwaj
6

Condon i Ramachandran twierdzą, że analitycy i politycy przeceniają problemy związane z zadłużeniem między przedsiębiorstwami na
wczesnych etapach przekształceń. Wskazują oni na błędy w argumentach dotyczących problemów zadłużenia między przedsiębiorstwami
i utrzymują, że polityka redukcji tego zadłużenia nie sprzyja produktywności. Zdaniem autorów niniejszego raportu, zadłużenie pomiędzy
poszczególnymi przedsiębiorstwami jest jednak niepożądane, bo choć istnienie kredytów kupieckich jest pożyteczne to upowszechnianie się
zjawiska wymuszonego kredytowania może odzwierciedlać problemy z dochodzeniem praw z umów. Usprawnienie w tym zakresie doprowadziłoby zatem do zmniejszenia znaczenia zjawiska wymuszonego kredytowania i poprawiło przepływy efektywnych kredytów kupieckich
T. Condon, S. Ramachandran, Cash Constraints and Credit Corsets: The Chimera of Interenterprise Credit, „41 Public Policy for the Private
Sector” 1995.
7
Por. G.K. Hadfield, Contract Law is not Enough: The Many Legal Institutions that Support Contractual Commitments, „USC CLEO
Research Paper” Nr C04-5, 2004.
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przedsiębiorcy postanawiają zawrzeć umowę, do ostatecznego rozstrzygnięcia ich sporu w sądzie. Metoda zastosowana
w raporcie nie koncentruje się więc wyłącznie na postępowaniach sądowych, choć stanowią one ważny element analizy,
ale zajmuje się również instytucjami pomagającymi przedsiębiorstwom i bankom w unikaniu sporów oraz wszystkimi
sposobami (również oferowanymi przez sektor prywatny) dostępnymi przedsiębiorcom i bankom w celu ściągnięcia
należności na postawie orzeczenia sądowego lub bez. Wykres 4 przedstawia prosty schemat tego procesu.
Wykres 4. Dochodzenie umów od początku do końca

Wykonanie zgodne
z warunkami umowy

II. Konsultacje
z prawnikami

Wykonanie

III. Bezpieczeństwo
umowy

I. NEGOCJOWANIE UMOWY

IV. Niewykonanie,
nienależyte
wykonanie,
naruszenie umowy

Strona I

Ocena skali niewykonania
/niewłaściwego wykonania
/naruszenia umowy.
Próba rozwiązania sporu
na drodze polubownej.

Sąd

Arbitraż

Strona II

V. ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

Renegocjowanie warunków
umowy lub powrót
do jej pierwotnej treści

Orzeczenie

Decyzja
i orzeczenie

Egzekucja
orzeczenia

Z WYKONYWANIEM

Nieskuteczna
egzekucja
Strata finansowa
Niewykonanie

Skuteczna
egzekucja

Problem
z dobrowolną
egzekucją

Egzekucja
Zaspokojenie

Komornik

W rozdziale drugim niniejszego raportu pt. „Umowy” autorzy zajmują się czynnikami i instytucjami ułatwiającymi przedsiębiorcom podejmowanie decyzji w sprawie zawierania umów oraz unikania sporów, poczynając od
sposobów zdobywania informacji o partnerach gospodarczych, korzystaniu z doradztwa prawnego i roli stosowanych zabezpieczeń, które zachęcają do wykonywania umów bez wchodzenia w spory. Natomiast w rozdziale trzecim pt. „Spory” autorzy analizują instytucje służące ich skutecznemu rozwiązywaniu (o ile do nich dojdzie), ze
szczególnym uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcom opcji i zachęt motywujących do skorzystania z nich.
Dalej raport kieruje się w stronę sądów, analizując ich działanie oraz czynniki pozwalające usprawnić ich efektywność, np. organizację sądownictwa oraz zakres działalności sądów, zastosowanie technologii i obowiązujących procedur. Następnie omawiane są kwestie kierowania sądami oraz arbitraż gospodarczy. W rozdziale czwartym
pt. „Egzekucja orzeczeń” autorzy omawiają zagadnienia egzekucji orzeczeń z uwzględnieniem zachęt dla przedsiębiorców w Polsce do korzystania z usług komorników, organizację systemu komorniczego oraz wpływ kształtu tego
systemu na dochodzenie praw z umów. Na końcu raportu umieszczona została matryca reform.
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UMOWY
Pojęcie „dochodzenie praw z umów” u większości ludzi wywołuje skojarzenie z sądem, a przecież zwiększanie
zaufania do umów, które mają być honorowane powinno zacząć się na długo przed dojściem do sporu. W niniejszym rozdziale zbadamy, jakie czynniki i instytucje pomagają przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji o zawieraniu umów oraz przede wszystkim w unikaniu sporów sądowych. Zaczniemy od tego, w jaki sposób przedsiębiorcy
znajdują informacje o potencjalnych partnerach, które pozwalają na unikanie z dużym prawdopodobieństwem
spornych transakcji. Zbadamy również wykorzystanie profesjonalnych usług prawnych w przygotowywaniu i dochodzeniu praw z umów.
Zabezpieczenia, w tym zastawy i hipoteki są skutecznymi środkami, które zmniejszają ryzyko transakcyjne.
Niniejszy raport był przygotowywany równolegle z raportem EBOiR i NBP pt. „Wpływ systemu prawa na rynek
zabezpieczeń rzeczowych w Polsce, 2005”8. Najistotniejsze wnioski z tego raportu przedstawia Ramka 1.
Ramka 1. Zabezpieczenia rzeczowe
Jedną z instytucji zwiększających szanse na wykonanie umowy i zmniejszających ryzyko kredytowe jest zabezpieczenie majątkowe. Podobnie jak w większości krajów, polskie ustawodawstwo dopuszcza obciążanie majątku na zabezpieczenie, zarówno w formie hipoteki (nieruchomości), jak i zastawów (ruchomości). W raporcie EBOiR i NBP zostały opisane niektóre najistotniejsze niedoskonałości, a także zbędne utrudnienia i koszty charakteryzujące system polski w porównaniu z krajami
sąsiednimi, wśród których można wymienić:
Wpis zastawu rejestrowego
Obowiązujący system rejestracji jest nieprzystosowany do wymogów rynku, tj. szybkiego i prostego ujawniania zastawu rejestrowego (rejestracja wymaga decyzji sądu, co zabiera średnio dwa tygodnie) i różni się znacznie od używanego w innych
krajach systemu rejestracji opartego na notyfikacji (ang. notice registration).
Wpis hipoteki
Formalności wymagane do wpisu hipoteki są uciążliwe, a czas oczekiwania jest długi. Sytuację utrudnia prowadzony obecnie
proces przenoszenia treści ksiąg wieczystych na nośniki elektroniczne.
Brak elastyczności prawa hipotecznego
Przepisy regulujące hipotekę narzucają nieelastyczne wymogi, które niepotrzebnie ograniczają możliwość korzystania z tego
zabezpieczenia. Przykładem mogą być przepisy i praktyka w zakresie definiowania i określania wysokości zabezpieczonej
wierzytelności.
Nieefektywne postępowanie egzekucyjne
Postępowanie egzekucyjne jest powolne i daje dłużnikowi możliwości jego dalszego opóźniania. W rezultacie prowadzi do
ugruntowania poglądu, iż postępowanie egzekucyjne może nie skutkować realizacją zabezpieczenia i spłatą zabezpieczonej
wierzytelności.
Ograniczenie możliwości uzyskania zaspokojenia w postępowaniu pozasądowym
Wierzyciele zabezpieczeni pozbawieni są oprócz postępowania sądowego alternatywnych sposobów zaspokojenia się z przedmiotu zastawu rejestrowego i hipoteki, które zwiększyłyby prawdopodobieństwo otrzymania go w rozsądnym czasie i po
uczciwej cenie.
Źródło: Raport EBOiR i NBP pt. „Wpływ systemu prawa na rynek zabezpieczeń rzeczowych w Polsce”, 2006.

Informacje niezbędne do świadomego zawarcia umowy
Wyobraźmy sobie, że dwaj nieznający się nawzajem przedsiębiorcy rozważają nawiązanie kontaktów handlowych. Skąd będą wiedzieli, że jeden z nich wypełni postanowienia zawartej umowy? Czy jego sytuacja finansowa
pozwoli na wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań? Niepełna informacja na temat partnera handlowego może
spowodować powstrzymanie się przedsiębiorcy od zawarcia umowy. Ze względu na brak informacji przedsiębiorcy
mogą błędnie ocenić wiarygodność swoich partnerów podpisując umowy, które nie przyniosą im korzyści lub też
przepuścić okazję do zawarcia zyskownych transakcji. W związku z tym wielu przedsiębiorców dostrzega wartość
informacji o ich potencjalnych partnerach i jest skłonna za nią zapłacić. Z tego powodu w wielu krajach powstały
prywatne biura kredytowe i gospodarcze, które znalazły w tym segmencie swoje miejsce na rynku. Biura kredytowe
8

Raport został opublikowany na początku 2006 r. i dostępny jest na stronach internetowych NBP (wersja polska): http://www.nbp.pl (zakładka
Publikacje – Raporty EBOR).
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przechowują katalogi danych zawierające historię kredytową zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych i odpłatnie przekazują te informacje swoim klientom.
W Polsce Biuro Informacji Kredytowej (BIK) powstało w 1997 r. w wyniku nowelizacji ustawy − Prawo bankowe9. Ustawa umożliwiła bankom ustanowienie takiej instytucji w celu wymiany informacji o kredytobiorcach. BIK,
założone przez Związek Banków Polskich, może obecnie poszczycić się współpracą z 37 bankami oraz Krajową
Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, a popyt na produkty BIK wzrasta (sprzedaż raportów kredytowych przez BIK wzrosła z prawie pół miliona w 2001 r. do ponad 6 milionów w 2004 r.)10. Baza danych BIK obejmuje obecnie ponad 12 milionów osób i 19 milionów rachunków kredytowych, a wskaźnik pokrycia populacji
wypada relatywnie korzystnie w porównaniu z innymi członkami UE i jest najwyższy w nowych państwach UE
(zob. wykres 5).

Wskaźnik prywatnych rejestrów kredytowych

Wykres 5. Wskaźnik pokrycia populacji przez prywatne biura kredytowe w UE
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Źródło: Doing Buisness in 2005, Bank Światowy 2004.

Istnieje wiele pozytywnych aspektów dotyczących informacji kredytowej w Polsce. Wśród nich można dla przykładu wymienić szybki wzrost zakresu działalności BIK oraz rozszerzającą się ofertę jego produktów, które pozwalają
przewidywać wzrost ilości udzielanych w Polsce kredytów. Tym niemniej, bieżący poziom dostępności kredytu jest
relatywnie niski wśród krajów UE, które posiadają prywatne biura kredytowe (wykres 6). Pomimo, że do stosunkowo niskiego udziału kredytów indywidualnych w PKB może przyczyniać się wiele czynników w niniejszym raporcie pragniemy wskazać na wpływ czynników instytucjonalno-prawnych, w szczególności barier w dochodzeniu
praw z umów. Polska jako kraj posiadający prywatne biuro kredytowe z jednocześnie niskim poziomem udzielonych kredytów skłania do potrzeby przeanalizowania całego systemu informacji kredytowej, w celu zbadania czy
ograniczenia instytucjonalne mogą hamować jego efektywność.

9
10

12

Ustawa z 29.8.1997 r., t. jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.
Zob. Siedem lat istnienia Biura Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Kredytowej, 2005.

Umowy
Wykres 6. Dostępność kredytu a występowanie prywatnych biur kredytowych
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Źródło: Doing Business in 2005, Bank Światowy, 2004.

Dostęp do informacji
Szybki rozwój działalności BIK w Polsce jest odzwierciedleniem popytu na taki rodzaj informacji ze strony kredytodawców (klienci BIK posiadają ponad 90% udziału w rynku kredytów detalicznych w Polsce). Jednak informacja
o wiarygodności kredytowej i stopniu zadłużenia jest użyteczna nie tylko dla kredytodawców detalicznych, lecz także
dla innych podmiotów. Przedsiębiorca rozważający nawiązanie kontaktów handlowych może być zainteresowany informacją, czy jego potencjalny partner reguluje swoje zobowiązania w terminie, a udzielający pożyczek może poszukiwać danych na temat kwoty jego aktualnego niespłaconego zadłużenia. Ze względu na to, że BIK powstało na mocy
prawa bankowego, informacje zawarte w jego bazie danych są bezpośrednio udostępniane wyłącznie bankom, natomiast przedsiębiorcy (jak w powyższym przykładzie) nie mają bezpośredniego dostępu do tego źródła danych.
Uznając fakt, że przedsiębiorcy działając w różnych obszarach gospodarki mogą odnieść korzyści dzięki posiadanej
wiedzy na temat swoich klientów. W 2003 r. została przyjęta w Polsce ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych
z 2003 r. umożliwiła utworzenie sieci Biur Informacji Gospodarczej (BIG).11 Choć BIG-i rzeczywiście dostarczają informacji kredytowych, które pomagają przedsiębiorcom podejmować decyzje handlowe, to kilka cech tego systemu ogranicza ich skuteczność działania. Przykładowo zgodnie z prawem z BIK do BIG-ów można przekazać tylko informację
negatywną, co oznacza, że BIG-om można udostępnić tylko informację o przeterminowanym zadłużeniu i tylko pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o tym kredytobiorcy. Z drugiej strony pozytywną informację, która wskazuje, że
kredytobiorca na bieżąco reguluje swoje zobowiązania można przekazać jedynie za jego zgodą. Obowiązek powiadomienia dłużnika zanim informacja zostanie przekazana do BIG-ów stwarza poważny problem administracyjny dla BIK,
ponieważ często nie ma ono możliwości uzyskania wiedzy kiedy lub czy kredytodawca dopełnił wymogu informacyjnego
wobec kredytobiorcy (przepisy o tajemnicy bankowej uniemożliwiają BIK bezpośrednie zawiadomienie kredytobiorcy,
choć rozważana jest zmiana tych przepisów). Podobnie, ograniczenie polegające na przepływie z BIK do BIG-ów tylko
informacji negatywnej oznaczają, że przedsiębiorcy nie mają możliwości wykorzystania baz danych BIK do uzyskania
przekrojowej informacji o zadłużeniu osób w niej występujących. Co ważniejsze, rzetelni klienci, którzy płacą terminowo,
nie uzyskują korzyści ze swojego postępowania, ponieważ tego rodzaju informacja zazwyczaj nie jest przechowywana
11

Ustawa z 14.2.2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, Dz.U. Nr 50, poz. 424.
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w bazach danych prowadzonych przez BIG-i. Ponadto, system informacji kredytowej koncentruje się na klientach indywidualnych, bowiem informacje o przedsiębiorcach dopiero niedawno zostały udostępnione przez BIK. Wydaje się jednak, że nie ma barier prawnych w rozwoju tego kierunku działalności, a jeśli tak, to są one mniejsze, ponieważ przedsiębiorcy nie są objęci ustawą o ochronie danych osobowych.
Baza danych z informacjami udostępnianymi bankom przez BIK jest duża, a zakres świadczonych usług stale się
rozszerza. Analitycy rynku potwierdzają użyteczność udostępnianych przez BIK informacji dla polepszania jakości
bankowych portfeli i zapobiegania stratom. Niemniej pomimo pozytywnych stron istniejącego systemu przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą banków, ale mogliby korzystać z pełnego zakresu informacji zawartej w BIK muszą
obejść się jej substytutami. Wprowadzenie zmian zezwalających BIK na bezpośrednie dostarczanie użytkownikom
informacji występujących w jego bazach danych przyczyniłoby się do poszerzenia korzyści, którymi cieszą się obecnie banki na inne podmioty gospodarcze.

Ochrona danych osobowych i przepływ informacji
Nadejście ery informacji wywołało wśród wielu ludzi niepokój spowodowany możliwością posiadania i sprzedaży
informacji na ich temat. Aby temu zapobiec w wielu krajach przyjęto ustawodawstwo, które chroni dane osobowe ściśle określając, jakie informacje można przechowywać i wymieniać. W byłych krajach socjalistycznych obawy wynikające z przeszłości, kiedy istniały tajne teczki osobowe, silnie przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na kontrolę
tego rodzaju informacji. W Polsce niepokoje te najpierw znalazły wyraz w przepisach Konstytucji12, która zagwarantowała prywatność życia oraz dopuściła gromadzenie i dostęp do danych osobowych tylko w przypadkach określonych
prawem. Takie ramy prawne nakreślone zostały w ustawie o ochronie danych osobowych przyjętej w 1997 r., nad której realizacją sprawuje nadzór administracyjny Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)13. GIODO
otrzymuje i rozpatruje skargi. W przypadku gdy zostaje złożone odwołanie od jego decyzji, sprawa podlega rozpatrzeniu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje zamieszczane są w Internecie, aby były
dostępne publicznie i stanowiły (zwłaszcza dla przedsiębiorców prowadzących bazy danych osobowych) zbiór kazusów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wskazówek, które dane i w jakich okolicznościach można wymieniać z innymi. Ustawa o ochronie danych osobowych wymaga m.in., aby bazy danych zawierające dane osobowe były
rejestrowane. Z powodu posiadania przez wielu baz danych zawierających informacje o ich klientach, ilość takich zarejestrowanych baz jest w Polsce ogromna. Od początku powstało ich około 64 000. Działalność GIODO w zakresie
gromadzenia skarg i wydawania decyzji jest również znacząca, bowiem tylko w 2004 r., GIODO otrzymał 2550 zapytań
o interpretację i 1024 skargi (zob. tabela 1).
Bez wątpienia kontrola prawna przepływu danych osobowych jest zrozumiała i wskazana, ponieważ całkowicie
nieograniczony system nie motywowałby przedsiębiorców prowadzących bazy danych do zapewniania rzetelności
i poufności przechowywanych informacji. Z drugiej jednak strony, wymiana niektórych danych osobowych, w szczególności historii kredytowych, jest niezbędna dla istnienia efektywnego sektora finansowego a w szerszym zakresie, dla
skutecznego dochodzenia praw z umów. Znalezienie równowagi pomiędzy ochroną danych osobowych a swobodnym
przepływem informacji kredytowych stanowi więc ogromne wyzwanie. Warto zatem zauważyć, iż wiele z rozwiązań
przyjętych w początkach istnienia ustawy o ochronie danych osobowych stwarzało problemy dla swobodnej wymiany
informacji o historiach kredytowych. W przeszłości faworyzowano bowiem szeroką interpretację pojęcia danych osobowych i taką wykładnię innych przepisów, która ograniczała swobodny przepływ informacji konieczny dla prawidłowego funkcjonowania rynku kredytowego. Przechowywanie i wymiana informacji kredytowych zawartych w bazach
danych BIK jest dopuszczalne tylko dlatego, że zezwalają na to przepisy Prawa bankowego (podobnie jak ograniczona
wymiana informacji pomiędzy BIK a BIG-ami, która dopuszczona została w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej). Jednak wielu innych przedsiębiorców, dla których czerpanie z informacji kredytowych zawartych w bazach danych byłoby korzystne, i którzy współtworzą te bazy, nie może tego robić ze względu na brak przepisów zezwalających na udostępnianie informacji w taki sam sposób, w jakim banki wymieniają informacje między sobą.
Przykładowo, w sektorze telekomunikacyjnym charakter prowadzonej działalności wymaga, aby dostawcy usług wysyłali faktury klientom dopiero po wykonaniu usługi, co sprowadza się do tego, że w ten sposób udzielane są krótko-

12

Zgodnie z art. 51 Konstytucji: 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących
jego osoby. 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego
prawa może określić ustawa. 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych
w sposób sprzeczny z ustawą. 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.
13
Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.
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Umowy

terminowe kredyty ogromnej liczbie podmiotów. Pomimo silnej konkurencji, firmy telekomunikacyjne wymieniają się
informacjami o klientach, którzy zalegają ze spłatą zadłużenia lub którzy dopuścili się względem nich oszustw. Taka
współpraca jest również korzystna dla klientów, bo kiedy przedsiębiorcy spodziewają się, że część klientów nie wywiąże się z należności, muszą wyznaczyć wyższe ceny za swoje usługi tak, aby zawierały dodatkową premię za ryzyko,
w celu zachowania rentowności transakcji. Wymiana informacji o nieuiszczaniu należności pozwala przedsiębiorcom
na lepszą kontrolę wskaźnika niepłacących dłużników i dzięki temu na utrzymywanie na niższym poziomie cen dla
rzetelnych klientów.
Tabela 1. Działalność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
rodzaj działalności

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1885

1628

1555

1324

1482

2550

2621

skargi

674

761

795

830

753

1024

875

akty prawne

317

462

534

351

374

428

309

przeprowadzone kontrole

71

127

198

223

184

144

112

92

101

60

3

2

2

6

65

116

160

154

82

16

14

6

0

50

241

81

191

48

452

267

187

121

67

–

–

–

–

–

34

169

92

117

123

133

314

skierowane
do GIODO

1998–1999

pytania z prośbą o interpretację ustawy

Departament Prawny
Departament Inspekcji
D
E
C
Y
Z
J
E

o odmowie rejestracji
Departament
Rejestracji
Zbiorów
Danych
Osobowych

umarzające postępowanie
rejestracyjne
o wykreśleniu
z ogólnokrajowego
rejestru zbiorów danych
osobowych

Departament Skarg
ogółem
zawiadomienia o przestępstwie
zgłoszone do rejestracji
zbiory

zarejestrowane

299

163

675

503

522

685

719

21

44

52

61

74

82

50

70 986

2801

1814

1342

2214

2787

4862

6650

35 675

12 561

2407

3461

3152

2881

Źródło: strona internetowa GIODO, http://www.giodo.gov.pl/241/j/en/ z 10.10.2006 r.

Co reformować?
System dostępu do informacji, która przyczynia się do świadomego zawierania umów na całym świecie buduje się
przez lata, ale pomimo licznych wysiłków włożonych w jego stworzenie w Polsce istnieje nadal wiele cech ograniczających jego efektywność. Niemniej poprawa skuteczności w dochodzeniu praw z umów może dokonać się przez
pogłębienie reform w dwóch kluczowych obszarach. Po pierwsze, wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią łatwiejszy dostęp do baz danych w drodze udostępnienia informacji BIK uprawnionym przedsiębiorcom, a także ułatwienie wymiany szerszego zakresu informacji pomiędzy BIK i BIG-ami, w tym również informacji pozytywnych, pozwalającym potencjalnym kredytobiorcom zbudowanie pozytywnej historii kredytowej. Po drugie,
w zakresie złagodzenia wykładni przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i uznanie, że długi jednej osoby
stanowią aktywa innej. Nakładanie bowiem nadmiernych ograniczeń względem wymiany informacji o długach
i dłużnikach ma negatywny wpływ na osoby fizyczne lub przedsiębiorców będących właścicielami aktywów, ponieważ zawęża potencjalnie możliwość sprzedaży długów innym jednostkom. Kontrola nakładająca niepotrzebne ograniczenia na aktywa zwiększa ryzyko kredytodawców, a to pociąga za sobą negatywne skutki dla dostępności kredytu,
wysokości stóp procentowych kredytów oraz pogłębiania sektora finansowego w ramach aktywnego, wtórnego rynku wierzytelności.
W chwili przygotowywania niniejszego raportu zauważalny był postęp we wprowadzaniu w tym zakresie
reform. Ich kontynuowanie zapewni stałe udoskonalanie jakości informacji kredytowej przy jednoczesnym zachowaniu ochrony prywatnych informacji z korzyścią dla rzetelnych podmiotów, które płacą swoje należności zgodnie z umową.
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Korzystanie z usług prawników
Każda umowa bez względu na to czy jest prosta czy też skomplikowana, jest dokumentem, z którym wiążą się
określone skutki prawne. Wydaje się więc oczywiste, że wiedza prawnicza może pomóc sprawnie przeprowadzić
transakcję i uniknąć sporów w przyszłości. Z drugiej jednak strony, ogromna większość umów w Polsce nie jest zawierana przez prawników, lecz menedżerów bez przygotowania prawniczego14. Jaką rolę pełnią więc prawnicy w dochodzeniu praw z umów? Co należy zreformować, aby zwiększyć dostęp przedsiębiorców do usług prawniczych?
Odpowiedzi na powyższe pytania udzielono poniżej.

Czego oczekują przedsiębiorcy?
Negocjowanie i zawieranie umów
W trakcie negocjacji przedsiębiorcy w Polsce rzadko korzystają z usług prawników, chyba że chodzi o poważne
i złożone rozmowy poprzedzające duże transakcje, np. przejęcia i zakupy przedsiębiorstw, restrukturyzacje finansowe. Nawet na etapie formalizowania transakcji niewiele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zasięga porady
prawnej, choć więcej z nich byłoby do tego skłonnych, gdyby ceny usług prawnych były bardziej przystępne. Zamiast
tego MŚP korzystają często z gotowych wzorów umów pochodzących z różnych źródeł. Inaczej sytuacja przedstawia
się w dużych przedsiębiorstwach, w których z pomocy prawników korzysta się chętniej, choć brak tam większego zainteresowania kwestiami technicznymi. Duże podmioty polegają na wiedzy prawników, którzy zamieszczą w umowie
zastrzeżenie tytułu prawnego do czasu zapłaty, cesję, nieodwołalną akredytywę czy inne zabezpieczenia chroniące
przed naruszeniami umowy i zachęcające do przestrzegania jej postanowień. Zapobieganie problemom jest bez wątpienia dostrzegane przez wielu jako ważne zadanie dla prawników, które pozwala na zaradzenie niedoskonałościom
przepisów prawa i wymiaru sprawiedliwości. Nie dziwi zatem, że prawnicy pracujący dla międzynarodowych kancelarii prawniczych w Polsce aktywnie korzystają z istniejących zasobów wiedzy w ich biurach, które odnoszą się nie
tylko do odpowiedniej formy przygotowywanych dokumentów lub pism procesowych, lecz także doświadczeń wypracowanych przez lata w zaspokajaniu potrzeb klientów na całym świecie. Niemniej nawet wśród względnie dużych
przedsiębiorców ujętych w przygotowanym wiosną 2005 r. ankietowym badaniu rocznym NBP za 2004 r., znaczna
liczba umów została zawarta bez zasięgania porady prawnej (zob. wykres 7). Korzystanie z usług prawnych zależy
m.in. od statusu umawiających się stron, bowiem większe instytucje i banki narzucają warunki umów swoim mniej
znaczącym partnerom. Co prawda, umowy takie są w znacznym stopniu ujednolicone, nie pozostawiając zbyt wiele
miejsca na negocjacje, a więc także na udział prawników, jednak zawsze możliwe jest odejście od wzoru umowy,
zwłaszcza gdy do negocjacji przystępuje ważniejszy klient, który może liczyć na inne traktowanie, a jego prawnicy na
głos w toku prowadzonych negocjacji15.

14
Zob. raport wstępny pod redakcją A. Turskiej, Kultura prawna polskich przedsiębiorców, Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2000.
15
Badania jakościowe z udziałem prawników zatrudnionych w instytucjach finansowych, Bank Światowy, 2005.
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Wykres 7. Wykorzystanie pomocy prawnej przy zawieraniu umów

prawnicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie
prawnicy niezatrudnieni na umowę o pracę, ale pracujący
na rzecz przedsiębiorcy, np. na umowę zlecenia
radcowie prawni zatrudnieni przez przedsiębiorcę
radcowie prawni niezatrudnieni na umowę o pracę, ale pracujący
na rzecz przedsiębiorcy, np. na umowę zlecenia
adwokaci
notariusze
1

2

3

4

5

1 = nigdy, 5 = zawsze

Źródło: Badania przeprowadzone w ramach Ankiety Rocznej dla Przedsiębiorstwa za 2004 r., Narodowy Bank Polski, 2005.

Po zawarciu umowy prawnicy rzadko jednak uczestniczą w jej wykonywaniu, chyba że potrzebna jest ich pomoc
w przypadku problemów i konieczności zmiany lub renegocjacji treści umowy. W rzeczywistości przedsiębiorstwa
sporadycznie interesują się tym, czy ich partner wykonuje wszystkie swoje zobowiązania w przypadku, gdy nadal
utrzymują bliskie relacje handlowe. W tym sensie przedsiębiorcy są elastyczni i postrzegają prawników jako tzw.
straż pożarną, którą wzywa się tylko w sytuacjach kryzysowych, przy czym dla wielu z nich jest to ostatnia deska
ratunku.

Naruszenie umowy
Kiedy wykonanie umowy stwarza problemy, wielu przedsiębiorów, zwłaszcza MŚP, woli uzdrawiać sytuację
własnymi siłami w celu uniknięcia procesu sądowego, np. renegocjując, wysyłając wezwania i ponaglenia, zawieszając świadczenie usług czy naliczając odsetki od opóźnionych płatności lub korzystać z innych środków, np.
usług agencji zajmujących się egzekucją wierzytelności16. Rodzaje naruszeń umów, które najczęściej skutkują
podjęciem czynności prawnych to brak zapłaty, roszczenia osób trzecich i dostawy towarów lub usług niższej
jakości (zob. wykres 8).

16

European Payment Index, Intrum Justitia, 2004.
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Wykres 8. Rodzaje naruszeń umowy skutkujące podjęciem czynności prawnych przez stronę poszkodowaną

brak płatności
opóźnienie zapłaty
opóźnienie dostawy
niezgodność towaru/usługi z umową
powierzenie wykonania umowy bez zgody drugiej strony
niewykonanie dodatkowych obowiązków

roszczenia osób trzecich

1

2

3

4

5

1 = bez znaczenia, 5 = bardzo znaczące

Źródło: Badania przeprowadzone w ramach Ankiety Rocznej dla Przedsiębiorstwa za 2004 r., Narodowy Bank Polski, 2005.

Nie należy jednak zapominać, że przy dochodzeniu praw z umów liczy się czas, bowiem im szybciej strony osiągną
kompromis tym lepsze będą perspektywy na wykonanie umowy mniejszym kosztem. Z tego względu przedsiębiorcy
często decydują się działać dwutorowo, zatrudniając prawnika do prowadzenia postępowania przed sądem i samemu
zasiadając do negocjacji. Wykresy 9 i 10 ilustrują strategie stosowane przez przedsiębiorców stojących w obliczu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów przez siebie lub ich stronę.
Wykres 9. Strategie dłużników

negocjacja warunków

pozostawanie cicho

poszukiwanie innych źródeł finansowania

zatrudnienie pracowników

ograniczenie kosztów
1

2

3

4

5

1 = nieskuteczne, 5 = bardzo skuteczne

Źródło: Badania przeprowadzone w ramach Ankiety Rocznej dla Przedsiębiorstwa za 2004 r., Narodowy Bank Polski, 2005.
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Wykres 10. Strategie wierzycieli

renegocjacja warunków
cierpliwość
zerwanie kontaktów gospodarczych
nakłanianie do wykonania
wykorzystanie firmy windykacyjnej
zatrudnienie prawnika
wykorzystanie arbitrażu
wykorzystanie faktoringu

złożenie pozwu do sądu
1

2

3

4

5

1 = nieskuteczne, 5 = bardzo skuteczne

Źródło: Badania przeprowadzone w ramach Ankiety Rocznej dla Przedsiębiorstwa za 2004 r., Narodowy Bank Polski, 2005.

Co ciekawe, przedsiębiorcy, którzy wpadli w kłopoty finansowe i niezdolni są do regulowania swoich należności
na bieżąco znacznie rzadziej przystępują do restrukturyzacji polegającej na zmniejszaniu kosztów ich działalności.
Renegocjacje warunków umowy wydają się być atrakcyjnym rozwiązaniem z perspektywy wierzyciela, ale nierzadko
w pierwszej kolejności złoży on także pozew do sądu. Prawnicy są niemal zawsze wykorzystywani przy ich składaniu
i prowadzeniu postępowania przed sądami i choć nie mają prawa do przeprowadzenia egzekucji, to często nadzorują pracę komornika w imieniu klienta17. Ponadto, w przygotowywaniu i wykonywaniu umów muszą uczestniczyć
notariusze, jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa.

Prawnicy a dobrowolne wykonywanie umów
W chwili obecnej nie ma wystarczających dowodów na poparcie tezy, że udział prawników wpływa na dobrowolne wykonywanie postanowień umowy czy też zmniejsza ryzyko powstania sporów. Nie dziwi zatem, że przedsiębiorcy często postrzegają prawnika jako potencjalną przeszkodę w realizacji transakcji, ponieważ skrupulatnie
rozważa on jej skutki prawne18. W pewnym stopniu wyjaśniałoby to dlaczego przedsiębiorcy preferują własnych
prawników zatrudnionych na umowę o pracę, znających specyfikę prowadzonej działalności. Ponadto, obecność
prawników w negocjacjach często odbierana jest jako sygnał ograniczonego zaufania, które w prowadzeniu interesów odgrywa istotną rolę.

17
W raporcie na temat kultury prawnej polskich przedsiębiorców sędziowie wskazywali, że pozwany był zawsze reprezentowany przed
sądem przez prawnika, natomiast powód często go nie miał.
18
Badania jakościowe z udziałem prawników i przedsiębiorców, Bank Światowy, 2005.
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Wykres 11. Czynniki motywujące dobrowolne wykonywanie umowy

zachowanie dobrych relacji z partnerami
dbałość o reputację
obawa przed windykacją
obawa przed procesem
baza danych BIK
rejestr niewypłacalnych dłużników
etyka w biznesie (pacta sunt servanda)
warunki umowy

zabezpieczenie (zastaw, hipoteka, itp.)
1

2

3

4

5

1 = bez znaczenia, 5 = bardzo znaczące

Źródło: Badania przeprowadzone w ramach Ankiety Rocznej dla Przedsiębiorstwa za 2004 r., Narodowy Bank Polski, 2005.

Wykres 11 sugeruje, że groźba podjęcia czynności prawnych względem strony naruszającej umowę nie motywuje jej do przestrzegania warunków umowy. Może się to wiązać z faktem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i trudności z płynnością finansową, które najczęściej są źródłem naruszeń umów w Polsce, nie są kwestiami szczególnie skomplikowanymi pod względem prawnym19. Z drugiej jednak strony, najważniejszymi
czynnikami, które wpływają na przestrzeganie umów są etyka działalności, reputacja i ochrona stosunków handlowych między stronami.

Popyt na usługi prawne
W wielu krajach rynek usług prawnych przejawia cechy antykonkurencyjne, które prowadzą do podnoszenia
cen usług. W ostatnich latach Komisja Europejska coraz intensywniej przygląda się kwestii konkurencji w wolnych
zawodach, w tym także sektorowi usług prawniczych, sugerując przystąpienie do reform tych obszarów.
Potwierdzeniem tego kierunku zainteresowań może być wydany w 2004 r. raport pt. „Regulation of Liberal
Professions in EU Member States”. Zgodnie z jego wynikami, zawód prawnika w najmniejszym stopniu podlega
regulacjom w Finlandii i Szwecji, gdzie wskaźnik wynosi odpowiednio 0,3 i 2,4, a w największym stopniu w Grecji
i na Łotwie, gdzie wskaźnik wynosi odpowiednio 9,5 i 7,8. Polska, ze wskaźnikiem 4,9 mieści się w środku stawki.
Natomiast zawód notariusza podlega największym regulacjom na Słowacji i w Niemczech (wskaźnik odpowiednio
11,1 i 11), a najmniejszym na Malcie i w Holandii (wskaźnik 5,4 i 6,3). Polska ponownie pojawia się pośrodku stawki z wynikiem 8,8. W trakcie przygotowywania niniejszego raportu Polska podjęła próbę zliberalizowania regulacji
prawnych dotyczących zawodu adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Krótki opis tych reform przedstawia
ramka 2 (niniejszy raport odnosi się wyłącznie do przeprowadzonych zmian, nie zaś do oceny ich wpływu, ponieważ ich skutki jeszcze nie zaistniały).
19
Najczęstsze naruszenia warunków umów to w kolejności: niewykonanie i nienależyte wykonanie postanowień umowy lub innych obowiązków umownych (np. sprawozdawczych), ustanowienie zabezpieczeń majątkowych innych od uzgodnionych i nieprzestrzeganie warunków ubezpieczenia European Payment Index, Intrum Institia 2004.
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Ramka 2: Reforma zawodów prawniczych w Polsce
Do września 2005 r. na izby samorządu prawniczego w Polsce (adwokatów, radców prawnych i notariuszy) wywierano silne
naciski w sprawie złagodzenia kryteriów naboru do zawodu. Wynikało to przede wszystkim z rosnącej rzeszy absolwentów
wydziałów prawa, których perspektywy zawodowe poza zawodem były słabe. Rząd kilkakrotnie bez powodzenia próbował
zająć się tą sprawą, ale dopiero dwa przełomowe orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego okazały się impulsem do podjęcia
reformy. W 2003 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył sprawę wytoczoną prawniczce prowadzącej działalność gospodarczą
przez izbę samorządu zawodowego z tytułu świadczenia usług bez posiadania uprawnień. W orzeczeniu Trybunał
Konstytucyjny podtrzymał prawo do świadczenia usług w zakresie nieobjętym ustawami o wykonywaniu zawodów prawniczych dla osób posiadających wykształcenie prawnicze, ale nie będących członkami izb samorządowych (wyrok TK
z 26.11.2003 r., SK 22/02). Natomiast w 2004 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył odwołanie dwóch kandydatów na aplikantów od decyzji izby samorządowej i Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z którymi nie zostali oni dopuszczeni do aplikacji.
W sprawie tej Trybunał Konstytucyjny orzekł o sprzeczności z Konstytucją regulacji przez izby samorządu zawodowego dotyczących limitów i kryteriów naboru (wyrok TK z 18.2.2004 r., P 21/02, Dz.U. Nr 34, poz. 303, MoP Nr 5/2004, s. 202). Oba
wyroki Trybunału Konstytucyjnego stanowiły punkt wyjścia do nowelizacji ustaw o zawodach prawniczych, które weszły w życie we wrześniu 2005 r. W odniesieniu do ustaw: o adwokaturze i o radcach prawnych, część wprowadzonych zmian została zakwestionowana w dwóch wyrokach Trybunału Konstytucyjnego (odpowiednio: wyrok z 19.4.2006 r., K 6/06 oraz wyrok
z 8.11.2006 r., K 30/06). W chwili obecnej w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace nad nowelizacjami ustaw regulujących zawód adwokata, radcy prawnego i notariusza oraz wprowadzeniu zawodu doradcy prawnego).

Usługodawcy
Przed wprowadzeniem reformy liczba prawników w Polsce była dość niska, ale nie przesadnie. W 2002 r. w Polsce
przypadało około 6,9 prawnika na 10 000 mieszkańców, podczas gdy w Austrii − 7,3, w Holandii − 7,7, na Węgrzech
− 8,4, a na Słowacji 5,320. Usługi prawne świadczone są przez trzy grupy zawodowe dysponujące odrębnymi samorządami: adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Natomiast absolwenci wydziałów prawa, którzy nie mają uprawnień do wykonywania jednego z tych zawodów zatrudniani są bezpośrednio przez sektor prywatny i publiczny lub
też prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem doradztwa prawnego. Niemniej
brak możliwości reprezentowania stron przed sądem w ten sposób jak mogą to czynić inne prawnicze grupy zawodowe odbierany jest jako oznaka niższej jakości usług. Natomiast prawnicy spoza UE mają ograniczone prawo do
świadczenia doradztwa prawnego w zakresie swojego prawa krajowego i prawa międzynarodowego, ale prawnicy
z państw członkowskich UE mają prawo otworzyć kancelarię w Polsce i pod pewnymi warunkami praktykować na
takich samych zasadach, jak polscy prawnicy. Warto zauważyć, że na rynku istnieje duża liczba międzynarodowych
kancelarii prawniczych, które w Polsce mają swoje oddziały.
Radcowie prawni jako grupa zawodowa wywodzą się z grupy prawników zatrudnionych w dawnych jednostkach
gospodarki uspołecznionej. Jest to odrębny zawód uprawiany obecnie przez około 18 000 osób, z których mniej więcej
połowa to radcy prawni zatrudnieni na o umowę o pracę przez przedsiębiorców. Radcowie prawni świadczą wszystkie
formy doradztwa i usług prawnych z wyjątkiem reprezentowania klientów przed sądem w sprawach karnych i do niedawna rodzinno-opiekuńczych. Grupa ok. 7500 adwokatów ma w Polsce długą historię niezależnego reprezentowania
stron przed sądem, ale obecnie podejmuje się również obsługi prawnej przedsiębiorców. Adwokaci często nazywani są
„śmietanką zawodową”, ale ich zawód utracił na praktycznym znaczeniu. Ostatnią z prawniczych grup zawodowych są
notariusze wywodzący się z sektora państwowego, który został urynkowiony po upadku komunizmu. Notariusze stanowią obecnie odrębną profesję wykonywaną przez około 1620 osób w 1419 kancelariach, z których znaczna większość (ok. 87%) prowadzi własną działalność gospodarczą (pozostali notariusze tworzą spółki osobowe, posiadające
nie więcej niż czterech partnerów)21. Świadczą oni usługi obejmujące m.in. sporządzanie aktów notarialnych (odzwierciedlających treść transakcji), poświadczanie podpisów, wydawanie wypisów, przyjmowanie oświadczeń woli, sporządzanie
protokołów walnych zgromadzeń spółek, stowarzyszeń, spółdzielni i innych podmiotów, przechowywanie dokumentów
oraz pobieranie opłat związanych z transakcjami, w których uczestniczą. Notariusze powinni być obiektywni i chronić
interes publiczny, co odróżnia tę grupę zawodową od innych zawodów prawniczych. Celem notariusza jest m.in. zapewnienie zgodności czynności prawnej z przepisami prawa, zrozumienia charakteru zobowiązań przez wszystkie strony
uczestniczące w czynności oraz jasne i precyzyjne wyrażenie wszystkich warunków umowy. Dokument sporządzony
przez notariusza ma status dokumentu urzędowego, co może być przydatne dla przyszłych transakcji, a nawet pozwolić
na uniknięcie sporów. Przykładowo, z zastrzeżeniem pewnych warunków, jeśli dłużnik podda się dobrowolnie przed no20
21

European Judicial Systems, CEPEJ, 2002.
Dane za 2005 r.
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tariuszem egzekucji wierzytelności, to można go dochodzić w postępowaniu egzekucyjnym bez konieczności dowodzenia
jego istnienia przed sądem i uzyskania tytułu egzekucyjnego. Notariusz gwarantuje także pewność w niektórych czynnościach prawnych, co pozwala zapobiec podważaniu w przyszłości charakteru czy ważności czynności prawnej. Ponadto,
notariusze w odróżnieniu od pozostałych prawników koncentrujących się na zaspokojeniu interesów ich klientów, w większym stopniu bronią interesu publicznego.

Dostępność usług, ich koszty i jakość
Przedsiębiorcy w Polsce nie korzystają z pomocy prawnej tak często, jak to możliwe, podając jako główną przyczynę
„wygórowane ceny” (wśród czynników wpływających na decyzję o odstąpieniu od złożenia pozwu ceny usług prawniczych wskazywane są w połowie skali istotnych i nieistotnych czynników)22. W Polsce nie zauważa się trudności ze
znalezieniem odpowiedniego prawnika czy notariusza, a poszukiwania najczęściej prowadzi się w oparciu o rekomendacje znajomych i partnerów handlowych. Prawnicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedsiębiorstwie, jak i radcowie
prawni są najczęściej wykorzystywani przy okazji sporządzania umów. Rzadziej w tym celu zatrudniani są adwokaci, co
może wynikać z ich najmniejszej liczby na rynku. Obok ceny przy wyborze usług brana pod uwagę jest również jakość ich
świadczenia, która oceniana jest zazwyczaj na podstawie renomy, jaką cieszy się dana kancelaria na rynku. Stoi to w sprzeczności z opinią sędziów, którzy narzekają na częste strategie obstrukcyjne stosowane przez pełnomocników stron i sugerują,
że może to mieć związek z wynagrodzeniem opartym na czasie pracy. Uważają także, że jakość usług prawnych cierpi na
zbyt wielkiej liczbie spraw podejmowanych przez prawników, którzy z tego powodu minimalizują swój wkład własny, co
może świadczyć o zbyt małej liczbie podmiotów świadczących usługi prawne23.

Praktyki restrykcyjne
Zarówno cena i jakość usług prawnych zależą od konkurencji na rynku oraz obowiązujących przepisów prawnych. Poniżej dokonana została ocena najważniejszych ograniczeń konkurencyjności i innych przyczyn wpływających na wyższe ceny usług prawnych. Wśród nich można wymienić:
1) bariery wejścia na rynek;
2) samorządy zawodowe;
3) charakter działalności gospodarczej;
4) konflikt interesów oraz
5) zmowy cenowe.
Ostatnie reformy podjęte przez Ministerstwo Sprawiedliwości odnosiły do trzech pierwszych kwestii.

Dostęp do zawodów prawniczych
Poziom konkurencji zależy po części od liczby podmiotów świadczących usługi na danym rynku, a ograniczanie
dostępu do zawodów prawniczych w Polsce następowało w wyniku regulacji ich liczby oraz niejasnych zasad egzaminowania. Zgodnie z tradycją i w związku z chęcią zapewnienia napływu do zawodu tylko najlepszych, prawnicze
samorządy zawodowe mogły do niedawna określać liczbę ich członków, co umożliwiało ograniczanie napływu nowych osób do zawodu. Egzaminy zawodowe dla wszystkich trzech zawodów obejmowały dotychczas egzamin ustny,
który stanowił ważny element procesu selekcji. Nie da się ukryć, że ten sposób egzaminowania nadawał procedurze
charakter bardzo subiektywny, co trudno było zaakceptować z punktu widzenia interesu publicznego i uczciwej konkurencji oraz zapewnień w dopuszczeniu do zawodu najlepszych kandydatów24. Oczywiście można podnosić argumenty, że bariery wejścia nie przeszkadzają w zaspokajaniu rosnącego popytu na usługi prawne w Polsce, zwłaszcza
ze strony przedsiębiorców, którzy dotychczas nie narzekali na ich dostępność. Choć liczba adwokatów wzrosła od
1997 r. o skromne 3%, to liczba przyjmowanych corocznie osób podwoiła się ze 151 w 1997 r. do 374 w 2004 r. W tym
czasie liczba radców prawnych wzrosła o 25%. Co więcej, zwiększenie liczby aplikantów w tym samym okresie (dwukrotnie więcej adwokackich i ok. 66% radcowskich) wydaje się wskazywać na kontynuowanie tendencji wzrostowej.
Poniższy wykres przedstawia porównanie napływu spraw cywilnych do sądów i spraw przyjętych przez adwokatów.
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Badania jakościowe, Bank Światowy, 2005. Zob. także A. Turska (red.), op. cit., 2000.
Badania jakościowe oraz wywiady z sędziami, Bank Światowy, 2005.
24
W „Analizie Ograniczeń Konkurencji w ramach Wolnych Zawodów” Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił następujące uwagi dotyczące egzaminów adwokackich: „Organizowanie egzaminów, których wynik jest w znacznej mierze uzależniony od subiektywnej oceny kandydata w części ustnej zasługuje na szczególną krytykę. Podkreśla się, że podczas egzaminu ustnego oceniana jest nie tylko
wiedza merytoryczna kandydata, ale także subiektywne cechy, takie jak jego stosunek do zawodu. Ten stan rzeczy nie służy usuwaniu barier
wejścia do zawodu i stanowi przyczyny potencjalnych nieprawidłowości”. Analiza dostępna jest pod następującym adresem internetowym:
http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konkurencji/analizy_rynku/
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Wykres 12. Napływ spraw cywilnych do sądów i sprawy przyjęte przez adwokatów
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Źródło: Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości.

Istnieją jednak dowody, że wzrost liczby postępowań, a tym samym prac przy obsłudze transakcji w porównaniu
z ilością absolwentów prawa znacznie przewyższa względnie umiarkowany przyrost liczby wykwalifikowanych prawników. Polska rozpoczynała od niskiego poziomu w porównaniu z krajami UE, ponieważ jeden prawnik przypadał na
1449 mieszkańców. Oznacza to, że tylko osiem państw UE ma obecnie podobnie niski lub niższy wskaźnik niż Polska.
W Portugalii jeden prawnik przypada na 565 mieszkańców, w Anglii – 508, Irlandii – 500, Włoszech – 444, a w Hiszpanii
na 386 mieszkańców. Porównanie napływu spraw do polskich sądów z przyrostem liczby prawników potwierdza powyższe uwagi25. Nie ma też większych wątpliwości, że konkurencja na rynku jest skuteczniejszą metodą alokacji dostępnych środków, a próby zaspokojenia popytu przez istniejących usługodawców prowadzą do szkodliwych zniekształceń
tak dla klientów, jak i interesu publicznego. Istnieją więc ważne powody, aby zastanowić się nad pozostałymi barierami
wejścia na rynek pod kątem jego liberalizowania. W innym razie istnieje ryzyko, że niepotrzebnie zawyżone ceny utrzymają się, a prawnicy nie będą motywowani do podwyższania jakości świadczonych usług i wprowadzania innowacji.
Sytuacja taka nie wpłynie na duże korporacje, które dysponują wystarczającymi środkami dla zabezpieczenia swoich
interesów, ale wydaje się prawdopodobne, że małe przedsiębiorstwa nie będą mogły korzystać z pomocy prawnej (która
będzie pozostawać poza ich zasięgiem finansowym) albo będzie ona niedostatecznej jakości.

Struktura organizacyjna
Istniejące ograniczenia struktury działalności można określić jako bariery antykonkurencyjne. Ograniczenia te
dotyczą:
1) tego, z kim prawnicy mogą prowadzić działalność gospodarczą,
2) formy prowadzenia działalności gospodarczej,
3) podstaw zatrudnienia oraz
4) liczby i lokalizacji kancelarii.
Ramka 3 prezentuje proponowane zmiany w odniesieniu do koncepcji struktury organizacyjnej kancelarii prawniczych w Wielkiej Brytanii i na rynku międzynarodowym. Wielu z przedstawicieli samorządów prawniczych podnosi, iż zmiany w zakresie ich korporacji są nieodpowiednie do panującej obecnie sytuacji. Niemniej kroki w stronę
liberalizacji zawodów prawniczych, które są tam opisane odnoszą się również do Polski. Poniższe streszczenie artykułu może tylko zostać prawidłowo zrozumiane, jeżeli zaakceptuje się kierunek liberalizacji rynku, który odzwierciedla zachodzące na nim zmiany.
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W przeciwieństwie do radców prawnych adwokaci i notariusze nie mogą świadczyć usług prawnych w ramach
stosunku pracy. Zważywszy na nakładające się zakresy kompetencji adwokatów i radców prawnych trudno znaleźć
uzasadnienie dla utrzymywania tych uregulowań i zabraniania adwokatom zatrudniania się na umowę o pracę, jeśli
istnieje na to popyt. Ponadto, lokalizacja, liczba kancelarii i miejsce zamieszkania adwokatów podlegają licznym
ograniczeniom określonym w ustawach i regulaminach. Przykładowo, Okręgowa Rada Adwokacka ma prawo do
wyznaczania adwokatowi miejsca prowadzenia praktyki i założenia kancelarii (w tym prawo do nie wyznaczenia
miejsca dla kancelarii) z uwzględnieniem dostępności publicznej innych adwokatów. W przypadku notariuszy prawo zakazuje prowadzenia więcej niż jednej kancelarii notarialnej i wymaga od Ministra Sprawiedliwości wskazania
miejsca, gdzie będzie się ona mieścić. Co do ostatniego, uzasadnieniem tej regulacji jest bez wątpienia chęć zapewnienia dostępności usług prawnych w każdym miejscu w Polsce.
Ramka 3. Słuszność a prawo
„Zapowiadane zmiany przepisów zmuszają brytyjskie kancelarie prawnicze do przedefiniowania sposobu prowadzenia działalności. Ostatnie badania wskazują, że dwie trzecie ze 100 największych kancelarii planuje przyjęcie jako partnerów osób
niebędących prawnikami, jedną na pięciu zamierza szukać zewnętrznych inwestorów, a jedna na dziesięć wprowadzić swoje
akcje na giełdę. Tego rodzaju innowacje są wskazane, bowiem stary model spółek osobowych z udziałem samych tylko prawników ma swoje wady, zwłaszcza w przypadku dużych kancelarii, które są złożonymi podmiotami, a niekiedy nawet koncernami międzynarodowymi. Nie są one najlepiej zarządzane, ponieważ w porównaniu z najlepszymi firmami mają często zaniedbany marketing, stosunki z klientami, wykorzystanie innowacji, w tym technologii informatycznych i zarządzania
procesami. Kancelarie prawnicze powinny konkurować o najlepszych menedżerów, dyrektorów finansowych, ekspertów od
marketingu, technologii i kadr. Spółki osobowe sprawdzają się przy niewielkich rozmiarach, kiedy możliwa jest jeszcze skuteczna wymiana informacji i zarządzanie ryzykiem. Wielu prawników twierdzi, że dziedzina prawa to obszar wyjątkowy, ale
te same zastrzeżenia zgłaszali bankierzy inwestycyjni, np. Goldman Sachs, zanim ruszyli na giełdę. Spółka osobowa nie jest
jedyną formą spółki pozwalającą przestrzegać etyki biznesowej czy zapewniać motywację. Nadzór nad tego rodzaju podmiotem może być wykonywany skuteczniej przez zewnętrzny organ nadzoru, niż przez pozostających w luźnym kontakcie partnerów. W odpowiedzi na argument o niebezpieczeństwie wywołania pogoni za zyskiem spytać można, za czym kancelarie
prawnicze bezlitośnie gonią od tylu już lat?”.
Źródło: „Financial Time”, 16.6.2005 r.

Ograniczenia dotyczące liczby i lokalizacji kancelarii adwokackich, choć nie są ściśle egzekwowane skutkują brakiem elastyczności na rynku usług prawnych, na co w przypadku notariuszy nakłada się jeszcze generalny wymóg
wykonywania czynności notarialnych w kancelarii. Usunięcie tych ograniczeń mogłoby zachęcić notariuszy i adwokatów do otwierania oddziałów lub prowadzenia, np. jednodniowych sesji w mniejszych miejscowościach czy na
terenach wiejskich. Ponadto, usunięcie ograniczeń dotyczących liczby i lokalizacji kancelarii pozwoliłoby bardziej
przedsiębiorczym usługodawcom otwierać nowe oddziały i sięgać po większy udział w rynku. Taki element zdrowej
konkurencji mógłby, w przypadku usunięcia innych zakazów, o których mowa dalej, pozwolić na obniżenie cen
i podwyższenie jakości usług, ponieważ usługodawcy na tym samym terenie konkurowaliby o zlecenia. Usunięcie
tych ograniczeń pozwoliłoby również kancelariom prawniczym na rozwój i uzyskiwanie dla siebie i dla klientów
korzyści z inwestycji w szkolenia, informatyzację, specjalizację i inne czynniki prorozwojowe, których mniejszym
przedsiębiorcom nie uda się sfinansować. Wreszcie, kształtowanie rynku przez popyt, a nie przez system nakazowy
minimalizuje możliwości manipulacji w celu ochrony istniejących usługodawców przed konkurencją. Inną kwestią
są szczególne przepisy prawa dotyczące zatrudnionych radców prawnych, które pomagają im w zachowaniu niezależności zawodowej26. Ze względu na brak równowagi pomiędzy uprawnieniami pracownika a pracodawcy oraz
biorą pod uwagę fakt, że zatrudniony radca prawny musi działać tylko na rzecz swojego pracodawcy, istnieje po26

Zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych:
1) etatowy radca prawny „zajmuje samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej”, w której jest
zatrudniony;
2) kierownik przeprowadza ocenę działalności zatrudnionego radcy prawnego po „zasięgnięciu opinii radcy prawnego wskazanego przez
radę okręgową izby radców prawnych …”;
3) czas spędzony w sądzie i innych urzędach wlicza się do czasu pracy zatrudnionego radcy prawnego i wymaga, aby etatowy radca prawny
spędzał dwie-piąte swoich godzin pracy w siedzibie pracodawcy;
4) zwolnienie etatowego radcy prawnego ze względu na „nienależyte wykonanie obowiązków radcy prawnego” wymaga uprzednio zasięgnięcia opinii okręgowej izby radców prawnych; oraz
5) wynagrodzenie radcy prawnego nie powinno być niższe, niż wynagrodzenie „głównego specjalisty lub innego równorzędnego stanowiska pracy”, a obok podstawowego wynagrodzenia radca prawny powinien otrzymywać „dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 65% kosztów zastępstwa sądowego zasądzonego na rzecz strony przez niego reprezentowanej lub jej przyznanych w ugodzie.
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trzeba zapewnienia zawodowej niezależności i możliwości przestrzegania standardów zawodowych w drodze ochrony
radcy przed bezprawnym zmuszaniem go przez pracodawcę do działań nielicujących z etyką zawodową. Z tego względu konsultacje z okręgową radą radców prawnych w sprawie oceny i ewentualnego zwolnienia radcy prawnego mogą
być do pewnego stopnia uzasadnione. Trudno jednak zrozumieć, w jaki sposób gwarantowane stawki wynagrodzenia
oraz udział w środkach z odzyskanych wierzytelności miałoby służyć innemu celowi, niż tylko ograniczeniu ryzyka, że
przez zatrudnianie radców prawnych przedsiębiorcy uciekać będą od konieczności godzenia się na ceny ustalane przez
kolegów swoich radców prowadzących prywatną praktykę.

Działalność gospodarcza
Oprócz ograniczeń dotyczących sposobu organizowania i struktury działalności przez prawników, istnieje jeszcze cała grupa budzących wątpliwości ograniczeń dotyczących sposobu działania ich samych oraz kancelarii, w tym
m.in. zakaz reklamy i konkurencji cenowej.

Reklama
Radcowie prawni, adwokaci oraz notariusze mają zakaz reklamowania się z wyjątkiem zamieszczania ściśle określonych i bardzo ograniczonych informacji w prasie. Ograniczenie to pozbawia opinię publiczną informacji, a zatem
ogranicza konkurencję ze szczególną szkodą wyrządzaną MŚP. Zważywszy na to, że reklama jest w takiej czy innej
formie dozwolona w większości krajów UE, trudno uzasadnić narzucenie tak ścisłych ograniczeń w Polsce. Choć
słusznym jest zapewnienie przyzwoitości i uczciwości tego rodzaju reklam, to równie uzasadnione byłoby zweryfikowanie i zliberalizowanie przeszkód dotyczących reklamy usług prawnych w Polsce.

Ograniczenia konkurencji cenowej
Kontrola cen realizowana jest w szeregu przepisów27. Zgodnie z ogólnymi zasadami, żaden przedstawiciel zawodu
prawniczego nie powinien „wyznaczać zawyżonych wynagrodzeń”, ale wynagrodzenie takie musi być „adekwatne”.
Ponadto, Minister Sprawiedliwości ma obowiązek ustalenia maksymalnych stawek za zastępstwa procesowe oraz za usługi notariuszy (za poważne uchybienie zawodowe uważa się zdobywanie przez notariuszy klientów kolegów poprzez oferowanie im niższych cen). Wymóg „adekwatnego” wynagrodzenia dla radcy prawnego zapewne służyć ma zapobieganiu
takiemu obniżaniu cen, które prowadziłoby do obniżenia jakości świadczonych usług. Nie jest jednak jasne według jakich
kryteriów można określić adekwatność wynagrodzenia, jeśli nie przez odniesienie do cen na wolnym rynku. Nie wiadomo też, w jaki sposób egzekwowanie tego nakazu miałoby w praktyce przyczynić się do poprawy jakości świadczonych
usług. W efekcie regulacja ta ma charakter antykonkurencyjny, a w połączeniu z zawodowym obowiązkiem zachowania
lojalności wobec kolegów i zakazem reklamy stanowi ona część niepokojącego pakietu przepisów, których głównym
skutkiem może być ograniczanie konkurencji. Należy podkreślić, że jakość jest pochodną konkurencji, a także stanowczych działań regulatora rynku przeciw niekompetentnym usługodawcom i wzmocnieniu roli klienta. Zasada zakazująca
radcom prawnym ustalania nadmiernych wynagrodzeń zapewne daje klientowi możliwość zaskarżenia zbyt wysokich stawek do samorządu zawodowego, ale w praktyce możliwość taka raczej nie przyniesie wyrównania pozycji klienta i radcy
prawnego z kilku powodów. Klient zazwyczaj nie ma możliwości ustalenia, czy został nadmiernie obciążony i nie istnieją
żadne szczególne drogi odwoływania się od takich nadmiernych wynagrodzeń. Jeżeli jedyną drogą uzyskania zadośćuczynienia jest wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo postępowania sądowego, to ciężar związany z takimi działaniami
może klientowi uniemożliwić ich podjęcie. Ponadto, kodeksy etyki zawodowej nie stanowią powszechnie obowiązującego
prawa, a więc dochodzenie ich postanowień przed sądem może być trudne.
Maksymalne stawki, które może pobierać notariusz ustalone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z 28.6.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W cytowanym wcześniej raporcie Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wskazał, że maksymalne stawki potencjalnie prowadzą do podwyższania opłat i mogą blokować konkurencję cenową, bowiem stosowanie stawek procentowych opartych na wartości majątku nie gwarantuje, że
cena odzwierciedla wartość wykonanej pracy i mogą one skutkować bezzasadnie wysokimi opłatami. Warto też zauważyć, że ustalenie maksymalnych stawek może prowadzić do ustanowienia ich poniżej rzeczywistych kosztów. Istnieją
również inne kwestie dotyczące zakazu konkurencji cenowej między notariuszami, bo choć Minister Sprawiedliwości
ustalił maksymalne ceny dla notariuszy w celu ograniczenia wysokości opłat, to fakt ten nie stanowi impulsu dla zdrowej
konkurencji i skutkować może jedynie tym, że notariusze trzymać się będą wyznaczonych stawek28.
27

Głównie w Kodeksach Etyki Zawodowej poszczególnych zawodów prawniczych dostępnych na następujących stronach internetowych:
http://www.radca.prawny.lex.pl; http://www.adwokatura.pl; http://www.krn.org.pl.
28
Wyrok TK 10.12.2003 r., K 49/01 stwierdza, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej jest niezgodne
z Konstytucją (MoP Nr 1/2004, s. 2).
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Skargi klientów
Jak wyjaśniono na wstępie, jednym z powodów takich przepisów i ograniczeń jest pogląd, że większość klientów
znajduje się w gorszej pozycji w stosunkach z radcą prawnym, ponieważ nie dysponuje niezbędną wiedzą i informacjami. Do słabości pozycji klientów przyczyniają się jeszcze trudności napotykane przy składaniu skarg, gdy uważają,
że zostali źle obsłużeni. Dochodzenie zadośćuczynienia na drodze sądowej uzależniona jest od możliwości udowodnienia odpowiedzialności prawnej, co wiąże się z podjęciem wielu czynności proceduralnych oraz koniecznością zatrudnienia innego prawnika (o ile prawnik taki zechce prowadzić sprawę przeciw innemu prawnikowi) oraz ponoszeniem dalszych kosztów. Przeszkód utrudniających dochodzenie zadośćuczynienia za nieudolną reprezentację przed
sądem jest zatem mnóstwo. Postępowanie dyscyplinarne, które może być alternatywą dla postępowania przed sądem,
trudno uznać za dogodniejszą drogę. Skarga musi dotyczyć zachowania stanowiącego naruszenie zasad wykonywania
zawodu, a nie samej tylko nieudolnej obsługi, a zważywszy, że gra toczyć się będzie o dalszą reputację, postępowanie
dyscyplinarne będzie zapewne równie formalne i technicznie skomplikowane. Z punktu widzenia prawnika, wobec
którego zgłoszono skargę postępowanie sądowe czy dyscyplinarne będzie kłopotliwe, ponieważ i jedno, i drugie może
poważne wpłynąć na jego zawodową karierę i reputację. Nie jest więc zaskoczeniem chęć zdecydowanego bronienia
się przed zarzutami, chyba że takie zachowanie było rażącym naruszeniem i jest bezsporne. Ze względu jednak na
wady i trudności postępowań sądowych i dyscyplinarnych istnieją powody, aby w każdym systemie istniała alternatywna metoda rozpatrywania skarg, która będzie tańsza, mniej konfrontacyjna i mniej skomplikowana. Istnieją również poważne argumenty za stworzeniem systemu zachęcającego prawników do rozpatrywania skarg w ramach własnej organizacji poprzez ustanowienie odpowiednich mechanizmów stanowiących element i wyraz troski o dobro
klienta. Stworzenie skutecznego, dostępnego i przejrzystego mechanizmu rozpatrywania skarg mogłoby mieć „strategiczny” wpływ na poziom regulacji, w tym sensie, że zmniejszyłoby zapotrzebowanie na inne rodzaje ochrony regulacyjnej. Przykładowo uzasadnieniem uciążliwych warunków przyjęcia do zawodów prawniczych jest szeroko rozpowszechniona opinia, że sam rynek nie zweryfikuje słabych usługodawców, ponieważ klient nie będzie w stanie korzystać
z prawa wyboru czy karać niekompetencję. Skuteczna i przejrzysta procedura wnoszenia skarg sprawiłaby, że niekompetentni prawnicy częściej mieliby z nią do czynienia. W efekcie, o ile informacje takie byłyby publicznie dostępne,
klienci mogliby unikać prawników z dużą ilością skarg, a towarzystwa ubezpieczeniowe karałyby ich wyższymi składkami ubezpieczenia lub, w wyjątkowych przypadkach, odmową ubezpieczenia, mogące prowadzić do ich efektywnego
wyeliminowania z rynku (z zastrzeżeniem, że ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej jest warunkiem prowadzenia praktyki prawniczej).

Połączenie samorządów zawodowych
Z powodu nakładania się zakresu działalności adwokatów i radców prawnych (z wyjątkiem monopolu adwokatów na prowadzenie spraw karnych), istnieje uzasadnienie połączenia tych dwóch grup w ramach jednego samorządu zawodowego. Rozmowy na ten temat są już prowadzone i należy tę inicjatywę poprzeć. Zasadność takiej integracji byłaby tym większa, gdyby jak wspominano wcześniej, radcowie prawni również uzyskali prawo
występowania przed sądem w sprawach karnych. Nie powinno to sprawić problemu, ponieważ w programie kształcenia i egzaminowania zarówno adwokatów, jak i radców prawnych znajdują się zagadnienia prawa karnego.
Wprowadzenie takiego połączenia wydaje się bardzo atrakcyjną propozycją, bo pozwoliłaby ona na ograniczenie
kosztów regulacyjnych, w tym nadzoru i egzekucji. Jakość usług byłaby wyższa dzięki jednolitym standardom, na
czym zyskaliby również klienci. Połączenie dwóch samorządów zawodowych nastąpiło niedawno na Słowacji i choć
trudno tak wcześnie oceniać jego wyniki, to z doświadczeń słowackich z pewnością można się wiele nauczyć.

Co reformować
Na etapie negocjowania i zawierania umów wielu przedsiębiorców nie korzysta z pomocy prawnej, a paradoksalnie
to na tych etapach dostęp do wiedzy prawniczej jest szczególnie potrzebny. Głównym problemem związanym z korzystaniem z usług prawników są ceny, bo to one przyczyniają się do rzadkiego z nich korzystania. W Polsce, jak i w innych krajach, wysokość cen jest wynikiem antykonkurencyjnego rynku usług prawnych, który związany jest z barierami wejścia do zawodu, nieoptymalnymi regulacjami dotyczącymi organizacji i form prowadzenia działalności
gospodarczej, konfliktów interesów i ochrony klienta oraz praktyki ustalania cen.
Problem nie leży w tym, że w Polsce nie ma świadomości problemów wynikających z „przeregulowania” obszaru usług prawnych. Problemem bowiem wydaje się fakt, że broniące interesów swoich profesji samorządy zawodowe nie są przekonane, że deregulacja rynku będzie korzystna zarówno dla nich jak i dla interesu publicznego.
Wiele znaczą tu tradycyjne metody regulowania sfery zawodów prawniczych na świecie. Barierę tę można jednak
pokonać przeprowadzając bardziej szczegółową analizę rynku, którą najlepiej byłoby, gdyby zlecił samorząd zawo26
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dowy. Mogłaby ona stanowić dobry punkt wyjścia dla wprowadzenia praktyki w zakresie monitorowania rynku,
skutkować lepszymi informacjami dla potrzeb procesów decyzyjnych oraz określeniu swojej polityki. Podobne
działania powinien również podjąć rząd w zakresie analizy swoich uprawnień nadzorczych. Dla przykładu, inspiracją dla tworzenia ram takiej działalności mógłby być system funkcjonujący w Wielkiej Brytanii (zob. ramka 4).
Ze względu na brak wiedzy na temat kształtu rynku, reforma powinna się rozpocząć się od podjęcia na nowo
wcześniejszych działań, m.in. wsparcia połączenia izby adwokackiej i radcowskiej, liberalizacji organizacji ich
działalności oraz dopuszczenia w pewnym zakresie reklamy i specjalizacji. Innym, względnie łatwym do wprowadzenia pakietem reform byłoby skoncentrowanie się na udostępnianiu klientom niezbędnych informacji na temat
(1) kwestii merytorycznych, np. form prowadzenia działalności przez MŚP oraz (2) dostawców usług pozwalających w ten sposób klientom na lepszą orientację na rynku i skuteczniejszy wybór oraz monitoring działania zatrudnionych prawników. Wymogi sprawozdawcze po stronie usługodawców mogłyby stanowić uzupełnienie tej
reformy, a obowiązkowe ujawnianie, np. specjalizacji i stawek prawników znacznie ułatwiłoby klientom ustalenie
rodzaju potrzebnych im produktów. W dalszej części niniejszego raportu wskazujemy na celowość reformy pozwalającej na zmniejszenie opóźnień w sądach, w których istotną rolę odgrywają również prawnicy. W naturalny
sposób reprezentują oni interesy swoich klientów, co może wiązać się z chęcią manipulowania przez nich przebiegiem procesu. W celu zminimalizowania opóźnień należałoby włączyć do zawodowego kodeksu etyki zasady niezezwalające na zatajanie informacji, nakazujące terminowe przedstawianie dowodów i współpracę z sądem oraz
innymi organami.
Ramka 4: Reforma regulacji dotyczących usług prawnych w Wielkiej Brytanii
Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił zamiar dalszego zliberalizowania rynku usług prawnych w Anglii i Walii przez radykalną restrukturyzację przepisów i wymogów dotyczących świadczenia usług prawnych. Ogólnym celem reformy jest zapewnienie impulsu do
innowacyjności poprzez umożliwienie dostępu do rynku nowym rodzajom przedsiębiorstw i usługodawców w odpowiedzi na
istniejący popyt, zapewnienie procedury skargowej realizującej zasadę równości stron w stosunkach między klientami i usługodawcami oraz uruchomienie sił rynkowych, które wywierać będą nacisk na przedsiębiorców w kierunku podnoszenia jakości
świadczonych usług i obniżania ich cen.
Przewiduje się, że nowe regulacje realizować będą następujące postulaty:
9 Możliwość świadczenia usług w ramach dowolnych struktur gospodarczych, w tym np. w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością mającej za wspólników osoby niebędące prawnikami, czy spółki osobowej o charakterze wielobranżowym, o ile będą one spełniać wymogi regulacyjne i nadzorcze.
9 Powołania Sekretarza Stanu ds. Konstytucyjnych, który określi usługi podlegające regulowaniu jako usługi prawne.
9 Powołanie Rady Usług Prawnych, która otrzyma uprawnienia regulatora i obowiązki dotyczące usług prawnych (obecnie
rozdzielone są one między szereg wąsko wyspecjalizowanych organów regulacyjnych, korporacji zawodowych, ministrów
i sędziów). Przewodniczący oraz większość Rady powinni być wyznaczani spoza zawodów prawniczych. Wszystkich członków ma powoływać sekretarz Stanu. Rada powinna działać niezależnie, w interesie publicznym i przykładowo powinna
upowszechniać zasady prawa i zdrowej konkurencji na rynku usług prawnych, ale powinna też mieć uprawnienia do delegowania niektórych swoich funkcji regulacyjnych do instytucji „pierwszego kontaktu”, w tym do istniejących lub nowo
tworzonych organów zawodowych, np. tworzenia zasad postępowania i kształcenia oraz dyscypliny wśród świadczących
usługi prawne. Organy te powinny spełniać następujące kryteria: rozdzielać obowiązki polegające na reprezentowaniu
swoich członków od obowiązków regulatora; spełniać wszystkie normy, dążyć do celów i realizować wskazówki orazwymogi określone przez Radę, podlegać Radzie w zakresie ogólnego nadzoru, włącznie z uprawnieniem Rady do uchylenia
i zastąpienia zmian zasad, które wydadzą się nie leżeć w interesie publicznym oraz do ograniczenia lub wycofania delegowanego zakresu uprawnień.
9 Powołanie Biura Skarg Prawnych przez Sekretarza Stanu. Jego przewodniczący oraz większość składu powinny stanowić
osoby spoza zawodów prawniczych. Nowością będzie zaangażowanie wszystkich podmiotów świadczących usługi prawne
w ramach wprowadzenia wewnętrznych procedur skargowych spełniających normy Urzędu. Urząd będzie dbał o przestrzeganie tych norm i pomagał usługodawcom i klientom w rozstrzygnięciu sporów, których nie są w stanie rozwiązać samodzielnie. W takich przypadkach spór zostanie rozstrzygnięty przez Urząd, który może przyznać odszkodowanie klientowi. Rejestr
reklamacji będzie dostępny publicznie, pozwalając klientom na zasięgnięcie informacji przy wyborze prawnika.
Źródło: Informacja udzielona przez p. P.G. Harrisa, b. Naczelnika Wydziału Rozwoju Usług Prawniczych w Departamencie
Lorda Kanclerza w Wielkiej Brytanii.

O wiele trudniejsze działania w ramach reformy systemu cen i mechanizmów odpowiedzialności dyscyplinarnej
wymagać będą bardziej dogłębnej analizy i wypracowania konsensusu, a jego wprowadzenie powinno wiązać się ze
współpracą z wszystkimi usługodawcami.
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Prawnicze samorządy zawodowe (Izba Radców Prawnych, Izba Adwokacka i Izba Notarialna) odgrywają niezastąpioną rolę w procesie reformowania i kształtowania zawodów prawniczych. W celu nadania odpowiedniego
kierunku tym zmianom powinny one same dokonać przekształceń. Ich transformacja powinna zacząć się od przedefiniowania misji ich działania, tj. odejścia od koncepcji ochrony interesów własnej grupy zawodowej i wzięcia
odpowiedzialności za ochronę szerszego interesu publicznego. Służąc innym celom organizacje te będą wykonywać
inne funkcje i działać w innych zakresach kompetencji. Te funkcje i kompetencje powinny przede wszystkim koncentrować się na zdolności do tworzenia i wprowadzania spójnych zasad polityki wpływających na rynek usług
prawnych i wymiaru sprawiedliwości. Jednym z najważniejszych zadań samorządu zawodowego pozostanie zapewnienie odpowiedniej jakości usług, ale strategia gwarantowania usług wysokiej jakości powinna ulec zmianie.
Zarówno klient i jakość usług powinny znaleźć się w centrum zainteresowania samorządów. Nacisk powinien się
także przesunąć na kształtowanie karier prawniczych, głównie poprzez gwarantowanie zasad wykonywania zawodu
i etyki zawodowej prawników.
Udział prawników w poprawie wydajności i skuteczności sądów jest niezbędny. Wyprowadzenie sądownictwa
z obecnego kryzysu i zapewnienie sprawniejszej działalności sądów wymagać będzie lepszej współpracy między
samorządami zawodowymi a sędziami, wymiany informacji oraz wspólnych prac nad poprawą skuteczności
działań. Inspirację w tym zakresie można czerpać ze współpracy między francuskimi prawnikami, a tamtejszymi
sądami. We Francji samorządy prawników regularnie zawierają z sądami „kontrakty”, w których określają zasady
współpracy. Kontrakty takie stanowią podstawę wzajemnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego
ich wykonywania. W ramce 4 zawarte zostało podsumowanie reformy regulacji usług prawniczych w Wielkiej
Brytanii.
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Kiedy umowa jest już podpisana i jedna ze stron lub obie strony przystępują do jej wykonania, zawsze należy
liczyć się z możliwością powstania sporu. Gotowość przedsiębiorców do zawierania i realizacji umów zależy od
dostępnych sposobów rozstrzygania sporów. Poważne spory są w Polsce w gruncie rzeczy dość powszechne. Badanie
NBP z 2005 r. wykazało, że ponad 60% przedsiębiorców miało w ciągu minionych trzech lat co najmniej jeden poważny spór z partnerem handlowym. Według tego samego badania, sądy rozstrzygnęły 46% sporów, przy czym
ponad jedną trzecią rozstrzygnięto podczas postępowania sądowego, a tylko 3% w drodze arbitrażu.
Porównanie międzyregionalne potwierdza, że polscy przedsiębiorcy często bywają w sądach. Zgodnie z badaniem BEEPS przeprowadzonym w 2005 r. przez EBOiR i Bank Światowy, w ciągu ostatnich trzech lat około 40%
polskich przedsiębiorców uczestniczyło w postępowaniu sądowym tj. około 5% więcej niż w ośmiu krajach UE
i 10% więcej niż w regionie Europy i Azji Środkowej. Podobnie, w tym samym okresie, blisko 60% polskich przedsiębiorów korzystało z drogi sądowej dochodząc zaległych należności tj. 10% więcej niż w ośmiu krajach UE i 20%
więcej niż w regionie Europy i Azji Środkowej.
Niniejszy rozdział raportu poświęcony jest analizie sytuacji, w której dwie strony toczą spór co do wykonania
umowy. Zdarza się, że rozstrzygnięcie wymaga interwencji strony trzeciej, dlatego też analizujemy dwa sposoby
rozstrzygania sporu: przez sądy i w drodze arbitrażu. Wykresy 13 i 14 przedstawiają wykaz czynników mających
wpływ na decyzję przedsiębiorców o wystąpieniu bądź nie wystąpieniu z powództwem.
Gra na czas, przestrzeganie etyki biznesowej oraz motywy podatkowe to najważniejsze przyczyny, dla których
przedsiębiorcy występują na drogę sądową. Tekst w ramce 5 poświęcony jest analizie wpływu aspektów podatkowych na polskie sądy i propozycjom pewnych rozwiązań w tym zakresie. Chęć utrzymania kontaktów handlowych,
niewydolność sądów oraz koszty obsługi prawnej, to najważniejsze czynniki zniechęcające przedsiębiorców do występowania z powództwem sądowym.
Wykres 13. Czynniki mające wpływ na decyzję o wniesieniu powództwa

względy podatkowe
przedawnienie
efektywność sądów
reputacja przedsiębiorstwa
zasady etyki biznesowej (pacta sunt servanda)

chęć kredytowania partnera biznesowego
1

2

3

4

5

1 = nieważne, 5 = bardzo ważne

Źródło: Badania przeprowadzone w ramach Ankiety Rocznej dla Przedsiębiorstwa za 2004 r., Narodowy Bank Polski, 2005.
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Wykres 14. Czynniki mające wpływ na decyzje o nie wniesieniu powództwa

niewydolność sądów

reputacja firmy

zachowanie relacji biznesowych

koszt obsługi prawnej
1

2

3

4

5

1 = nieważne, 5 = bardzo ważne

Źródło: Badania przeprowadzone w ramach Ankiety Rocznej dla Przedsiębiorstwa za 2004 r., Narodowy Bank Polski, 2005.

Sądy
Wyniki badania przeprowadzonego przez NBP w 2005 r. nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że sądy pełnią
ważną rolę w rozstrzyganiu sporów gospodarczych. Pokazują one również, jak nieefektywność sądów wpływa na
zachowanie przedsiębiorców. Jak się przekonamy, najbardziej rzucającą się w oczy i niepokojącą konsekwencją tej
niewydolności jest długotrwałość postępowania. Świadomość długiego postępowania to prawdopodobnie jedna
z przyczyn, dla której przedsiębiorcy występują z powództwem wkrótce po wystąpieniu sporu, dla której tak wiele
spraw zostaje rozstrzygniętych w toku postępowania sądowego i dla której przedłużenie okresu przedawnienia jest
tak ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wystąpieniu z powództwem.
By móc odpowiedzieć na pytanie dlaczego polskie sądy tak wolno reagują na zapotrzebowanie na ich usługi ze
strony przedsiębiorców, analizujemy wydajność i efektywność całego systemu. Z uwagi na to, że głównym przedmiotem naszego zainteresowania są spory i usługi gospodarcze, w miarę możliwości koncentrujemy się w tym obszarze właściwości. Często porównujemy sądy polskie z ich odpowiednikami w innych krajach, w szczególności
w Austrii, Holandii i krajach UE8. Austria i Holandia zostały wybrane ze względu na największe podobieństwa między
ich systemami a systemem polskim29.
Ramka 5. Wpływ polityki podatkowej na sądy
Wśród milionów spraw rozstrzyganych corocznie przez polskie sądy są i takie, które nie mają charakteru sporu. Niektórzy
dłużnicy, zarówno wśród przedsiębiorców jak i osób fizycznych, mogą doświadczyć tak poważnego pogorszenia swej kondycji finansowej, że nie są dłużej w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań. W wielu przypadkach wierzyciel może zdawać
sobie w pełni sprawę z tego, że dług nigdy nie zostanie ściągnięty. Koszty wierzyciela przewyższają w takiej sytuacji kwotę
zadłużenia, ponieważ wierzyciel mógł już zapłacić podatek dochodowy od przychodu, którego nigdy nie otrzymał. Wierzyciel
może otrzymać zwrot podatku, ale musi udowodnić, że dług jest nieściągalny. Przy 19% stawce podatku dochodowego możliwość odzyskania zwrotu zapłaconego podatku może być dla wierzyciela istotna. Ponad połowa polskich przedsiębiorców
uczestniczących w przeprowadzonym przez NBP wiosną 2005 r. stwierdziła, że względy podatkowe to podstawowa przyczyna występowania przez nich na drogę sądową.

29
Polski system sądowy porównano do systemów w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Szwecji i Wielkiej
Brytanii według następujących kryteriów: system unitarny/federacyjny, struktura sądów, specjalizacja w ramach sądów, instytucja ławników,
krajowa rada sądownicza, zasady postępowania cywilnego, inicjowanie i nadzór nad zawieraniem ugód, mediacja sędziego, podejmowanie
decyzji quasi-sądowych (przez prokuraturę) i koszty postępowania. Metodologię opisano w Benchmarking in an International Perspective,
ECORYS, 2004.
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Udowodnienie nieściągalności długu wymaga jednak wniesienia sprawy do sądu, wydania orzeczenia oraz oświadczenia komornika potwierdzającego, że dług jest nieściągalny. Jak wspominano już w niniejszym raporcie, proces ten może zająć sporo
czasu, opóźniając w ten sposób zwrot podatku na rzecz wierzyciela. Na przykład, w wyniku trwającego 980 dni procesu opisanego w raporcie Doing Business in 2005, wierzyciel pożycza w zasadzie budżetowi państwa kwotę podatku na prawie trzy
lata, bez oprocentowania. O ile osobom zajmującym się państwowym budżetem tego rodzaju polityka mogłaby wydać się
atrakcyjna ze skarbowego punktu widzenia, o tyle przedsiębiorca będący wierzycielem mógłby się z takim stanowiskiem nie
zgodzić. Co być może ważniejsze, w wyniku tego procesu do sądów trafia wiele spraw, które tak naprawdę wcale nie muszą
tam trafić i niepotrzebnie przyczyniają się do opóźnień sądów w innych sprawach.
Istnieją alternatywne podejścia do problemu traktowania nieściągalnych długów z podatkowego punktu widzenia. Wiele
krajów dopuszcza dokonywanie odpisów podatkowych z tytułu wątpliwych należności według tych samych procedur, które
obowiązują w sprawozdawczości finansowej. W gruncie rzeczy, zachowanie w księgach długu uznanego za wątpliwy przyczyniłoby się do przedstawiania kondycji finansowej spółki w zbyt różowym świetle i czyniłoby sprawozdanie finansowe
mylącym. Podejście przyjęte w tej kwestii w Stanach Zjednoczonych jest nawet jeszcze bardziej bezpośrednie. Spółki o obrotach poniżej 10 milionów USD mogą dla celów sprawozdawczości podatkowej stosować metodę kasową. W takim systemie przychód nie jest księgowany, w związku z czym podatek od tego przychodu nie jest płacony do momentu otrzymania
gotówki. Tak więc, przynajmniej dla celów podatkowych, nigdy nie występuje potrzeba określania długów mianem nieściągalnych, ponieważ przychód księguje się dopiero po zapłaceniu długu. Przyjęcie takiego systemu byłoby rzeczywiście radykalną zmianą zasady polskiej sprawozdawczości podatkowej z memoriałowej na kasową, ale skromniejsza alternatywa polegająca na pozwoleniu przedsiębiorcom na odpisywanie nieściągalnych długów dla celów podatkowych w pewnych
okolicznościach bez dokumentów sądowych zmniejszyłaby obciążenie przedsiębiorców i sądów, bez poważnego uszczerbku
dla Skarbu Państwa.
Polska nie musi daleko szukać, by znaleźć mniej radykalne rozwiązanie mające na celu ograniczenie wpływu spraw o nieściągalne długi do systemu sądownictwa. W sąsiedniej Słowacji, wierzytelności przeterminowane od 6 do 9 miesięcy podlegają
50% odliczeniu dla celów podatkowych.

Właściwość miejscową i rzeczową sądu określa prawo. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we
wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów (przykładowo
sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz
rozstrzyganie sporów kompetencyjnych). Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych
i wojskowych w zakresie orzekania, a Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Do właściwości sądów powszechnych należą zarówno sprawy rozstrzygane w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym. W postępowaniu procesowym rozstrzygane są zazwyczaj sprawy karne, cywilne,
gospodarcze30 oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, natomiast w nieprocesowym o wpisy do
ksiąg wieczystych, rejestru zastawów oraz rejestru przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy, KRS). Nadzór nad
działalnością administracyjną sądów sprawuje Minister Sprawiedliwości osobiście oraz przez właściwą służbę
nadzoru, a nadzór nad działalnością sądów w zakresie orzekania – Sąd Najwyższy. Na straży niezależności sądów
i niezawisłości sędziów stoi Krajowa Rada Sądownictwa (KRadS, zob. część niniejszego rozdziału dotycząca praktyk w zarządzaniu).

Działanie sądów
W niniejszej części rozdziału omówione zostało działanie polskich sądów w oparciu o dostępne dane i kryteria
oceny działania, z uwzględnieniem zarówno wydajności, jak i legalności wydawanych postanowień.

Sądownictwo w liczbach
Wskaźniki wyników przedstawiają realistyczny, ale nie idealny czy kompletny obraz funkcjonowania polskich
sądów. Wskaźniki ilościowe, którymi posłużyliśmy się przy sporządzaniu raportu dotyczą posiadanych środków
i świadczonych usług, w tym spraw wniesionych, spraw zaległych i spraw zakończonych przez sądy. Apelacje i kasacje są wskaźnikami jakości, a ich uzupełnieniem są dane na temat liczby sędziów i innych pracowników sądowych
oraz czasu trwania postępowań.

30

Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności
gospodarczej.
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Wydatki na sądownictwo
Liczby w tabeli 231 przedstawiają skrótowe dane statystyczne na temat wydatków na sądownictwo w Polsce. Dla
przykładu procentowy udział tych wydatków w PKB odzwierciedla znaczenie sądownictwa w społeczeństwie,
a procentowy udział wydatków w finansach publicznych pokazuje jego znaczenie w sektorze publicznym. Obie te
wielkości świadczą o wynikach funkcjonowania administracji sądowej.
Tabela 2. Wydatki na sądownictwo w latach 2002–2004

Ogółem
% PKB
% wydatków publicznych
% wydatków na cele socjalne
% nakładów inwestycyjnych

2002
2,6 miliarda PLN
0,6 miliarda USD
0,3%
2,9%
67%
2,8%

2003
3,3 miliarda PLN
0,8 miliarda USD
0,4%
3,3%
61%
5,9%

2004
3,7 miliarda PLN
1 miliard USD
nie dotyczy
3,4%
60%
7,3%

Źródło: Ministerstwo Finansów.

W porównaniu z innymi krajami europejskimi wydatki na sądownictwo w ujęciu procentowym w ramach PKB
i wydatków sektora publicznego są w Polsce wysokie32. Z drugiej jednak strony, wydatki na głowę mieszkańca są niskie, co można częściowo tłumaczyć różnicami w standardzie życia w poszczególnych krajach33. Większość środków
przeznacza się na cele socjalne (od 67% w 2002 r. do 60% 2004 r.), przy czym niemal wszystkie te środki pochłaniają
wynagrodzenia. Ostatnio notowany spadek wydatków w kontekście zwiększenia liczby sędziów i pracowników sądowych świadczy prawdopodobnie o napływie młodszych sędziów i większej specjalizacji. Nakłady inwestycyjne w 2003 r.
stanowiły tylko 8% całego budżetu sądów, co stanowi wzrost w stosunku do około trzyprocentowego poziomu w 2001 r.
Wzrost ten zbiega się z wprowadzeniem trzech głównych projektów w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Information and Communication Technology – ICT) w sądach powszechnych – tj. rejestrach zastawów, KRS
oraz księgach wieczystych. Projekty te są jednak w większości finansowane z funduszy UE34.

Sędziowie i pracownicy sądowi
Liczba sędziów i pracowników sądowych są wskaźnikami wkładu pracy i jej jakości i kiedy porówna się je z liczbą
rozstrzygniętych spraw, dają wyobrażenie o wydajności operacyjnej. W 2002 r. na 100 000 mieszkańców przypadało w
Polsce 20 sędziów (z wyłączeniem ławników) i 60 osób wchodzących w skład personelu pomocniczego35. Obie te liczby
są wysokie w porównaniu z Holandią (11 i 31), ale niewiele się różnią w przypadku Austrii (21 i 67) lub Włoch, Belgii
czy Szwecji36. Zależnie od źródła informacji, liczba pozostałych pracowników przypadających na zawodowego sędziego
waha się pomiędzy dwoma i trzema, podobnie jak w innych krajach, takich jak Holandia (2,8), Austria (3,1), Włochy
(2,7) czy Słowacja (2,9)37. Sędziowie i pracownicy sądów w Polsce pracują bardzo wydajnie. W 2001 r. polski sędzia rozstrzygnął średnio 1206 spraw cywilnych i 883 spraw karnych, a te same liczby w przypadku pracowników sądu wyniosły
odpowiednio 268 spraw cywilnych i 196 spraw karnych38. Obie te liczby potwierdzają duży wpływ spraw, a z porównania liczb spraw przypadających na sędziego i pracownika wynika również, że sędziowie są bardziej obciążeni pracą.
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Dane statystyczne na temat wydatków są ograniczone do wydatków na sądy powszechne z uwagi na niedostępność innych danych, dotyczących, np. finansowania Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i MS. W związku z tym, wydatki na sądownictwo są jeszcze wyższe.
32
Wydatki na sądownictwo, jako procent PKB wynoszą: w Polsce – 0,36%, w Austrii – 0,24%, a w Holandii – 0,15%, European Judicial Systems
2002, CEPEJ, 2004. Wydatki sądownictwa jako procent wydatków publicznych w Polsce – 1,75%, na Słowacji – 1,3%, w Austrii – 1%, na Węgrzech
– 0,75%, a w Holandii – 0,5%, Benchmarking in an International Perspective, ECORYS, 2004.
33
Polska – 5 EUR, Holandia – 40 EUR, i Austria – 60 EUR, Benchmarking in an International Perspective, ECORYS, 2004.
34
„Wzrost nakładów inwestycyjnych (więcej infrastruktury, więcej elementów wyposażenia sądów) powinien skutkować podwyższeniem
wskaźników załatwialności spraw, większą elastycznością w świadczeniu usług sądowych oraz skróceniem przewidywanego czasu trwania
postępowania sądowego”, E. Buscaglia, M. Dakolias, Comparative International Study of Courts Performance Indicators, 1999.
35
W 2003 r. liczby te wzrosły do 22 sędziów i 73 pracowników na 100 000 mieszkańców.
36
Por. European Judicial Systems, CEPEJ, 2002; Benchmarking in an International Perspective, ECORYS, 2004.
37
Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 31.12.2003 r. było 8268 zawodowych sędziów, 1276 asesorów, 21 527 urzędników
i 785 referendarzy. Dla celów porównania z innymi krajami, w niniejszym raporcie wykorzystano dane dostarczone przez polskie władze na
potrzeby European Judicial Systems, CEPEJ, 2002; Benchmarking in an International Perspective, ECORYS, 2004.
38
W Holandii liczba zakończonych spraw cywilnych wyniosła 656 w przeliczeniu na sędziego i 153 w przeliczeniu na pracownika; liczba
zakończonych spraw karnych wyniosła 325 w przeliczeniu na sędziego i 88 w przeliczeniu na pracownika. W Austrii było 1052 zakończonych
spraw cywilnych w przeliczeniu na sędziego i 206 w przeliczeniu na pracownika oraz 300 zakończonych spraw karnych w przeliczeniu na
sędziego i 68 w przeliczeniu na pracownika, Benchmarking in an International Perspective, ECORYS, 2004.
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Sprawy zakończone w przeliczeniu na 1 euro
Udział spraw zakończonych w przeliczeniu na 1 EUR także świadczy o wysokiej wydajności polskich sądów39.
Polskie sądy zakończyły 8,2 spraw cywilnych i 8,2 spraw karnych w przeliczeniu na 1 EUR, podczas gdy holenderskie – odpowiednio 1,8 spraw cywilnych i 1 sprawę karną, a austriackie – 2,9 spraw cywilnych i 0,8 spraw karnych40.
Na pozytywne notowania polskiego systemu mają z pewnością wpływ niskie koszty kadrowe (płace), bowiem przeciętny koszt zatrudnienia pracownika w Polsce jest znacznie niższy niż we Włoszech, Danii, Francji, Niemczech,
Austrii, Szwecji i Finlandii. Dla przykładu w Holandii średni koszt zatrudnienia pracownika jest trzykrotnie wyższy
niż w Polsce.
Ilość postępowań sądowych na jednego mieszkańca
Wskaźnik ilości postępowań sądowych na mieszkańca mówi o tym, jak często Polacy zwracają się do sądów
o rozstrzygnięcie sporu lub z innymi sprawami, np. rejestrowymi. W ciągu minionych 10 lat liczba spraw wniesionych do sądu w Polsce wzrosła dwukrotnie, z 12 617 spraw na 100 000 mieszkańców w 1994 r. do 24 930 spraw na
100 000 mieszkańców w 2003 r. (zob. wykres 15). Niemniej liczba zgłoszonych wniosków o rejestrację zaciemnia
ogólny obraz, ponieważ tego rodzaju sprawy nie stanowią typowego przedmiotu działalności sądów. Bez ich
uwzględnienia, na polskie sądy przypadało 17 685 spraw na 100 000 mieszkańców.
Wykres 15. Wpływ spraw na 100 000 mieszkańców w latach 1994–2003
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Źródło: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szczególnie dużo wpływa spraw do sądów cywilnych (16 876 spraw na 100 000 mieszkańców w 2003 r.)41,
a znacznie mniej gospodarczych (2746 spraw na 100 000 mieszkańców). Wyraźnie wzrasta obecnie liczba spraw
karnych i postępowań w sprawie wpisów do rejestrów. Pod innymi względami wpływ spraw pozostawał mniej
więcej na tym samym poziomie w ciągu minionych kilku lat, z wyjątkiem wyraźnego spadku liczby spraw gospodarczych.

39
Przy ustalaniu wskaźnika spraw zakończonych w przeliczeniu na euro wzięto również pod uwagę zaopatrzenie w materiały i usługi
inwestycyjne.
40
Liczba zakończonych spraw karnych w przeliczeniu na euro w Polsce wyniosła 8,2, w Austrii – 0,8, a w Holandii – 1. Liczba zakończonych
spraw cywilnych w przeliczeniu na euro w Polsce wyniosła 8,2, w Austrii – 2,9, w Holandii – 1,8, Benchmarking in an International Perspective,
ECORYS, 2004.
41
Sprawy cywilne na wykresie obejmują: sprawy rodzinne, pracownicze, z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych, wieczystoksięgowe
i inne.
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Wykres 16. Wskaźnik spraw cywilnych, gospodarczych i rejestrowych, 2000–2004.
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Źródło: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wykres 17. Wpływ spraw według właściwości, 1994−2004
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Źródło: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości.

Załatwialność
Wskaźniki „załatwialności” (ang. clearing rates) wynikają ze stosunku liczby wniesionych spraw do liczby zakończonych spraw, dając wyobrażenie o liczbie spraw zaległych oraz jakości usług sądowych. W Polsce liczba spraw
zakończonych odpowiadała mniej więcej liczbie spraw wniesionych. Począwszy od 2003 r. wskaźnik „załatwialności” spraw przekracza 100%, a liczba spraw zaległych nieco spada (zob. wykres 18).
34

Spory
Wykres 18. Sprawy zakończone i zaległe w latach 1999–2004
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Źródło: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przy 180 zakończonych sprawach cywilnych (w tym gospodarczych) i 45 zakończonych sprawach karnych na
1000 mieszkańców, Polska ma relatywne znacznie wyższą wydajność od większości pozostałych krajów Europy42,
w tym Holandii (odpowiednio: 35 i 13) i Austrii (odpowiednio: 110 i 15). Nie można jednak pominąć dużej liczby
spraw nierozstrzygniętych. Sprawy zaległe stanowiły od 33% spraw wniesionych w 1999 r. do około 22% spraw
wniesionych w 2001 r. W 2004 r. wielkość zaległości spadła z 24 do 18% (zob. tabela 3)43.
Tabela 3. Sprawy zaległe w sądach, 1994–2004
rok
sprawy zaległe
(% spraw wniesionych)

1994
25%

1995
32%

1996
33%

1997
31%

1998
23%

1999
29%

2000
24%

2001
22%

2002
26%

2003
24%

2004
18%

Źródło: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czas trwania postępowania
Przeciętny czas trwania postępowania jest wskaźnikiem jakości pracy sądów. Przewlekłość postępowania jest
podstawową przyczyną niezadowolenia z pracy sądów ze strony jego uczestników procesu, w tym i przedsiębiorców (zob. wykres 22). W Polsce nie obowiązują zunifikowane normy, jeżeli chodzi o czas trwania postępowania,
ponieważ zależy on od rodzaju spraw i wydajności danego sądu. Istnieje związek pomiędzy stopniem złożoności
i formalności postępowania, a jego długością44. Najdłuższe są procesy sądowe, które trwają średnio cztery miesiące przed sądami apelacyjnymi, dziewięć miesięcy przed sądami okręgowymi i pięć miesięcy przed sądami rejonowymi (zob. także: część niniejszego rozdziału poświęcona postępowaniom cywilnym).

42

Benchmarking in an International Perspective, ECORYS, 2004.
Wszystkie sprawy będące w toku na koniec roku są traktowane w Polsce jako zaległe. Sprawy zaległe sądu są częścią katalogu spraw tzn.
wszystkich spraw będących w toku, które trwają zbyt długo C. Baar, R.G. Hann, The Reduction of Case Backlog in the Courts: A Framework
and Strategy, JDI, 2005.
44
W Polsce istnieją następujące trzy rodzaje postępowań w sprawach gospodarczych: procesowe, zwykłe, nakazowe i upominawcze oraz
uproszczone. Sprawy rejestrowe rozpoznawane są w odrębnym postępowaniu rejestrowym.
43
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Wykres 19. Czas trwania postępowania w sądach rejonowych (sprawy gospodarcze) w latach 1999–2004 w miesiącach
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Źródło: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wykres 19 przedstawia porównanie czasu postępowań w sprawach gospodarczych i rejestrowych w sądach rejonowych w latach 1999–2004. Procesy sądowe w sprawach gospodarczych wydają się być średnio krótsze dzięki lepszej wydajności sądów okręgowych i bardziej równomiernej pracy sądów gospodarczych. W 2003 r. rozpoznanie
spraw gospodarczych trwało do 4,2 miesiąca w przypadku sądów gospodarczych, 6,8 miesiąca w przypadku sądów
okręgowych i 5,4 miesiąca w przypadku sądów rejonowych. Postępowania uproszczone zabierają średnio nieco ponad połowę tego czasu (4,4 miesiąca w sądach okręgowych i 2,9 miesiąca w sądach rejonowych). Nakazy płatnicze
były wydawane w ciągu około trzech miesięcy. W 2004 r. załatwianie spraw poza postępowaniem uproszczonym
trwało krócej niż w 2003 r.45

Apelacje
Stosunek liczby apelacji i kasacji do liczby zakończonych spraw świadczy o jakości pracy wymiaru sprawiedliwości, ale jest także miernikiem barier, z jakimi uczestniczy postępowań mogą się spotkać. W 2003 r. w sprawach cywilnych wskaźnik apelacji w Polsce wynosił 1,2%, a wskaźnik kasacji 0,2%; zaś w sprawach gospodarczych, wskaźnik apelacji wynosił 0,7%, a wskaźnik kasacji 0,2%46. Wykres 20 pokazuje, że postanowienia sądów gospodarczych
są rzadziej przedmiotem apelacji niż postanowienia w sprawach cywilnych.

45
46
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Rocznik Statystyczny, Ministerstwo Sprawiedliwości, 2003.
Rocznik Statystyczny, Ministerstwo Sprawiedliwości, 2003.
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Wykres 20. Liczba apelacji w sprawach cywilnych i gospodarczych

sądy okręgowe
(gospodarcze)
sądy okręgowe
(cywilne)
sądy apelacyjne
(gospodarcze)
sądy apelacyjne
(cywilne)
0

5000

10 000

15 000

20 000
2002

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2003

Źródło: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pod względem apelacji, Polska znajduje się na końcu stawki wśród wyżej wymienionych krajów (Włochy, Dania,
Francja, Niemcy, Austria, Szwecja i Finlandia)47. Tak mała liczba apelacji mogłaby sygnalizować wysoki poziom zadowolenia procesujących się stron z pracy sądów I instancji. W sprawach gospodarczych często dochodzi do rozwiązania sporu bez wyroku (około 30% spraw), a wysoki odsetek spraw dotyczy zwrotu zapłaconych podatków,
dzięki czemu odsetek odwołań jest niski. Wywiady z przedsiębiorcami wskazują jednak, że mała liczba apelacji i
kasacji w pozostałych sprawach jest pochodną wysokich kosztów i długiego czasu trwania postępowania w przypadku skorzystania z wyżej wspomnianych środków.

Zasada integralności
Zasada integralności (ang. consistency) jest pochodną równości wobec prawa, z której wynika, że sądy są zdolne
do podobnego traktowania klientów w obszarach właściwości w całym kraju (integralność jest wskaźnikiem jakości pracy)48. Używamy sformułowania „czas trwania postępowania” w celu przedstawienia różnic w działaniu
poszczególnych sądów. Skoro sądy różnią się pod względem czasu niezbędnego do wydania postanowienia, to
przypuszczalnie różnią się także pod względem innych parametrów (zob. także: część rozdziału poświęcona ustrojowi sądów zdaje się popierać to założenie). Raporty Doing Business z 2004 r. i 2005 r. sugerują, że uzyskanie orzeczenia w procesie toczącym się przed warszawskim sądem gospodarczym zajmuje około 24 miesięcy, ale statystyczny średni czas trwania procesu w Polsce wynosi jednak tylko 5,4 miesiąca. Różnica pomiędzy tymi liczbami
wskazuje na nierównomierną pracę sądów. Wyraźne różnice można dostrzec, np. pomiędzy sądami okręgowymi
w Lublinie, Katowicach i Poznaniu z jednej strony, a sądami okręgowymi w Warszawie, Łodzi i Szczecinie z drugiej
strony49 (zob. tabela 4).

47

Udział procentowy apelacji w sprawach cywilnych i karnych wynosi w badanych sprawach od 1% do 13%, Benchmarking in an
International Perspective, ECORYS, 2004.
48
Wybór czasu trwania spraw zależy również od dostępności danych.
49
Rocznik Statystyczny, Ministerstwo Sprawiedliwości, 2003.
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Tabela 4. Czas potrzebny do wydania orzeczenia w sprawach gospodarczych w wybranych sądach
proces
sąd okręgowy

sprawy rozstrzygnięte

czas trwania w miesiącach

1023
4618
774
1369
1316
2358
2014

6,8
11,8
11,7
8,3
3,5
5,2
5,6

średnio
Warszawa
Szczecin
Łódź
Lublin
Katowice
Poznań

nakaz płatniczy
czas trwania
sprawy rozstrzygnięte
w miesiącach
1935
2,1
6075
3,2
1572
3,2
3359
3,2
1426
1,1
5009
1,9
4206
1,8

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Statystyki sądowe potwierdzają nierówną pracę sądów. Na przykład, aż w jednej trzeciej sądów rejonowych i jednej szóstej sądów okręgowych, średni czas trwania procesu jest znacznie przekroczony. W przypadku postępowań
nakazowych i upominawczych sytuacja niewiele się różni.

Opinia przedsiębiorców
Ocenę pracy sądów wystawianą przez społeczeństwo można analizować przy pomocy rozmaitych kryteriów,
takich jak niezawisłość, dostępność, bezstronność i odpowiedzialność. Zdaniem niektórych sędziów, „polskie sądy
to instytucje nieudolne, niecieszące się szacunkiem społecznym”50. Opinia społeczna na temat sądów niewiele odbiega od tej oceny. Wykres 21 przedstawia wyniki badań na temat sądów w latach 1998–2005 według badania przeprowadzonego przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej w Warszawie. Widać wyraźnie, że w porównaniu z rokiem
1998 wizerunek sądów znacznie się pogorszył51.

procenty

Wykres 21. Opinia społeczna na temat sądów 1998–2005
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Źródło: Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Warszawa.

Badanie przeprowadzone dla potrzeb niniejszej analizy przez NBP, potwierdza powyższe wyniki, bowiem tylko
16% badanych jest zdania, że sądy są sprawiedliwe i bezstronne, 14% postrzega sądy jako instytucje uczciwe, 1,8%
50
51
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Materiały z konferencji „Przyszłość polskiego sądownictwa”, Instytut Spraw Publicznych, 2003.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Warszawa 1998−2005 r.
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jako szybko działające; 2% jako przystępne, 13% jako dostępne i 5% jako zdolne do egzekwowania swych postanowień (zob. wykres 22).
Wykres 22. Ocena sądów
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Natomiast wykres 23 przedstawia jak kształtuje się ocena polskich sądów przez przedsiębiorców na tle sądów
krajów UE 8 i krajów Europy oraz Środkowej Azji w latach 2002–2005. Jak łatwo zauważyć, w ciągu ostatnich trzech
lat opinia na temat polskich sądów wśród przedsiębiorców poprawiła się, niezależnie od integralności wydawanych
orzeczeń (spójność orzecznictwa). Reputacja polskich sądów jest jednak nadal niższa, niż reputacja sądów w innych
krajach regionu.
Wykres 23. Polskie sądy na tle krajów UE8 i krajów Europy oraz Środkowej Azji
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Źródło: BEEPS, 2002 i 2005 r., Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
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Wykres 24 potwierdza wreszcie, że pomimo niezbyt perfekcyjnej pracy polskich sądów, polscy przedsiębiorcy
korzystają często z ich pomocy przy rozstrzyganiu sporów. Oznacza to, że sądy są w Polsce potrzebne i że występuje w Polsce ogromne zapotrzebowanie na rządy prawa oraz duża presja społeczna na zreformowanie systemu sądownictwa.
Wykres 24. Reformy gospodarcze wpływają na wzrost zapotrzebowania na usługi sądów
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Źródło: Judicial Systems in Transition Economies—Assessing the Past, Looking to the Future, Bank Światowy, 2005 na podstawie:
Business Environment and Enterprise Performance Surveys (BEEPS), Bank Światowy i EBOiR oraz Transition Report, EBOiR, 2002.

Co reformować?
Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów europejskich pod względem wydatków na sądownictwo52 oraz liczby
rozstrzygniętych spraw w stosunku do wydanych środków53. Według tych kryteriów, sądownictwo w Polsce powinno
być w doskonałym stanie. Wysoki poziom wydatków i wysoki wskaźnik wydajności odzwierciedlają jednak stan, w którym mamy do czynienia z ogromem spraw drobnych, głównie dotyczących rejestracji (ok. 30%), spraw o nieściągalne
długi, wytoczonych dla celów podatkowych, jak również, wysokim poziomem zatrudnienia przy stosunkowo niskich
kosztach54. To pierwsze wynika z niewłaściwego rozdzielenia funkcji i słabego mechanizmu filtrującego, zaś drugie jest
pochodną relatywnie niskich płac. Większość ponoszonych przez sądy nakładów pochłaniają wynagrodzenia i na
szkolenia i/lub innowacje i technologie zostaje niewiele środków55.
Wynagrodzenie ma decydujące znaczenie przy pozyskiwaniu dla sądownictwa wysoko wykwalifikowanych fachowców oraz zachowaniu ich niezawisłości. Niskie płace budzą więc pewne obawy. Wysoki wskaźnik spraw
w przeliczeniu na osobę, w połączeniu z dużą liczbą zaległych spraw, mógłby być sygnałem ostrzegawczym przed
słabszą jakością i ograniczonym dostępem do sądów. Ten sam skutek wywołują nadmierne opóźnienia, które przyczyniają się również do wzrostu kosztów postępowania. Wyjątkowo mała liczba apelacji świadczy także o możliwości
występowania w Polsce ekonomicznych barier dostępu do sądów. Wydajność polskich sądów jest różna w zależności
od obszaru właściwości i regionu, przy czym ostatnie miejsce pod tym względem zajmuje Warszawa. Z tego powodu

52
Por. raporty Benchmarking in an International Perspective oraz European Judicial System stawiają Polskę na pierwszym miejscu wśród
11 krajów UE i na drugim miejscu wśród 33 krajów Europy pod względem wydatków sądów w przeliczeniu na PKB i budżety państwowe.
53
Benchmarking in an International Perspective, ECORYS, 2004.
54
Przeciętne koszty zatrudnienia pracownika w Holandii są trzykrotnie wyższe niż w Polsce, co przekłada się na wysoki wskaźnik zamkniętych spraw w przeliczeniu na 1 EUR w Polsce i niski wskaźnik zamkniętych spraw w przeliczeniu na 1 EUR w Holandii.
55
Instytucje, np. Holenderska Administracja Podatkowa, które problem efektywności systemu rozwiązują przy pomocy innowacji i technologii, wydają od 18% do 30% swojego budżetu na technologie informatyczno-komunikacyjne.
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obywatele polscy nie są tak samo traktowani i nie są równi wobec prawa. Wizerunek systemu sądownictwa jest daleki od
pozytywnego, a główne przyczyny tego stanu rzeczy to przewlekłe postępowania oraz brak integralności w zakresie wydawanych orzeczeń (spójność orzecznictwa). Jednocześnie sądy mają rację bytu, bowiem w przypadku wyniknięcia sporów przedsiębiorcy zwracają się do nich w poszukiwaniu rozwiązania ich problemów.
Podsumowując, sądownictwu bardzo wiele brakuje do zaspokojenia społecznego zapotrzebowania na świadczone usługi. Podnoszenie wydajności sądów poprzez zatrudnianie większej liczby sędziów i pracowników sądowych dobiega już granic swoich możliwości. Tego rodzaju praktyka przynosi pozytywne efekty w sytuacjach kryzysowych, ale w dłuższej perspektywie musi być powiązana z innymi formami podnoszenia efektywności, takimi jak
optymalizacja pod względem technologii, organizacji, procedur i zarządzania. Pozytywnym sygnałem jest to, że
polski system sądowniczy, po burzliwej dekadzie, osiągnął pewien poziom stabilizacji, na którym wpływ spraw,
choć ciągle rosnący, stał się bardziej przewidywalny i możliwy do opanowania. W związku z tym, rezygnacja z reform byłaby jednoznaczna ze zmarnowaniem szansy na przyspieszenie pracy sądów. Wyżej opisane badanie empiryczne wskazuje, że reformy powinny zmierzać ku wzmocnieniu mechanizmów filtrujących i ograniczeniu wpływu
spraw do sądów lub procedur ich załatwiania. Bardzo ważne jest także zwiększenie nakładów na rozwijanie ludzkich umiejętności i przyśpieszenie modernizacji technicznej. Nierównomierna praca sądów wymaga dwustopniowego podejścia do reform. Reformom strukturalnym powinny towarzyszyć reformy mające na celu ograniczenie
zaległych spraw i opóźnień w najbardziej obciążonych sądach.

Czynniki mające wpływ na pracę sądów
Niniejsza część rozdziału poświęcona jest analizie kluczowych czynników mających wpływ na pracę sądów. Są to:
organizacja sądów, rozdzielanie spraw i ustrój sądów, procedury, wykorzystanie technologii i praktyki zarządcze56.

Organizacja sądów
Wielkość polskiego sektora sądownictwa, szczególnie na tle innych krajów, może wyjaśnić niektóre jego zawiłości (zob. tabela 5).
Tabela 5. Wielkość sektora sądownictwa w Polsce i niektórych innych krajach Europy
sądy I instancji
na 1 mln
mieszkańców

liczba mieszkańców liczba pracowników na 100 000
obsługiwana przez
mieszkańców
jeden sąd I instancji
sędziowie
personel
pomocniczy

liczba pracowników
przypadająca na jeden sąd
sędziowie
pracownicy
sądu

Polska

9

113 442

20

59

22,4

65,3

Holandia

3

800 000

11

31

64,6

179,1

Austria

25

60 000

21

67

9,8

30,7

Słowacja

10,2

97 803

23

67

18,1

53,1

Węgry

10,9

91 369

27

75

17,8

48,8

Źródło: European Judicial Systems, CEPEJ, 2002.

Polska ma trójstopniowy system sądów powszechnych z 315 sądami rejonowymi, 43 sądami okręgowymi i 11 sądami apelacyjnymi. W wewnętrznej strukturze organizacyjnej sądów tworzone są wydziały celem rozpoznawania
określonej kategorii spraw z zakresu: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa
gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych. Pod względem organizacyjnym sądy gospodarcze są wydziałami sądów powszechnych, choć mogą być geograficznie oddalone od ich
sądów macierzystych. W chwili obecnej około 120 wydziałów gospodarczych działa w ramach obszarów właściwości
315 rejonowych sądów powszechnych. Polska ma 347 wydziałów wieczystoksięgowych, 27 wydziałów rejestrowych
i 10 wydziałów rejestru zastawów. Ponadto utworzono 50 ośrodków informacyjnych (Centrala Centralnej Informacji
i Oddziały Centralnej Informacji).
56

Z powodu ograniczeń w dostępie do danych w badaniu wzięto pod uwagę ogólną pracę sądów, a tam, gdzie było to możliwe, pracę sądów
w sprawach cywilnych i gospodarczych. Oficjalne dane statystyczne na temat sądów są podstawowym źródłem wykorzystywanym do oceny pracy
sądów. Ponadto, w analizie posłużono się danymi zawartymi w raporcie European Judicial Systems, CEPEJ, 2002, który obejmuje wszystkie kraje
członkowskie Rady Europy oraz raport Benchmarking in an International Perspective, ECORYS, 2004 odnoszący się do 11 krajów (Holandia, Niemcy,
Polska, Austria Francja, Włochy, Dania, Szwecja, Belgia, Anglia-Walia i Finlandia). Wzięto również pod uwagę subiektywne opinie międzynarodowych i krajowych ekspertów, w tym sędziów, zebranych dla potrzeb niniejszej oceny i opublikowanych w rozmaitych analizach i artykułach.
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Elastyczność
Wydajność sądów zależy częściowo od elastycznego dopasowania popytu i podaży usług sądowych, systemu
rozdzielania spraw, rozmieszczenia sędziów i pracowników sądowych oraz określenia ustroju sądów. Poza wydajnością i efektywnością przy podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji systemu sądownictwa należy uwzględnić dostęp do sądów, bezstronność i niezawisłość. Naturalną konsekwencją organizacyjną tych niezbędnych cech są
zasady niezawisłości sędziowskiej w połączeniu z zasadą nieprzenoszalności sędziów. Niniejsza część rozdziału opisuje,
w jaki sposób polski system równoważy elastyczność organizacyjną, która prowadzi do wyższej wydajności i zapewnia
niezawisłość i bezstronność sędziowską.
Według wskaźników elastyczności sądów, których lista została poszerzona o Polskę, system organizacyjny polskiego sądownictwa wydaje się mieć większe zdolności przystosowawcze niż system organizacyjny sądownictwa
portugalskiego czy włoskiego i pozostaje na poziomie bardzo zbliżonym do systemu austriackiego w przeciwieństwie do norweskiego i holenderskiego (zob. tabela 6)57.
Tabela 6. Wskaźniki elastyczności sądów (M. Fabri)
zmienne/kraj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

wskaźnik

Anglia/Walia

4

4

3

2

5

5

0

4

5

5

37

Holandia

2

2

5

3

4

3

3

5

0

4

32

Norwegia

5

5

0

5

3

3

3

5

0

1

30

Quebec

4

3

2

2

4

5

0

4

0

4

28

Austria

3

3

3

4

2

1

2

5

0

2

25

Polska

2

3

5

3

4

3

0

1

1

1

23

Włochy

1

3

5

3

0

1

2

0

0

2

17

Portugalia

2

1

1

1

2

2

0

0

0

2

11

Źródło: M. Fabri, P. Langbroek, Case Assignment to Courts and Within Courts: a Comparative Study in Seven Countries, 2004 oraz
dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obszary właściwości i kompetencje
Rozdział spraw wśród sądów
Z wykresu 25 wynika, że sądy rejonowe załatwiają prawie 80% wnoszonych spraw, sądy okręgowe rozstrzygają
około 9%, a sądy apelacyjne 1% wszystkich wniesionych spraw58. Polska wydaje się zatem przestrzegać zasady, że
sprawy powinny być rozstrzygane tam, gdzie pożądany wynik można osiągnąć najmniejszym kosztem.

57

M. Fabri, P. Langbroek, Case Assignment to Courts and Within Courts: a Comparative Study in Seven Countries, 2004. Zestawienie
wskaźników elastyczności sądów stanowi próbę ustalenia wskaźnika zdolności systemu sądownictwa do stawienia czoła wyzwaniom wynikającym z nieprzewidywalnego i zmieniającego się popytu na usługi sądowe. Jest to syntetyczny opis stopnia elastyczności każdego systemu
sądowego w rozdzielaniu spraw i przydziału do nich sędziów. Każdy system sądownictwa jest oceniany w skali od 0 (najmniejsza elastyczność)
do 5 (największa elastyczność) na podstawie 10 wybranych zmiennych:
1) liczby obszarów właściwości;
2) liczby wyspecjalizowanych sądów w ramach tego samego obszaru właściwości;
3) liczby wyspecjalizowanych jednostek w ramach sądu;
4) liczby siedzib sądu;
5) nieprzenoszalności sędziów i zasady „naturalnego sędziego”;
6) roli prezesa sądu w przydziale sędziów i rozdziale spraw;
7) roli prezesa sądu przy tworzeniu wydziałów i jednostek sądu;
8) zrównoważonego obciążenia sądów;
9) określonych technik przydzielania spraw wewnątrz sądu oraz
10) łatwości, z jaką sędziowie „doraźni” mogą być powoływani w przypadku nieprzewidywalnego wpływu spraw.
Zmienne te to wybrane czynniki dotyczące struktury systemów sądownictwa, pewnych ich podstawowych zasad oraz organizacyjnego
funkcjonowania sądów.
58
Rocznik Statystyczny, Ministerstwo Sprawiedliwości, 2003.
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Wykres 25. Sprawy karne, cywilne, gospodarcze oraz rejestrowe, rozstrzygnięte przez sądy w 2003 r.

rejestracje

gospodarcze

cywilne

karne
0%

20%
sądy rejonowe

40%
sądy okręgowe

60%

80%

100%

sądy apelacyjne

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Sprawy trafiają do sądów według połączonych kryteriów geograficznych, rzeczowych i wartości przedmiotu sporu. Z geograficznego punktu widzenia, o właściwości sądów decyduje m.in. miejsce zamieszkania pozwanego, miejsce jego majątku oraz miejsce wykonywania zobowiązań i postanowień umownych. W zasadzie prawie większość
spraw karnych i cywilnych trafia do sądów rejonowych59. Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to sądy rejonowe rozstrzygają spory, których wartość nie przekracza 100 000 PLN. Do sądów rejonowych należą także sprawy rejestrowe
i sprawy upadłościowe. Sądy rejonowe prowadzą również postępowania w sprawach o wpis w KRS (sprawy rejestrowe). Sądy okręgowe, poza orzekaniem w pierwszej instancji w sprawach zastrzeżonych do ich właściwości są sądami
odwoławczymi od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe, a sądy apelacyjne odpowiednio sądami odwoławczymi
od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez sądy okręgowe. Sąd Najwyższy jest uprawniony do rozstrzygania
o nadzwyczajnych środkach prawnych (kasacje)60 i niektórych zażaleń na postanowienia sądów II instancji. Do obowiązków Sądu Najwyższego należy także sprawowanie nadzoru nad interpretacją i stosowaniem przepisów prawa
przez sądy niższej instancji, co czyni w drodze rozmaitych uchwał i szerszej analizy orzecznictwa. Wszystkie zasady rozdziału spraw według obszaru właściwości i kompetencji sądów są określone w przepisach prawa. W związku z tym,
wszelkie zmiany musiałyby być poprzedzone zmianami legislacyjnymi, które wymagają czasochłonnych procesów politycznych. Niemniej często spotykaną, np. w Wielkiej Brytanii strategią radzenia sobie ze wzrostem zapotrzebowania na
usługi sądowe jest większa elastyczność w rozdziale spraw z uwzględnieniem aktualnych możliwości sądów. Bez wątpienia Polska skorzystałaby na takiej swobodzie.
Przydział spraw sędziom
W Polsce nie obowiązują żadne ścisłe wytyczne w sprawie przydziału i zmiany przydziału spraw wewnątrz sądu,
z wyjątkiem spraw karnych. Przydział spraw odbywa się na podstawie kolejności dni i numerów, pod jakimi są one
rejestrowane, z uwzględnieniem właściwości miejscowej i przedmiotowej, ale prezesi sądów mogą zmieniać kolejność według swego uznania. Niektórzy przedstawiciele środowiska prawniczego, zarówno sędziowie, jak i adwokaci, są zgodni co do tego, że nietrudno jest trafić na konkretnego sędziego w swojej sprawie. Można to wyeliminować
poprzez zastosowanie bardziej skomplikowanego, losowego przydziału spraw, ponieważ jest to metoda szybsza i zapewnia większą przejrzystość i uczciwość. Na świecie została wprowadzona w kilku krajach, przy czym ostatnio na
Słowacji. W jej ramach sędzia otrzymuje sprawę na podstawie jego/jej aktualnego obciążenia w drodze losowego
wyboru. Ten dobrze zaprojektowany system jest elastyczny w określaniu wagi spraw i równoważeniu obciążenia
pracą w zakresie specjalnych zleceń. Poza tym, w razie potrzeby prezes sądu może anulować przydział losowy i sa-

59

Nieliczne sprawy cywilne zarezerwowane dla sądów okręgowych dotyczą ochrony własności intelektualnej, sporów dotyczących środków masowego przekazu, ochrony praw osobistych, a także ochrony praw majątkowych, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 75 000 PLN.
60
Sądowi Najwyższemu przysługuje wyłączna kompetencja do decydowania o zastosowaniu trybu nadzwyczajnego.
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modzielnie zlecić rozpoznanie sprawy. Sędziowie zazwyczaj ponoszą wyłączną odpowiedzialność za sprawę, ale na
Słowacji funkcjonuje również instytucja „zespołu zarządzającego sprawą” i to „zespół”, a nie „sędzia” jest odpowiedzialny od chwili wniesienia sprawy do czasu jej rozstrzygnięcia. Dobrze zorganizowana instytucja zespołu uwalnia
sędziów od prac administracyjnych i pozwala zarówno im, jak i pozostałym członkom na specjalizację i wyższą
wydajność.
Przydział sędziów do sądów
Powołanie sędziego w Polsce podlega określonym wymogom i procedurom. Absolwent studiów prawniczych
musi zdać egzamin wstępny na aplikację, następnie po odbyciu aplikacji złożyć egzamin końcowy. Większość
kandydatów na sędziów trafia do sądów po odbyciu trzyletniej aplikacji, złożeniu egzaminu sędziowskiego oraz
odbyciu asesury. Potencjalny kandydat61 oceniany jest przez prezesa określonego sądu, kolegium tego sądu oraz
właściwe zgromadzenie ogólne sędziów. Następnie kandydatura przekazywana jest KRadS za pośrednictwem
Ministra Sprawiedliwości. KRadS rozpatruje i ocenia kandydaturę do pełnienia urzędu sędziowskiego i przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie danej osoby na sędziego określonego sądu.
Sędziów nie można bez ich zgody przenieść na inne stanowisko poza ich sądem macierzystym, z wyjątkiem określonych w ustawie przyczyn o charakterze dyscyplinarnym lub organizacyjnym62. Prezesi sądów i Minister
Sprawiedliwości mogą jednak delegować sędziów na krótko do pracy w innych sądach, przy czym korzysta się
z tego uprawnienia w sposób wybiórczy, głównie w celu opanowania sytuacji kryzysowych. Wewnątrz tego samego sądu, sędzia traktowany jest jako jego „zasób” i może być przenoszony stosownie do potrzeb.
Kryzys polskiego sądownictwa w latach dziewięćdziesiątych, wynikający ze zwiększonego wpływu spraw, ujawnił
brak elastyczności systemu. Dotyczy on po pierwsze, czasu niezbędnego do zostania sędzią z prawem samodzielnego wykonywania zawodu, po drugie, długości procesu selekcji i mianowania na stanowisko sędziego (około 9 miesięcy)63, a po trzecie, faktu, że sędziowie i członkowie personelu pomocniczego (a przynajmniej niektórzy z nich) nie
mogą być przenoszeni do innych sądów stosownie do potrzeb64. Paradoksalnie można odnieść wrażenie, że procedura przydziału sprawy sędziemu, w tym także odebrania mu sprawy, jest zbyt uznaniowa. Zakres swobód prezesa
w tym względzie zagraża niezawisłości i bezstronności sędziów.

Ustrój sądów
Ustrój sądów pomaga wyjaśnić, czy sądy działają w optymalnej skali i z zachowaniem optymalnego stopnia specjalizacji. Omawiane kwestie dotyczą liczby oraz lokalizacji, wielkości i specjalizacji sądów65.
Nawet drobna interwencja zmieniająca ustrój sądów może mieć poważne konsekwencje. Największym wyzwaniem dla ustroju jest skorelowanie wzrostu wydajności sądów z potrzebami geograficznymi poprzez wykorzystanie
efektu skali i dywersyfikację usług. Należy przy tym uwzględnić następujące czynniki: ilość pracy, wydajność, liczbę
sędziów (personelu pomocniczego) oraz konieczność ich specjalizacji, koszty operacyjne sądu (sądów), liczbę ludności, gospodarkę (koncentracja określonych rodzajów działalności), infrastrukturę transportową, organizację
struktur administracyjnych oraz historyczne znaczenie danego sądu. O kształcie ustroju sądów i liczbie sędziów
w Polsce decyduje Ministerstwo Sprawiedliwości. Uprawnienie to podlega ograniczeniom wynikającym z ustawowych kryteriów oraz spoczywającego na ministerstwie obowiązku konsultowania się przed pojęciem decyzji z sądami i KRadS66. W praktyce utworzenie sądu lub wydziału następuje z inicjatywy sądów i jest uzależnione od wpływu spraw oraz konfiguracji sądów i sędziów. W tworzeniu sądów i ich wydziałów ważną rolę odgrywają interesy
lokalnej społeczności.

61

Uzyskanie prawa ubiegania się o stanowisko sędziego wymaga spełnienia następujących kryteriów: posiadania polskiego obywatelstwa,
zdolności do czynności prawnych, prawego charakteru, tytułu magistra prawa polskiej uczelni, dobrego stanu zdrowia, ukończonych 29 lat
oraz doświadczenia zawodowego.
62
Chyba że dany sędzia został skazany za popełnienie przestępstwa lub polecenie takie wyda sąd dyscyplinarny.
63
Raport Najwyższej Izby Kontroli nr 150/2001/P00/003/DAE dotyczący sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
2001.
64
Dało się to szczególnie odczuć w 1996 r., kiedy to z powodu nieelastycznych zasad prezesi sądów nie byli w stanie zapełnić 10% sędziowskich wakatów w sądach apelacyjnych i około 12% wakatów w sądach okręgowych. W 1999 r. liczby te wzrosły do 44% i 32%, zob. Raport
Najwyższej Izby Kontroli nr 150/2001/P00/003/DAE o sprawowaniu nadzoru nad administracyjną działalnością sądów, 2001.
65
Obniżenie kosztów jednostkowych wynikające ze zwiększenia produkcji dzięki wydajności operacyjnej. Efekt skali można uzyskać,
ponieważ w miarę wzrostu produkcji spadają koszty utworzenia każdej dodatkowej jednostki.
66
Reinforcement of the Rule of Law, Project PHARE, 2002.
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Plan ogólny
Pierwszy ustrój sądów w Polsce został przygotowany w 2001 r. w celu odzwierciedlenia administracyjnej i terytorialnej struktury organizacyjnej. Od 2001 r. ustrój sądów wielokrotnie się zmieniał, głównie na potrzeby doraźne
w celu dostosowania systemu do zmieniającego się zapotrzebowania na usługi sądowe. Składa się on z kilku pozornie niezwiązanych ze sobą poziomów, jest zawiły i trudny do odczytania bez pomocy dobrze poinformowanej osoby z branży. Na podstawie bardzo krótkiej analizy autorzy niniejszego raportu doszli do wniosku, że w trakcie kolejnych rewizji polskiego ustroju sądów przeoczono być może bardzo wiele istotnych kwestii67. Wydaje się zatem, że
nie ma zbyt dużego związku pomiędzy obciążeniem sądów gospodarczych i zmianami ich ustroju. Na przykład
w latach 2000 i 2003 liczba wydziałów gospodarczych wzrosła o 2568, lecz dostępne dane statystyczne wskazują, że
w tym czasie liczby zarówno wniesionych, jak i zaległych spraw gospodarczych nieco zmalały.
Porównanie liczby mieszkańców podlegających właściwości sądów wyższej instancji z jednej strony i wpływu spraw
z drugiej, ujawnia utrzymujące się dysproporcje pomiędzy sądami pod względem obsługiwanej przez nie populacji,
obciążenia pracą oraz liczbą sędziów i personelu pomocniczego69. Argumenty powołujące się na dostęp do sądów mogłyby usprawiedliwić różnice występujące w przypadku sądów I instancji, ale nie usprawiedliwiają różnic w przypadku
sądów wyższej instancji, których kontakt z procesującymi się stronami jest ograniczony lub w ogóle nie występuje.
Wielkość sądów
„Wielkość sądów ma znaczenie dla osiąganych przez nie wyników” – taką oto opinię wysnuto z badania przeprowadzonego w 1995 r. w Szwecji. Wywnioskowano także, że mniejsze sądy choć kosztują więcej i zatrudniają relatywnie więcej personelu uzyskują lepszy czas w załatwianiu spraw. Warto jednak podkreślić, że nie ma uniwersalnego
wzoru na optymalną wielkość sądu. Poszczególne kraje mają różne strategie jej definiowania. Niemniej jednak, dwa
nie powiązane ze sobą badania przeprowadzone w bardzo różnych krajach (Szwecja i Słowacja), w których zastosowano inną metodologię pod kątem różnych problemów doprowadziły do tego samego wniosku: sąd powinien
liczyć co najmniej dziewięciu albo dziesięciu sędziów by móc pracować efektywnie70. Ponadto autorzy badań przeprowadzonych w Szwecji uznali, że nie ma ograniczeń co do wielkości sądów.
W Polsce istnieją sądy „duże” i „małe”. „Duże” sądy apelacyjne znajdują się w następujących miastach: Gdańsk, Kraków,
Katowice, Poznań, Wrocław i Warszawa. Świadcząc usługi na rzecz 71% ludności, „duże” sądy orzekają w około 74%
spraw. Podobnie, 6 sądów okręgowych obsługuje mniej niż 0,5 miliona mieszkańców, podczas gdy dwa (w Warszawie
i Poznaniu) obsługują po ponad 2 miliony mieszkańców. Sześć największych sądów okręgowych (w Warszawie, Poznaniu,
Katowicach, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu) ma dwa do trzech razy więcej klientów w porównaniu ze średnią. Tendencje
demograficzne występujące na obszarze właściwości „słabych” i „mocnych” sądów wskazują, że powyższe dysproporcje
mogą w przyszłości wzrosnąć71. Niektóre sądy w Polsce, np. w Warszawie są bardzo dużymi strukturami organizacyjnymi, zatrudniającymi setki sędziów i orzekającymi w tysiącach spraw. Fakt, że największe sądy osiągają zwykle wyniki
gorsze od spodziewanych, budzi obawę, że są one jednak zbyt rozległe i w związku z tym trudno nimi zarządzać.
Wielkość niektórych sądów, w tym podział na wydziały oraz faktyczne dysproporcje zachodzące w obszarach właściwości sądów (odpowiednio również określonych wydziałów), przyczyniają się do zwiększenia stopnia zawiłości ustroju
sądów i systemu ich zarządzania i mogą mieć odwrotny skutek dla wydajności sądów.
67
Powyższa analiza nie jest ani wszechstronna ani kompletna. Ograniczenia jej wynikają z obliczeń możliwych na podstawie dostępnych
danych, takich jak związek pomiędzy ilością pracy, sądami i kwestiami demograficznymi.
68
Główny Urząd Statystyczny.
69
Obecnie działa 45 sądów okręgowych różnej wielkości, które zatrudniają różną liczbę sędziów (od 12 do 200 sędziów w jednym sądzie).
Dane statystyczne z 2005 r. wskazują, że średnie pensum sędziego w sądzie rejonowym wynosi 414,5 spraw, przy czym waha się ono pomiędzy
255,5 a 503 sprawami na sędziego w zależności od sądu.
70
Na Słowacji liczby te wzrosły później do 13–15 sędziów w sądach I instancji i 40 sędziów w sądach wyższej instancji.
71
Ludność obsługiwana przez sądy apelacyjne w latach 2001–2003 (w dziesiątkach tysięcy).

Sąd Apelacyjny
Rzeszów
Białystok
Łódź
Warszawa
Lublin
Wrocław
Kraków
Poznań
Katowice
Gdańsk
ogółem

2001
213,1
214,2
319,6
347,5
379,1
405,1
456,1
452,0
483,0
554,5
3824,2

2003
209,7
210,1
315,4
369,9
373,1
395,4
454,5
460,8
471,5
558,7
3819,1

różnica
-1,6%
-1,9%
-1,3%
4,7%
-1,6%
-2,4%
-0,4%
1,9%
– 2,4%
0,7%
-0,1%

ogółem % 2001
5,6%
5,6%
8,4%
9,1%
9,9%
10,6%
11,9%
11,8%
12,6%
14,5%
100%

ogółem % 2003
5,5%
5,5%
8,4%
9,7%
9,8%
10,4%
11,9%
12,1%
12,3%
14,6%
100%
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Specjalizacja
Główną przyczyną ustalenia minimalnych poziomów referencyjnych w obu powyższych przypadkach (Szwecja
i Słowacja) było zapewnienie dostatecznego wpływu spraw dla celów specjalizacji sędziów i pracowników sądowych przynajmniej w podstawowych dziedzinach prawa, takich jak prawo karne, administracyjne i cywilne72.
Badanie przeprowadzone w Szwecji wykazało również, że sądy tej wielkości mają najniższe koszty operacyjne i wystarczającą elastyczność operacyjną, w tym zdolność do reagowania na zmiany wpływu spraw w 15−20%.
W Polsce, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, w sądach I instancji tworzy się wydziały do rozpoznawania odpowiednio spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz rozpoznawania spraw z zakresu prawa gospodarczego,
w tym spraw o wpis do KRS, rejestru zastawów oraz spraw upadłościowych73.
Rozróżnienie wymienionych rodzajów spraw jest możliwe dzięki specjalizacji sądów (sądy gospodarcze, sądy
pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz strukturze organizacyjnej sądów (odpowiednio wydziały cywilne, karne,
rodzinne). W zależności od wielkości sądu i utworzenia w nim określonych wydziałów – sędziowie orzekający
w tych wydziałach mogą pogłębiać specjalizację z danej dziedziny prawa np. prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lub prawa gospodarczego, w tym w zakresie
rozpoznawania spraw gospodarczych, o wpis do KRS, do rejestru zastawów lub spraw upadłościowych i naprawczych.
W dziedzinie prawa gospodarczego sędziowie najczęściej specjalizują się w sprawach rozpoznawanych w postępowaniach zwykłych procesowych oraz nakazowym i upominawczym, nadto w sprawach rejestrowych oraz upadłościowych i naprawczych. W związku z orzekaniem w określonym wydziale sędziowie specjalizują się w rozpoznawaniu określonych rodzajów spraw. W Polsce sędziowie przydzielani są do orzekania w danym wydziale i w czasie
pracy orzeczniczej nabywają specjalistycznych umiejętności do rozpoznawania określonych kategorii spraw. Dzieje
się tak, ponieważ w ramach odbywania aplikacji sądowej, poprzedzającej egzamin sędziowski, pozyskiwana jest
wiedza ogólna z wszystkich dziedzin prawa. Dopiero czynności orzecznicze i pogłębianie wiedzy z określonej dziedziny prawa prowadzą do faktycznej specjalizacji, co w konsekwencji uznawane jest w Polsce, jako skuteczna strategia podnoszenia jakości podejmowanych decyzji.
Trudno wnioskować, w jakim stopniu specjalizacja sędziów orzekających w polskich sądach przyczynia się do
ich ogólnej wydajności, bowiem specjalizacja wynika raczej z tradycji i rozwiązań oportunistycznych aniżeli z dążenia do zwiększenia wydajności. Specjalizacja wynikająca z tworzenia w sądach wydziałów w połączeniu ze zróżnicowaniem obszarów właściwości stanowi wyzwanie w sferze zarządzania. Warto się także zastanowić nad tym,
czy specjalizacja nie odbywa się kosztem elastyczności w przemieszczaniu sędziów w ramach systemu. Przykładowo,
w Norwegii kwestia ta miała znaczący wpływ na ograniczenie specjalizacji sędziowskich tylko do bardzo skomplikowanych spraw, np. sporów gospodarczych. Inną kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy zamiast specjalizacji sprawy wymagające niewielkiej znajomości prawa, np. rejestrowe nie powinny być rozpatrywane centralnie za pomocą
sądowych biur obsługi (ang. front offices) (zob. ramka 6).
Ramka 6. Centrum Spraw Sądów Okręgowych (County Court Bulk Centre) w Anglii i Walii
Dzięki zastosowaniu technik informatycznych i komunikacyjnych, sprawy z lokalnych sądów są przekazywane do tzw. centrum spraw sądów okręgowych, do którego wpływają drogą elektroniczną. Centrum przekazuje powtarzające się i wymagające dużego zaangażowania personelu sprawy z sądów lokalnych do centralnego wspomaganego komputerowo zaplecza (ang.
back office) w Northampton, które rozpatruje 54% wszystkich spraw sądu okręgowego (niższego szczebla systemu sądownictwa cywilnego). Rozpatrzone sprawy przekazywane są drogą elektroniczną do lokalnych sądów.
Źródło: M. Fabri, P. Langbroek, Case Assignment to Courts and within Courts: A Comparative Study in Seven Countries, 2004.

Co reformować?
W Polsce prawo przewiduje obszary właściwości miejscowej i rzeczowej określonych sądów, przy uwzględnieniu
odrębności określonych postępowań (np. w sprawach gospodarczych). Tego rodzaju podejście, choć przejrzyste
i przewidywalne, zostawia niewiele miejsca na elastyczne dostosowywanie wpływu spraw do możliwości ich rozpatrywania przez sądy w sytuacjach kryzysowych. Jedną z konsekwencji elastycznego podejścia byłoby pozwolenie
72
Na Słowacji reforma dotyczy także nowego sposobu zarządzania sprawami i wewnętrznej organizacji sądów mającej na celu wspieranie
zmian. System wewnętrznej organizacji opiera się na zespołach zarządzających sprawami (case management teams) oraz losowym ich przydziale.
73
Istnieją także odrębne sądy wojskowe, a także wydział ochrony konkurencji i konsumentów przy sądzie okręgowym w Warszawie, które
w niniejszej analizie nie są brane pod uwagę.
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uczestnikom postępowania na wybór sądu (tzw. forum shopping). Polskie prawo otwiera dla stron procesujących się
pewne możliwości wyboru sądu, ale forum shopping ma jednak zbyt małe znaczenie, by wpłynąć na system przydzielania spraw.
Utworzenie sądu lub jego wydziału oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia personelu, w tym liczby sędziów, jest
w Polsce stosunkowo łatwe i w ostatniej dekadzie nabrało instrumentalnego znaczenia przy zaspokajaniu rosnącego
popytu na usługi sądowe. Trudno byłoby jednak utrzymywać, że ten rodzaj elastyczności to jedyny sposób, który
służy podwyższaniu sprawności działania i wydajności sądów. Prezesi sądów także mogą według własnego uznania
reagować na zmieniające się zapotrzebowanie w ramach wewnętrznej struktury sądu. Wprowadzanie zmian w ustroju sądów było jednak nadużywane jako instrument wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych. W rezultacie, dzisiejszy ustrój sądów ma niezrozumiały system wewnętrzny i pozostawia wiele do życzenia pod względem stabilności i przewidywalności. Istnieją różnice w ustroju sądów (sądy powszechne i administracyjne), wynikające również
z właściwości rzeczowej (sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne), a nawet w związku z tworzeniem wydziałów
w określonych sądach (w tym wydziały gospodarcze, rejestrowe i upadłościowe). W efekcie, poszczególne sądy odgrywają różne role, co wydaje się wpływać na ich wyniki i komplikuje system zarządzania. Specjalizacja stała się
bowiem w Polsce synonimem jakości, prowadząc do podziału sądów na wydziały i w pewnym stopniu wstrzymując
postęp w reformowaniu systemu zarządzania sprawami sądowymi, w tym losowego przydziału i zespołowego rozpatrywania spraw. Stosowanie w Polsce zasady ius de non evocando74 przypomina praktykę innych europejskich
państw, szczególnie Holandii, ale brak odpowiedniego wewnętrznego uregulowania systemu rozdzielania spraw
budzi jednak poważne obawy. Pozbawiony tego uregulowania system pozwala na tzw. judge shopping (wybór sędziego) i arbitralne odbieranie spraw sędziom (zob. część niniejszego rozdziału poświęcona przydziałowi spraw). Wśród
możliwości lepszej organizacji systemu sądownictwa wymienić należy bardziej elastyczne rozmieszczenie sędziów,
organizację jednostek wewnętrznych w sposób zapewniający większy stopień przystosowalności, zwiększone możliwości wyboru sądu (court shopping) przy jednoczesnym wyeliminowaniu możliwości wyboru sędziego (judge
shopping). Przykłady strategii zapewniających lepszą elastyczność organizacyjną można znaleźć w Austrii, Holandii,
Włoszech i Portugalii75. Przyszłe reformy mogłyby obejmować konsolidację systemu pod względem organizacyjnym i dostosowanie go do potrzeb gospodarczych. Powinny także obejmować zmianę zasad interweniowania w istniejący ustrój sądów, które pozostając nadal w rękach polityków, zapewnią im jednak niezbędną informację o konsekwencjach podejmowanych decyzji. Inną niezbędną reformą jest zmiana wewnętrznej organizacji sądów.
Dotychczasowe doświadczenia, np. na Słowacji wskazują, że reformie takiej powinna towarzyszyć reforma zarządzania sprawami sądowymi, a to dlatego, że określa ona na nowo procedury operacyjne i wyznacza role głównych
aktorów, których znajomość ma kluczowe znaczenie dla organizacji sądu.

Postępowania
Niniejsza część rozdziału koncentruje się na efektywności orzekania. Rozstrzyganie sporów nie powinno być
traktowane jako jedyny cel, któremu służy proces cywilny, bowiem jest on zbyt ważny ze względu na „praktyczny
sposób zapewniania rządów prawa”76. Poza efektywnością działania sądów, niniejsza część odnosi się również do
kwestii opóźnień i kosztów. Poniższa analiza opiera się na metodologii badań i wynikach uzyskanych w ramach
raportu Doing Business, który corocznie publikowany jest przez Bank Światowy (zob. część niniejszego raportu poświęcona pogłębianiu finansowania przez przedsiębiorców)77.

74

Zasada ius de non evocando zawiera w sobie instytucję niezawisłości sędziowskiej oraz zasadę nieprzenoszalności sędziego.
Przykładowo w Austrii nowo mianowani sędziowie (ok. 2%) pracujący dla sądu apelacyjnego wyższej instancji mogą być tymczasowo oddelegowani do pracy w sądach rejonowych na obszarze ich właściwości wówczas, gdy zaistnieje taka potrzeba. W innych krajach, np.
w Holandii, Włoszech i Portugalii, wprowadzono tzw. latające brygady (składające się z sędziów i urzędników) lub system „sędziów zastępczych”. W Quebecku sędziowie regularnie podróżują z sądu do sądu, by pomóc w zmniejszyć zaległości. W Holandii, latająca brygada składa
się z grupy prawników pracujących w charakterze sekretarzy sądowych. Zob. M. Fabri, P.M. Langbroek, Case Assignment to Courts and Within
Courts: a Comparative Study in Seven Countries, 2004.
76
Por. J.A. Jolowicz, On Civil Procedure, 2000, s. 387.
77
Raport Doing Business zajmuje się efektywnością w dochodzeniu praw z umów w oparciu o poszczególne stadia sporu i śledząc czas,
koszty i ilość etapów proceduralnych, które należy przejść z chwilą złożenia pozwu w sądzie aż do momentu skutecznej egzekucji wyroku.
Głównymi wskaźnikami efektywności w dochodzeniu praw z umów są ilość etapów proceduralnych, ilość dni kalendarzowych do chwili
rozwiązania sporu, koszty sądowe i adwokackie, jeżeli wykorzystanie adwokata jest obligatoryjne lub powszechne oraz koszty egzekucyjne
określane jako udział procentowy w długu. Raport odnosi się wyłącznie do Warszawy, co niekoniecznie przekłada się na ogólny stan sądownictwa w Polsce. Więcej szczegółów na temat metodologii: S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, op. cit., 118 „Quaterly Journal of
Economics” 2003, s. 453 i n. Zob. także http://rru.worldbank.org/Documents/Doing Business/ExploreTopics/EnforcingContracts.
75
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Tryby postępowania
Sprawy gospodarcze rozpoznawane są w Polsce w postępowaniu odrębnym (według przepisów o postępowaniu
zwykłym z odrębnościami przewidzianymi w przepisach dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych).
Istnieje przy tym możliwość rozpatrywania spraw również w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym. Postępowanie nakazowe i upominawcze stosuje się m.in. w przypadku niezapłaconych czeków i weksli oraz
roszczeń pieniężnych. Roszczenia muszą być udokumentowane i kończą się wydaniem nakazu zapłaty. Postępowanie
uproszczone jest zastrzeżone są m.in. dla roszczeń z umów, których wartość nie przekracza 10 000 PLN (do lutego
2005 r. była to kwota 5000 PLN). Powyższe tryby postępowania mają być szybkie i tanie. Strategie przyśpieszania
obejmują ograniczenie materiału dowodowego oraz jego zbieranie na początku procesu. Wniesienie zarzutu lub
sprzeciwu powoduje, że dalsze postępowanie nakazowe lub upominawcze przechodzi do trybu zwykłego. Ze względu na uwarunkowania prawne, powód dokonuje wstępnego wyboru w procesie. Pozwany ma do dyspozycji pewne
środki, tj. wniesienie zarzutu przeciwko nakazowi, które mogą zmienić ten wybór. Nakazy zapłaty mogą być wydawane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, przy czym postępowanie nakazowe jest postępowaniem
fakultatywnym (może być wszczęte tylko wskutek wniesienia pozwu zawierającego żądanie wydania nakazu zapłaty,
żądanie powoda rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym jest wiążące dla sądu). Natomiast postępowanie
upominawcze w odróżnieniu od postępowania nakazowego nie ma charakteru fakultatywnego, bowiem sąd mimo
braku w pozwie wniosku powoda o wydanie nakazu zapłaty wyda go w postępowaniu upominawczym z urzędu,
jeśli tylko stwierdzi, że spełnione są przesłanki jego wydania. Stanowi to pewną różnicę w stosunku do krajów takich,
jak Austria i Holandia, gdzie wybór należy tylko do powoda. Wykresy 25 i 26 porównują stosowanie trybów postępowania i czas ich trwania w latach 1999–2004.
Wykres 26. Wpływ spraw wg trybu postępowania do wydziałów gospodarczych sądów rejonowych i okręgowych w latach
1999–200478
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Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości.

78

Wskaźnik prowadzenia spraw w postępowaniu uproszczonym i przyspieszonym w sprawach cywilnych i gospodarczych. Dane na podstawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Statystyki).
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Wykres 27. Czas trwania postępowania, wydziały gospodarcze sądów rejonowych i okręgowych w latach 1999–2004
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Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Postępowanie przyspieszone jest jak dotąd najczęściej stosowane. W latach 2001–2003 wpływało co roku mniej
niż 10% spraw rozpatrywanych w zwykłym postępowaniu procesowym, a ich czas trwania regularnie skraca się od
2001 r. Liczba spraw w uproszczonym postępowaniu procesowym w tym czasie była niemal nieistotna. Czas trwania uproszczonego postępowania procesowego waha się od trzech do pięciu miesięcy i różni się tylko nieznacznie
(w 2003 r. o jeden miesiąc) od długości zwykłego postępowania.
Trudno wytłumaczyć, co dokładnie powstrzymuje sądy od korzystania z uproszczonego postępowania procesowego. Być może chodzi tu o jego formę, tryb lub typowe zachowania po stronie powodów i sędziów. Do niedawna
jeszcze roszczenia takie, jak wynikające z rachunków za media, nie były rozpatrywane w ramach postępowań
uproszczonych. Przedsiębiorcy uskarżają się również na surowość wymagań formalnych, które trzeba spełnić, aby
wszcząć postępowanie w tym trybie79. Ich ścisłe egzekwowanie powoduje konieczność składania i uzupełniania kolejnych wniosków, a przecież formularze miały przyspieszyć postępowanie sądowe. Podyktowane potrzebami sądownictwa przy jednoczesnym zignorowaniu możliwości konsultacji ze środowiskiem gospodarczym postępowania uproszczone nie zdołały osiągnąć stawianych przed nim celów80. Ostatnia reforma uwzględniła te problemy
i złagodziła przepisy dotyczące wszczynania postępowania, ale na jej wyniki trzeba jeszcze poczekać.

79
80

Por. H.E. Heschel, C. Zeiner, Debt Collection in Poland, KSV BIG SA, 2004.
Konferencja „Przyszłość Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości”, Instytut Spraw Publicznych, 2002.
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Wykres 28. Czas rozpatrywania spraw w sądach rejonowych i okręgowych w latach 2001−200481
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81

Wskaźnik prowadzenia spraw w postępowaniu nakazowym i upominawczym oraz uproszczonym odpowiednio w sprawach cywilnych
i gospodarczych. Dane na podstawie informacji polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Statystyki).
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Wykres 29. Wpływ spraw w sądach rejonowych i okręgowych
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Jak już wspomniano długość postępowania jest różna w poszczególnych sądach. Porównanie postępowania
w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz ich liczby i czasu trwania również pokazuje, że taki sam tryb postępowania inaczej sprawdza się w różnych dziedzinach prawnych. Potwierdza to również tezę, że sprawność i skuteczność postępowania zależy od wielu czynników, innych niż sam tryb postępowania (zob. wykres 28 i 29)82.

Procedury usprawniające
Największym wyzwaniem reformy procedury cywilnej jest zrównoważenie zasad uczciwości i skuteczności przełożonych na szybkość i koszty rozstrzygania sporów. Znajduje ono odzwierciedlenie w procesie reform w Polsce
(zob. ramka 7). Obok szybkich odroczeń i coraz szerszego stosowania postępowania nakazowego i upominawczego
oraz uproszczonego83 najpopularniejsze strategie obejmują ograniczanie liczby wyraźnych etapów potrzebnych do
wyjaśnienia sprawy oraz równoważenia odpowiedzialności za szybkie odroczenia.

82
Wniosek ten znajduje potwierdzenie w porównaniu etapów postępowania egzekucyjnego w Polsce i na Słowacji. W tych krajach ta sama
liczba etapów postępowania wymaga innego czasu.
83
Częściowo na podstawie opracowania F. Zoll, Limits to the Acceleration of Civil Procedure in Poland [w:] Van Rhee (red.) The Law’s
Delay, 2002. Zob. Także: C. Baar, R.G. Hann, The Reduction of Case Backlog in the Courts: A Framework and Strategy, Proceedings of the
Second Judicial Reform Roundtable, 1996.
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Ramka 7. Kamienie milowe reformy procedury cywilnej w Polsce
1989 Ograniczenie kontroli sądowej
o wprowadzenie apelacji w miejsce rewizji
o ograniczenie dopuszczania nowych dowodów i dochodzenia na etapie apelacji
o usunięcie ograniczeń dotyczących kasacji w Sądzie Najwyższym
1997 Dwuinstancyjność sądownictwa
o przyjęcie dwuinstancyjności we wszystkich sprawach
o wprowadzenie kasacji
2000 Procedury przyspieszające
o ograniczenie napływu kasacji w drodze postępowania rozpoznawczego
o wprowadzenie trybu uproszczonego i usprawnienie pozostałych trybów
2004/2005 Zwiększanie sprawności i skuteczności postępowania
o uwzględnienie kwestii postępowania wykonawczego i zabezpieczenia powództwa
o konsolidacja roli uczestników postępowania
o rozszerzanie stosowania trybów uproszczonych
o delegowanie odpowiedzialności na referendarzy sądowych

Ograniczanie formalności proceduralnych
Procedura cywilna ma znaczenie dla długości i kosztów dochodzenia praw z umów oraz rozstrzygania sporów wynikających z umów84. W tabeli 7 porównano liczbę procedur, czas i koszty postępowania procesowego w warszawskich
sądach ze średnimi dla regionu i dla państw należących do OECD. Dochodzenie praw z umów w Polsce wymaga przeszło dwukrotnie więcej etapów proceduralnych w porównaniu z takim samym postępowaniem w krajach OECD. Czas
potrzebny do dochodzenia praw z umów w Polsce jest cztery razy dłuższy niż w krajach OECD (zob. tabela 7).
Tabela 7. Dochodzenie praw z umów
wskaźnik
liczba procedur w postępowaniu
czas (w dniach)
koszt (% zadłużenia)

Polska
41
980
8,7

średnia w regionie
29,6
393
17,7

średnia w krajach OECD
19,5
225,7
10,6

Źródło: Doing Business in 2005, Bank Światowy, 2004.

Polskie postępowanie procesowe jest zdecydowanie bardziej sformalizowane (mierzone liczbą etapów proceduralnych) oraz dłuższe w porównaniu nie tylko z krajami takimi, jak Austria i Holandia, ale również ze Słowacją
i Węgrami85. Dotyczy to wszystkich etapów postępowania, chociaż problemy koncentrują się w trakcie orzekania.
Egzekucję wyróżnia się, ponieważ liczba etapów postępowania nie różni się zbytnio od tej, która występuje na
Słowacji, Węgrzech czy w Austrii. Jednak w Polsce sądy i komornicy potrzebują dwukrotnie więcej dni, by zakończyć egzekucję niż w wyżej wymienionych krajach (zob. tabela 8 oraz rozdział poświęcony egzekucji).
Tabela 8. Dochodzenie praw z umów w Polsce – porównanie z innymi krajami
wskaźnik
wniesienie powództwa
wydanie orzeczenia
egzekucja
razem
koszt (% długu)

Polska
czas (dni)
90
730
180
1000
8,7

liczba procedur
15
14
12
41

Holandia
czas (dni)
1
27
20
48
17,0

liczba procedur
8
9
5
22

Austria
czas (dni)
14
270
90
374
9,8

liczba procedur
6
6
8
20

Źródło: Doing Business in 2005 oraz Doing Business in 2006, Bank Światowy 2004 i 2005.

84
Por. Doing Business in 2005, Bank Światowy, 2004. W badaniu mierzono zdolność określonego kraju do dochodzenia praw z umów
według trzech wskaźników: liczby procedur liczonych od momentu wniesienia powództwa przez powoda do faktycznej zapłaty, czasu, jaki
się z tym łączy oraz kosztów (w sądzie i wynagrodzenia prawników) wyrażonych jako odsetek wartości długu. W tym badaniu, podobnie jak
w niniejszym rozdziale, oceniano zwykłe postępowanie procesowe.
85
Dla porównania na Słowacji dochodzenie praw z umowy trwa 565 dni (27 etapów), w tym okres wnoszenia powództwa trwa 90 dni (8 etapów),
okres orzekania 365 dni (7 etapów), a okres egzekucji 110 dni (12 etapów). Na Węgrzech dochodzenie praw z umowy wymaga 365 dni (21 etapów),
w tym okres wnoszenia powództwa trwa 90 dni (6 etapów), okres orzekania zajmuje 185 dni (5 etapów), a egzekucja 90 dni (10 etapów).
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Wykres 30. Dochodzenie praw z umów w Polsce
PROCEDURA

CZAS W DNIACH

1

przedsądowe wezwanie do zapłaty

2

przedsądowe stwierdzenie naruszenia umowy

3

wystąpienie z powództwem lub wnioskiem

4

uiszczenie opłat sądowych

5

rejestracja powództwa

6

wyznaczenie sądu

7

badanie powództwa przez sąd

8

dopuszczenie powództwa

9

nakaz zapłaty

10

wydanie wezwania lub odpisu

11
12

przekazanie akt do biura wezwań
wysłanie odpisu powództwa, zawiadomienia
o powództwie, wezwania
potwierdzenie odbioru; przekazanie do sądu

13
14
15
16
17
18

wniosek o zabezpieczenie powództwa
postanowienie w sprawie zabezpieczenia
powództwa przed wydaniem wyroku
obrona lub odpowiedź na pozew

21

wniesienie o oddalenie powództwa
termin dla powoda na odpowiedź dot. sprzeciwu
lub oddalenie powództwa
odpowiedź powoda na sprzeciw
badanie dowodów, wymiana dokumentów,
złożenie w sądzie
wniesienie pism procesowych

22

ustalenie przez sędziego terminu rozprawy

19
20

23

rozprawa

24

przedstawienie dowodów

25

wezwanie świadków

26

zamknięcie postępowania dowodowego

27

ostatnie wystąpienia stron

28

ustalenie daty wydania wyroku

29
30

37

wydanie wyroku
przekazanie wierzycielowi wpływów ze sprzedaży
lub z depozytu dłużnika
doręczenie stronom odpisu wyroku
wniosek o wydanie nakazu wykonania
lub tytułu egzekucyjnego
uiszczenie opłat za wydanie nakazu wykonania
lub tytułu egzekucyjnego
wydanie nakazu wykonania
lub tytułu egzekucyjnego
przekazanie tytułu egzekucyjnego do komornika
wezwanie dłużnika do dobrowolnego
poddania się egzekucji
wyznaczenie składników majątku do zajęcia

38

zajęcie majątku dłużnika po wydaniu orzeczenia

39

wycena zajętego majątku

40

ogłoszenie o licytacji

41

sprzedaż w drodze licytacji

31
32
33
34
35
36
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Źródło: Doing Business in 2005, Bank Światowy, 2004.
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Na etapie wnoszenia sprawy, dwie czynności trwają zbyt długo, tj. doręczanie wezwań oraz wyznaczenie pierwszego posiedzenia sądowego. To pierwsze zajmuje 35 dni i warto podkreślić, że ostatnia reforma rozwiązuje ten
problem przenosząc część odpowiedzialności na pełnomocników reprezentujących strony. Niemniej luka czasowa
wynosząca ok. 220 dni między dopuszczeniem powództwa a rozprawą może sygnalizować trudności przede wszystkim z doręczaniem wezwań, nadaniem i dowodem doręczenia (zob. także: wykres 30). Niektóre kraje86 korzystają
z usług kurierów w celu zawiadomienia dłużników o wniesieniu powództwa. Analiza i postanowienie o dopuszczeniu powództwa w warszawskich sądach zajmuje do 100 dni. W porównywanych pod tym względem krajach tylko
sądy węgierskie i słowackie uwzględniają m.in. te etapy postępowania87.
Natomiast do 80 dni zajmuje ustalenie terminu rozprawy, a na dopuszczenie dowodów potrzeba 200 dni (zob. także:
wykres 30)88. To dwa najbardziej czasochłonne etapy, ale porównanie z innymi krajami sugeruje możliwość zarówno
ich ograniczenia, jak i ich jednoczesnego prowadzenia. Przykładowo, żaden kraj nie oddziela etapu postępowania dowodowego od przedstawienia stanowisk stron. Obok Polski tylko Austria uznaje wzywanie świadków za odrębny etap
postępowania, ale nie powstrzymuje to sądów austriackich od podejmowania innych działań. Podobnie tylko Słowacja
i Polska uznaje zamknięcie materiału dowodowego za konkretny etap postępowania.
Powyższe przykłady przemawiają za uproszczeniem zasad postępowania w Polsce. Reformy mogą obejmować
ograniczenie niepotrzebnych etapów proceduralnych, jak również ich jednoczesne prowadzenie. To ostatnie rozwiązanie jest powszechną praktyką we wszystkich wyżej wymienionych krajach oprócz Polski.
Odpowiedzialność w trakcie postępowania
Różni uczestnicy postępowania (strony i ich pełnomocnicy oraz świadkowie) oraz sędziowie mają odmienne
interesy w odniesieniu do jego tempa. Manipulowanie nim jest zwykle zamierzoną strategią procesujących się stron,
a także zależy od sposobu prowadzenia postępowania przez sędziów. Zarówno manipulacje jak i sposób prowadzenia spraw powinny pozostawać pod kontrolą, aby procesy mogły osiągnąć pożądany efekt społeczny. Coraz częściej
w odpowiedzi na opóźnienia i zaległości reformatorzy wzmacniają uprawnienia sędziów. Takie reformy zostały
przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech,
w Japonii i Niemczech89. Niemniej pozostałości postsocjalistycznej kultury prawnej, która opierała się na kontroli
sędziego nad postępowaniem zmuszają polskich reformatorów do podejmowania innego kierunku zmian.
Postępowanie gospodarcze w Polsce leży w gestii sędziego, choć reformy stopniowo ograniczają zakres jego obowiązków (zob. ramka 7). Sędzia ma pełnię władzy nad sprawą w trakcie całego procesu i posiada uprawnienia organizacyjne,
wysłuchuje strony (zbiera ich oświadczenia) oraz świadków, ustala terminy, w tym również planuje rozprawy, żąda dokumentów i dowodów oraz wzywa biegłych. Sędzia może wzywać świadków na posiedzenia, przesłuchiwać ich oraz oceniać
wagę dowodów. Choć strony podają dowody mające znaczenie dla sprawy, sędzia może zadecydować o ich uwzględnieniu lub nie oraz o rozszerzeniu postępowania dowodowego. Sędzia podejmuje również decyzje dotyczące wykorzystanych dokumentów i odracza rozprawę. Sędzia sprawuje również pewną kontrolę nad powództwem powoda, w tym, bez
zasięgania opinii pozwanego, może czynić ustalenia w zakresie rodzaju roszczenia i trybu jego dochodzenia. W niektórych przypadkach, sędzia może ograniczyć prawo powoda do rozporządzania sprawą. W zamian za szerokie uprawnienia, prawo zobowiązuje sędziego, aby w miarę możliwości doprowadził do zakończenia sprawy „w rozsądnym czasie” na
pierwszej rozprawie. Prawo upoważnia sędziego do odroczenia rozprawy w drodze wyjątku, jeżeli jest to konieczne.
Sędzia może zapewnić współpracę stron i świadków korzystając ze środków takich, jak grzywna, doprowadzenie przez
policję lub areszt. W szczególnych okolicznościach sędzia może również ukarać pozwanego za brak współpracy wydając
wyrok zaoczny. W rzeczywistości sądy w Polsce często odraczają posiedzenia, co można postrzegać jako sygnał słabego
przygotowania i niedostatecznej dyscypliny. Natomiast strony w procesie lub ich pełnomocnicy nie dysponują żadnymi
środkami proceduralnymi oprócz ich własnego zachowania, które służyłyby przyspieszeniu postępowania. Mogą jednak
wnieść skargę do sądu wyższej instancji, a w razie jej uznania mogą żądać odszkodowania.
Formalnie sędzia w Polsce posiada wszelkie możliwości kierowania sprawą w procesie, w tym kontrolowania
faktów i jej przedmiotu. Pozostaje kwestia, na ile skutecznie sędziowie korzystają ze swoich szerokich uprawnień i czy
prawo procesowe nie daje sędziemu zbyt wielu możliwości wyboru, z których mogliby z większą skutecznością korzystać inni uczestnicy postępowania90. Co do pierwszej części pytania, prawnicy uczestniczący w procesach sądo86

Np. Kolumbia, Doing Business in 2005, Bank Światowy, 2004.
Doing Business, 2005, Bank Światowy, 2004.
88
Doing Business, 2005, Bank Światowy, 2004.
89
Por. A.A.S. Zuckerman, Civil Justice in Crisis. Comparative Perspectives of Civil Procedure, 1999.
90
„Ogólnie przepisy procesowe działają przede wszystkim poprzez umożliwienie wyboru stronom oraz nakazy i postanowienia sędziego,
które same uwzględniają wybór” J.A. Jolowicz, On Civil Procedure, 2000.
87
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wych skarżą się, że sędziowie wciąż poszukują prawdy materialnej rozszerzając i ponownie otwierając postępowanie
dowodowe w procesie. Wykres 30 potwierdza, że etap dowodowy postępowania jest dość długi. Istnieje też szereg efektów (pozytywnych i negatywnych) tak znacznego udziału sędziego w sprawie, w tym zaskarżenia w toku postępowania
oraz powoływanie biegłych.

Zażalenia w trakcie postępowania
Według prawników zażalenia w trakcie postępowania są najczęstszą i najskuteczniejszą strategią jego opóźniania.
Dzieje się tak z wielu przyczyn takich, jak duża liczba postanowień niekończących postępowania w sprawie (wynikająca z możliwej kombinacji licznych etapów postępowania z silną kontrolą sędziowską oraz rozlicznych sposobności kwestionowania tych samych faktów lub klasyfikacji prawnej w całym procesie). Zwłoka zwykle leży w interesie
dłużnika, dlatego też nadmierne możliwości zaskarżania zapadłych w toku postępowania orzeczeń i korzystanie
z nich w czasie postępowania mogą powodować nierówne traktowanie stron. W Polsce prawnicy i przedsiębiorcy wyrażają opinię, że system prawny faworyzuje dłużników. Poproszeni o uściślenie tego stwierdzenia wymieniają m.in. zaskarżania w toku postępowania91.
Opinie biegłych
Opinia biegłego jest niezastąpiona, jeżeli orzeczenie jest uzależnione od wiedzy specjalistycznej, ale jest to najbardziej złożony środek dochodzeniowy, który jest kosztowny i czasochłonny. Niemniej jednak, sędziowie i prawnicy wskazują, że sądy nadmiernie korzystają z biegłych. Jeżeli fakt ten jest prawdziwy, to kwestia ta jest ważna
niekoniecznie z uwagi na wielość takich przypadków (w Polsce biegłego można powołać tylko w trakcie zwykłego
postępowania), ale dlatego, że biegły występując w „większych” sprawach, gdzie stawka jest wysoka może z powodzeniem opóźniać wyniki postępowania o całe lata. Przypuszczalnie problemy wynikają m.in. z niejasnych kompetencji, powoływania biegłych do wyjaśniania kwestii prawnych, małej liczby biegłych oraz braku nadzoru ich pracy
ze strony sędziów. W efekcie udział biegłego jest zbyt kosztowny i czasochłonny, a czasem niewiele wnosi do rozstrzygania sporu. Przyczyn problemów można również upatrywać w przepisach obejmujących niepotrzebne zasady
selekcji biegłych i obowiązujących stawkach, które nie przystają do cen rynkowych. W niektórych przypadkach
niewłaściwe praktyki sędziów pogarszają sytuację.
Bardziej radykalna reforma pozwoliłaby stronom na przedstawianie własnych biegłych i ograniczenie powoływania biegłych przez sąd jedynie do wyjaśniania rozbieżności. Utworzenie centralnego systemu dopuszczania biegłych mogłoby sprawdzić się w Polsce, rozwiązując wiele obecnych problemów dotyczących m.in. wyboru właściwych biegłych (pod względem wiedzy, dyspozycyjności i konkurencyjności cenowej). Przykładem systemu prawa
uwzględniającego specjalny mechanizm procesowy służący zwalczaniu opóźnień powodowanych przez biegłych
jest obowiązek zawarty w austryiackim prawie procesowym, który obliguje biegłego do zawiadamiania sądu na dwa
tygodnie przed terminem, jeżeli uzna on że może go nie dotrzymać w odniesieniu do przygotowywanej opinii.
Wówczas sąd ma prawo odwołać biegłego i wyznaczyć nowego biegłego, który będzie mógł przedstawić opinię we
wcześniejszym terminie.
Co reformować?
Reformy procedury cywilnej były i są często stosowane w celu usprawnienia pracy sądów w Polsce. Dzisiaj postępowanie może toczyć się w trybie zwykłym, w postępowaniach nakazowym i upominawczym oraz uproszczonych. Znaczna większość spraw gospodarczych jest rozpatrywana w trybach nakazowym i upominawczym, co jest
bardzo pozytywną zmianą. Fakt ten w pełni uzasadnia koncentrację reform w tym trybie postępowania. Obecnie
średni czas potrzebny do rozpatrzenia spraw (nieco powyżej miesiąca) korzystnie przedstawia się na tle przeszłości, ale postępowanie w trybie przyspieszonym trwa dłużej niż zwykły proces w Holandii. Uproszczone postępowanie procesowe stanowi bez wątpienia największe wyzwanie, ponieważ stosowanie tego trybu jest ograniczone
do niewielkiej ilości spraw. Ponadto, daje on niewiele korzyści (pod względem czasu i kosztów), aby móc skutecznie konkurować ze zwykłym postępowaniem i trybami przyspieszonymi. Zwykły proces trwa średnio pięć i pół
miesiąca, a w Warszawie przeszło cztery razy dłużej. Wynika to z nieelastycznych zasad, które zmuszają uczestników postępowania do przejścia zbyt wielu etapów postępowania. Niemniej skrócenie o ponad połowę czasu trwania postępowania w jednym z trybów przyspieszonych w 2004 r. (w stosunku do 2003 r.) jest imponujące.
Potrzebne są jednak dalsze reformy, jeżeli sądy chcą sprostać zapotrzebowaniu na ich usługi. Ponieważ procedury są znormalizowane, występuje duży potencjał osiągnięcia oszczędności poprzez komputeryzację. Niemcy, Francja,
Austria, Finlandia i Szwecja przeprowadziły takie reformy, dzięki którym niemieckie sądy wydają rocznie 7 000 000
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nakazów, francuskie 875 000, a austriackie 700 00092. Inne możliwe reformy obejmują centralne rozpatrywanie
spraw przez sądowe biuro obsługi (jak np. w Wielkiej Brytanii) lub nawet poza sądami (jak np. we Francji).
Przeprowadzenie postępowania stwarza wiele problemów, zwłaszcza w niektórych sądach, w tym w Warszawie.
Istnieją dostateczne dowody, by stwierdzić, że formalne procedury wydłużają czas rozpatrywania sprawy. Nie funkcjonują one jednak w odosobnieniu, ale wspólnie z innymi czynnikami takimi, jak wielkość sądów i praktyki zarządzania. W Polsce przestarzały sposób zarządzania sprawami wydaje się być czynnikiem systemowym i nie pozwala
sądom na pełne korzystanie z dobrodziejstw reform postępowania, które zostały już wprowadzone.
Pomimo reform koncentrujących się na konsolidacji odpowiedzialności za prowadzenie postępowania, sędziowie
nadal sprawują zbyt dużą kontrolę nad sprawą. Ich motywacja i możliwości, np. z powodu zbyt wielu przydzielonych
spraw odnośnie szybkiego ich rozpatrywania są ograniczone. Uprawnienia sędziów przekładają się na dużą liczbę
postanowień niekończących postępowania w sprawie, które w razie ich zakwestionowania przeciągają proces i pochłaniają dodatkowe zasoby. Kolejny problem to powoływanie zbyt dużej ilości biegłych i ich słabe kierowanie.
Konieczne reformy obejmują dalsze upraszczanie postępowania poprzez ograniczanie jego niepotrzebnych etapów lub ich równoległe prowadzenie. Postępowania procesowe zwykłe i przyspieszone wymagają większej uwagi.
Równoważenie władzy sędziów nad procesem z ich uprawnieniami powinno również zostać wzięte pod uwagę.
Jeżeli ta reforma ma się zakończyć sukcesem, muszą jej towarzyszyć zmiany procedur i praktyk działania sądów
(zarządzanie i prowadzenie spraw).

Technologie informatyczno-komunikacyjne
Powszechnie uważa się, że zmiana technologiczna jest siłą napędową wydajności, a tym samym wpływa na jakość
instytucjonalną. W niniejszej części rozdziału skoncentrujemy się na tym, czy i jak zmiany technologiczne, np. komputeryzacja sądów i rejestrów wpływają na funkcjonowanie polskich sądów.
Warto przypomnieć, że Polska przyjęła ambitną strategię zarządzania technologicznego pn. „Plan informatyzacji
wymiaru sprawiedliwości”. Wysiłki w zakresie komputeryzacji skupiają się na informacji prawnej i zarządzaniu
sprawami. Jako pierwsze zinformatyzowane zostały rejestry, kolejno zajęto się informatyzacją Sądu Najwyższego,
sądów apelacyjnych i wydziałów upadłościowych. Aktualnie realizowana jest informatyzacja wydziałów gospodarczych i sal rozpraw, wprowadzane są również systemy informatyczne do sekretariatów sądowych93.

Informacja prawna
Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości wyposaża sądy w komercyjne elektroniczne bazy danych, które dają dostęp do polskiego prawa, orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych oraz większości istotnych instrumentów
prawnych Unii Europejskiej. Niestety w wielu przypadkach jest tylko jeden punkt dostępu (jeden komputer) w sądzie, z którego mogą korzystać sędziowie i pracownicy sądu w celu wyszukiwania danych i informacji. Choć sytuacja stale się poprawia, w istocie sędziowie bardzo rzadko mają dostęp do bazy danych ze swoich komputerów.
Dalsze plany przewidują utworzenie serwisu informacji prawnej jako integralnej części serwisu internetowego
Ministerstwa Sprawiedliwości. Niemniej jedną z kwestii wymagających reformy jest finansowanie serwisów.
Ponieważ system jest komercyjny, sądy płacą za dostęp do danych i jest to dość nietypowe rozwiązanie. W niektórych przypadkach powoduje bowiem ograniczanie dostępu sędziów do Internetu, np. z obawy, że wykorzystają go
do innych celów niż służbowe. Dalszy rozwój systemu opiera się na tym rozwiązaniu i może niekorzystnie wpłynąć
na dostęp sądów do informacji prawnej.
Informatyzacja rejestrów
Projekt informatyzacji rejestrów sądowych zrealizowany został przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu). Początkowo skomputeryzowano rejestr
zastawów, a następnie Krajowy Rejestr Sądowy i wprowadzono komputery odpowiednio do sądów rejonowych,
w których utworzono wydziały rejestrowe
Informatyzacja ksiąg wieczystych
Projekt informatyzacji ksiąg wieczystych zainicjowany został i może być realizowany dzięki środkom przekazanym przez Unię Europejską (PHARE) i kilku innych darczyńców. Dotychczas komputeryzacją objętych została
część wydziałów ksiąg wieczystych, a do końca 2006 r. spodziewana jest komputeryzacja wszystkich wydziałów.
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Komputeryzacja ksiąg wieczystych jest bardzo złożonym projektem i łączy się z pewnymi niebezpieczeństwami.
Jednym z największych wyzwań, które leży poza systemem, jest fakt, że w Polsce występują trzy „stare” systemy, które muszą być skonsolidowane w ramach jednolitego systemu informatycznego. Kolejną kwestią jest konieczność
rozwiązania problemu polegającego na tym, że system komputeryzacji rejestru gruntów nie uwzględnia wszystkich
pierwotnie przewidzianych funkcji tzn. połączenia między kluczowymi elementami biura rejestracji gruntów, wydziałów ksiąg wieczystych i odpowiednich organów skarbowych. Z 18 mln wpisów jak dotąd w systemie jest dostępny tylko 1 mln. Rząd utworzył tzw. „ośrodki migracji danych” w celu usprawnienia procesu konwersji. Wydaje
się jednak, że wiele wpisów w podsystemie i systemie ksiąg wieczystych nie w pełni się zgadza i w wielu wypadkach
zapisy są niedokładne. Wiele zalet komputeryzacji przepada, gdy dane nie są sprawdzane pod względem dokładności i nie są zsynchronizowane. Obecnie wielkość nieruchomości nadal jest podstawą naliczania podatku od nieruchomości. Zakłada się, że podstawę opodatkowania będzie stanowiła faktyczna wartość nieruchomości. Rozwiązanie
to nie zostało jak dotąd wprowadzone z uwagi na sprzeciw społeczny wobec systemu opodatkowania według wartości. Podobnie jak w przypadku systemu informacji prawnej, finansowanie projektu również jest dużym wyzwaniem. Do tej pory projekt był finansowane w ramach programu PHARE Unii Europejskiej wraz z kosztami utrzymania, co jest raczej wyjątkowe. Wkład rządu polega na remontowaniu obiektów, a przyszłe środki niezbędne do
rozszerzenia systemu na pozostałe sądy nie są zabezpieczone.

Zarządzanie sprawami z wykorzystaniem technik informatycznych
W zakresie zarządzania sprawami podejście Ministerstwa Sprawiedliwości jest bardziej zdecentralizowane, co
niekoniecznie musi być korzystne. Ministerstwo Sprawiedliwości nie rozpoczęło tworzenia Systemu Zarządzania
Sprawami Sądowymi, ale przygotowało i udostępniło sądom szczegółowe specyfikacje. Każdy sąd (prezes sądu)
może zdecydować kiedy i jak rozpocznie prace komputeryzacyjne, a jedyny wymóg polega na tym, że mają być
one zgodne z wymienionymi powyżej specyfikacjami. Niemniej egzekwowanie zgodności z tymi specyfikacjami
nie zostało jasno określone i w efekcie, istnieją sądy korzystające w dużym stopniu z automatyzacji (czego przykładem jest sąd apelacyjny w Krakowie) i takie, które jej nie stosują. Ponadto, 85% oprogramowania należy do
rządu, a 15% do jego twórcy, co znów jest rozwiązaniem niespotykanym, które narzuca pytanie o wpływ twórcy
oprogramowania na sądy.
Dobrze opracowany Zintegrowany Sądowy System Informacji Zarządczej (ZSSIZ)w końcowej fazie powinien obsługiwać wszystkie aspekty nowoczesnego zarządzania sprawami sądowymi, a także posiadać określone funkcje administracyjne, w tym wnoszenie i monitorowanie spraw, drukowanie poświadczonych odpisów, generowanie zawiadomień, system płac, zarządzanie kadrami i zapasami oraz system zarządzania finansami. Istniejący system powinien ewidencjonować również podstawowe dane sprawy (powód, pozwany, adwokaci itp.), które muszą być jednak wprowadzane ponownie gdy sprawa przechodzi z sądu niższej instancji do sądu wyższej instancji, co niweczy
cel wszystkich prac komputeryzacyjnych. System powinien uwzględniać pewną liczbę szablonów dotyczących codziennych czynności sądu, które będą, w określonym zakresie, wypełniane automatycznie niezbędnymi informacjami z systemowej bazy danych.
W Polsce system koncentruje się na „sali sądowej”, a nie na faktycznym zarządzaniu sprawami. W innych krajach,
np. na Słowacji system skupia się na wprowadzeniu „zespołu ds. zarządzania sprawą” odpowiedzialnego za sprawę
sądową od jej wniesienia do rozstrzygnięcia. Ponadto, biuro podawcze w wielu polskich sądach nie jest scentralizowane i nie znajduje się na parterze. To powoduje niepotrzebny i niechciany ruch w budynku sądu, który może stwarzać
problemy w zakresie bezpieczeństwa.
Co reformować?
Reforma informatyczna w Polsce daje kilka powodów do obaw, ponieważ pomimo wielu wysiłków, jakie zostały
w nią włożone, korzyści z komputeryzacji są jak dotąd raczej minimalne. Po pierwsze, reformy nie są połączone z niezbędnymi zmianami strukturalnymi i kulturowymi, czego przykładem może być automatyzacja zarządzania sprawami. Dotychczas ta reforma nie była powiązana z potrzebą przekształcenia istniejących systemów ręcznych lub
zmianą praktyk prawnych, kultury i postaw.
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Ramka 8. Norwegia: Perspektywa praktyczna, Dziesiąta Debata o przetwarzaniu danych prawnych w Europie
Nie ma chyba innego kraju na świecie, w którym stosowanie komputerów w sądach byłoby bardziej spójne i powszechniejsze
niż w Norwegii. Uzasadnieniem wprowadzenia technologii informatycznej do sądów norweskich w końcu lat osiemdziesiątych
był rejestr gruntów. Od lat osiemdziesiątych ściśle przestrzega się zasady, aby wszystkie sądy miały taką samą infrastrukturę
i oprogramowanie. W 1995 r. utworzono w Norwegii państwową sądową służbę informatyczną, natomiast Ministerstwo
Sprawiedliwości odpowiada za administrowanie systemami w sądach, które zwykle nie mają własnych środków ani wiedzy
potrzebnej do wprowadzania rozwiązań technologicznych. Obecnie infrastruktura techniczna sądów w Norwegii obejmuje:
a) rejestr gruntów: system opiera się na jednej lokalnej bazie danych dostępny w każdym sądzie, w której rejestruje się dane oraz
jednej centralnej bazie danych, do której są one przekazywane. Centralna baza danych jest oficjalną bazą rejestru gruntów;
b) system zarządzania sprawami: system ten jest używany przede wszystkim przez pracowników biurowych i do pewnego
stopnia zwalnia ich z prac bieżących, bowiem wykorzystuje się go do rejestrowania i ewidencjonowania spraw. Nie ma
wymiany danych między sądami i każdy sąd ma własny system. Stosuje się go wobec wszystkich spraw z niewielkimi
wyjątkami. Sądy miejskie, okręgowe i apelacyjne korzystają z tego samego systemu;
c) oprogramowanie księgowe: w sądach wprowadzono również standardowe oprogramowanie księgowe. Przewidziano transfer danych między systemem księgowym a systemem zarządzania sprawami.
Wprowadzenie rozwiązań informatycznych usprawniło pracę wymiaru sprawiedliwości w Norwegii, w szczególności ze
względu na wprowadzenie standardów co do czasu wykonywania określonych czynności przez sądy, co przełożyło się na
obniżenie zatrudnienia personelu pomocnicznego o 30%.
Źródło: A.R. Lodder, A. Okamp, A.H.J. Schmidt (red.), IT support of the Judiciary in Europe, 2001.

Po drugie, pojawia się pytanie, kto uczestniczy w projekcie i w jakim charakterze. W Polsce automatyzacja zarządzania sprawami została pozostawiona uznaniu poszczególnych sądów, a przecież skuteczne wprowadzenie narzędzi informatycznych w wymiarze sprawiedliwości jest możliwe tylko wtedy, gdy występują silne centralne uprawnienia wykonawcze94. Oczywiście, że równie ważni są zdeklarowani zwolennicy zmian na szczeblu sądów, ale nie
wydaje się, żeby prezesi sądów w Polsce będą mieli jednakową wizję i apetyt na reformę. Brak silnego przywództwa
i zarządzania może przynieść w efekcie nierówne tempo wprowadzania reformy, niespójne systemy, wyższe koszty,
a w najgorszym przypadku niepowodzenie we wprowadzeniu zmian.
Ostatnia obawa dotyczy kosztów i finansowania reformy. Plany reform nie pokrywają się z zabezpieczoniem
środków finansowych. Dotychczas większość kosztów związanych z reformą rejestrów, w tym koszty operacyjne
i utrzymania były ponoszone przez program PHARE i UE. Ich fundusze na kontynuację tych reform nie zostały
jednak pozyskane, a wszystkie są raczej dużymi projektami i nie tylko angażują zasoby zewnętrzne, ale również
wymagają wsparcia finansowego ze strony rządu. Taka sytuacja budzi obawy dotyczące ostatecznego sukcesu
reformy. Automatyzacja zarządzania sprawami będzie finansowana z budżetu sądów, a w związku z tym jej wprowadzenie będzie zależeć od rozdysponowania środków i preferencji osób zarządzających tymi sądami.
W związku z powyższym, zarządzanie sprawami z wykorzystaniem technik informatycznych w Polsce wymaga zmiany. Powinna być skoordynowana z komputeryzacją procedur administracyjnych, powinna opierać się
na uważnym przekształceniu istniejących systemów ręcznych i częściowo skomputeryzowanych, a także powinna
być rozszerzona na wszystkie funkcje zarządzania sprawami. W odniesieniu do wszystkich wysiłków modernizacyjnych krytyczne znaczenie ma centralne zarządzanie, które mogą zapewnić ujednolicone standardy danych, transfer
danych oraz stosowanie formularzy i raportów. Obecnie sądy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie
SZSS, a utrzymanie to rozumie się jako „zaspokajanie codziennych kosztów operacyjnych”. Warto podkreślić, że
sformułowanie to nie obejmuje planowania niezbędnej wymiany przestarzałego sprzętu na zakończenie okresu jego
użytkowania. Rozwiązanie to nie wydaje się również efektywne kosztowo, ponieważ utrzymanie indywidualnych
systemów jest znacznie wyższe niż scentralizowane oprogramowanie dla wszystkich sądów.

Praktyki zarządzania
W niniejszej części rozdziału zajmiemy się podziałem kluczowych funkcji (uprawnień i obowiązków), a tym samym, decyzjami dotyczącymi sędziów oraz tym, jak wpływają one na optymalną wartość usług. Rozważymy również zdolności do pełnienia tych funkcji. Zasady, według których oceniane jest zarządzanie, obejmują harmonizację
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uprawnień z odpowiedzialnością, optymalizację wzajemnych zależności oraz ekonomię skali lub zakresu95. Niniejsza
część rozdziału obejmuje następujące zagadnienia: ogólna struktura zarządzania, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie biegiem spraw.

Struktura zarządzania
Nadzór administracyjny nad polskimi sądami sprawuje MS. W tabeli 8 Polska została porównana z kilkoma innymi krajami.
Tabela 9. Struktura zarządzania w Polsce i w wybranych krajach UE i spoza UE
autonomiczna służba sądownicza

ministerialna służba sądownicza

rada sądownictwa

Holandia

Włochy, Portugalia, Polska

brak rady sądownictwa

Norwegia

Anglia i Walia, Austria, Quebec

Źródło: P.M. Langbroek, M. Fabri, Case Assignment to Courts and within Courts: A Comparative Study of Seven Countries, 2004,
s. 12.

Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Natomiast KRadS wnioskuje o powołanie sędziów do sądów oraz przedstawia stanowisko w sprawie zasad dotyczących etyki zawodowej,
szkolenia i egzaminowania aplikantów. W skład KRadS wchodzi 25 członków, w tym 18 sędziów. Członkostwo jest
honorowe i wszyscy członkowie wykonują również inną pełnoetatową pracę. KRadS podejmuje decyzje kolektywnie większością głosów. Jest ona wspierana przez mały sekretariat, który zatrudnia profesjonalnych urzędników96.
Ministerstwo Sprawiedliwości97 koncentruje się na działaniu sądów powszechnych, określając zasady tworzenia
lub rozwiązywania sądów, wewnętrzną strukturę i organizację, planowanie zatrudnienia oraz zarządzanie personelem sądów, gospodarkę majątkową, technologie informatyczno-komunikacyjne oraz sprawy bezpieczeństwa98. Choć
w Ministerstwie Sprawiedliwości pracują głównie urzędnicy służby cywilnej, sędziowie często pełnią funkcję dyrektorów określonych departamentów lub projektów. Podczas pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości sędziowie od
czasu do czasu wracają do sądów w celu wykonywania swoich obowiązków orzeczniczych. To osobliwe rozwiązanie
jest często krytykowane, np. przez Komisję Europejską z powodu potencjalnego zagrożenia konfliktem interesów.
Sędziowie pełniący funkcje zarządcze zazwyczaj nie mają żadnego wyszkolenia ani doświadczenia w zarządzaniu.
Warto też dodać, że zwyczaj samostanowienia przez sędziów zasad wykonywania przez nich pracy stoi w sprzeczności z opinią na temat kompleksowości problematyki wymiaru sprawiedliwości, która wymaga profesjonalnego
zarządzania.
Realizację polityki powierza się prezesom sądów99, którzy określają politykę właściwego sądu, zarządzają nim,
a w przypadku sądów wyższej instancji sprawują nadzór nad administracją sądową niższej instancji. W 2003 r., po
przekazaniu sądom obowiązków związanych z budżetowaniem, w sądach apelacyjnych i okręgowych pojawili się profesjonalni dyrektorzy w celu prowadzenia spraw finansowych, a także innych spraw administracyjnych. Są oni zorganizowani w ramach struktury hierarchicznej, na której szczycie znajdują się dyrektorzy sądów apelacyjnych, którzy
podlegają bezpośrednio Ministerstwu Sprawiedliwości100. Dotychczas nie określono jednolitych kompetencji dyrektorów, a ich uprawnienia są w dużej mierze uzależnione od potrzeb i preferencji prezesów sądów w zakresie
zarządzania i w większości przypadków są zatrudniani jako dyrektorzy finansowi sądów. Wprowadzenie ich do
95

Por. J. Alford, R. Gustavson, P. Williams, The Governance of Australia’s Courts: A Managerial Perspective, 2004. Pierwsza zasada oznacza
np. jeśli sąd ponosi odpowiedzialność za wydanie sprawiedliwego orzeczenia, wówczas wszystkie czynności, które mają istotne znaczenie dla
jego wydania powinny podlegać kompetencji tego sądu. Druga zasada oznacza, że w przypadku wzajemnych zależności między dowolnymi
dwiema lub więcej funkcjami powinny być one, w miarę możliwości, łączone w ramach tej samej władzy. Trzecia zasada dotyczy w szczególności tego, czy sądy powinny dzielić funkcje w trosce o efektywność. Jej konsekwencją jest możliwość grupowania czynności administracyjnych
sądu w taki sposób, by wykorzystać efekt ekonomii skali lub zakresu. Łączy się również z kwestią rodzaju funkcji, które powinny pozostawać w gestii centralnego szczebla zarządzania − Ministerstwa Sprawiedliwości.
96
W skład Krajowej Rady Sądownictwa, która została ustworzona w 1989 r. wchodzi pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister
Sprawiedliwości, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (ex officio), osoba wskazana przez Prezydenta, 15 sędziów i 6 parlamentarzystów.
Kadencja w KRadS trwa cztery lata.
97
MS łączy odpowiedzialność za zarządzanie sądami z podobną odpowiedzialnością w stosunku do prokuratorów i systemu penitencjarnego.
98
Zob. także L. Garlicki, Judicial Integrity, 2004.
99
Obecnie MS powołuje i odwołuje prezesów sądów na okres czterech lat po zasięgnięciu opinii sędziów danego sądu i zatwierdzeniu przez
kolegium sądu, L. Garlicki, op. cit.
100
W Holandii sądami również zarządzają dyrektorzy (urzędnicy cywilni) w strukturze hierarchicznej, którzy podlegają tamtejszemu MS.
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struktury sądów jest bardzo ważnym krokiem w kierunku racjonalizacji i profesjonalizmu zarządzania sądami.
Niemniej wiele jeszcze należy zrobić, by skorzystać na tej reformie, a dalszy rozwój zawodu poprzez szkolenie i uważną regulację, np. jednolite kompetencje mógłby być pierwszym krokiem w tym kierunku. Podwójna lojalność dyrektorów (wobec Ministerstwa Sprawiedliwości i prezesów sądów) stanowi potencjalny problem i dlatego należy obserwować ewentualne skutki takiego rozwiązania.
Organami sądu są odpowiednio w sądzie rejonowym prezes sądu, natomiast w sądzie okręgowym i apelacyjnym
prezes sądu i kolegium101. Organy te realizują politykę administracyjną sądu. Organami samorządu sędziowskiego
są zgromadzenie ogólne sędziów okręgu i zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego, które to organy realizują w interesie sędziów zadania przewidziane w ustawach.
Co reformować?
Przed strukturą zarządzania stoi szereg wyzwań, a pierwszym z nich jest duża wzajemna zależność między poszczególnymi organami. Bardzo niewiele funkcji administracyjnych jest realizowanych przez jeden organ, a wiele
wzajemnie powiązanych jest rozproszonych między różnymi organami. Taka struktura wymaga ścisłej koordynacji
i współpracy, a obie cechy są raczej rzadkością w systemie. Brak zarządzania centralnego stanowi kolejne wyzwanie,
bo w Polsce nie ma żadnego punktu, w którym skupiałyby się wszystkie strony zarządzania tworząc całościowy
obraz systemu. Na przykład, Sąd Najwyższy i sądy administracyjne są niezależne i oderwane od innych, co przekłada się na brak skonsolidowanych danych (statystyk) czy opracowanej polityki dla całego sądownictwa.
Występują co najmniej dwa powody przemawiające za tym, że centralne zarządzanie sądami jest przydatne, a nawet konieczne. Po pierwsze, zasada równości wobec prawa wymaga, aby sądy zapewniały usługi o podobnej jakości
we wszystkich jurysdykcjach i w całym kraju. To wymaga ujednoliconego systemu, a tym samym centralnego zarządzania. Po drugie, ekonomia skali i zakresu sprawia, że koncentracja niektórych czynności i funkcji w jednym
ośrodku jest bardziej efektywna pod względem kosztów.
Trzecim wyzwaniem jest brak wiarygodnego lidera. Przywództwo MS od lat jest kwestionowane przez lokalne
i międzynarodowe społeczności sędziowskie. Jego związek z konkurencyjnymi funkcjami wykonawczymi wobec
prokuratur i więziennictwa, wcześniejsze niepowodzenia w odpowiednim reagowaniu na sytuację i kryzysy w wymiarze sprawiedliwości odcisnęły piętno na jego wiarygodności i reputacji102. Niezależnie od tego, czy ta krytyka
jest zasłużona czy też nie, rząd i sądy muszą zdać sobie sprawę, że dobre przywództwo jest zasadniczym warunkiem
wstępnym funkcjonowania każdej instytucji. Jeśli MS ma nadal pełnić funkcję zarządzania sądami, to poprawa jego
funkcjonowania jest koniecznością. Przekształcenie MS w skutecznego i sprawnego zarządcy sądów będzie wymagało zmian strukturalnych i systemowego budowania koniecznych kompetencji.
Wreszcie, w większości przypadków zdolność odpowiedzialnych organów do wykonywania ich mandatu jest
niedostateczna. Do niedawna w Polsce zarządzanie sądownictwem nie było postrzegane jako dziedzina, która wymaga specyficznych umiejętności czy technik. Praktyka tymczasowego zatrudniania sędziów jako dyrektorów w MS
jest ilustracją tej opinii.

Zarządzanie działalnością
Miary wyników są motorem sukcesu, funkcjonując zarówno jako czynniki motywujące, jak i narzędzia poprawy jakości programów i usług. Natomiast w Polsce nie ma wprowadzonego spójnego systemu pomiaru wyników działalności103.

101

W skład kolegiów wchodzą sędziowie (od trzech do pięciu w sądach apelacyjnych, od czterech do ośmiu w sądach regionalnych) wybierani przez zgromadzenie sądu i prezesa sądu. Kolegia określają liczbę sędziów i referendarzy potrzebnych do wykonania zadań i obowiązków
nałożonych na sędziów, wyrażają zgodę na tymczasowe oddelegowanie sędziów do innych sądów oraz określają zasady substytucji sędziów,
zatwierdzają projekt budżetu sądu, wydają opinie o kandydatach na stanowiska kierownicze w sądzie, analizują wyniki kontroli administracyjnych sądów w ich jurysdykcji.
102
Zob. Raport o sprawowaniu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, Najwyższa Izba Kontroli, 2001; Konferencja Przyszłość
polskiego sądownictwa, Instytut Spraw Publicznych, 2002; Judicial Capacity in Poland, Open Society, 2002.
103
Kompleksowy System Pomiaru Wyników Działalności można zdefiniować jako uporządkowany i kompleksowy zbiór powiązanych ze
sobą danych, zasad, standardów, metod, procesów i procedur tworzących jednolitą całość, Towards A Court Performance Measurement System:
Eleven Core Measures of Court Success, National Center for State Courts Court Performance Community of Practice, 2003.
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Ramka 9. Podsumowanie jedenastu podstawowych standardów działania sądów stosowanych przez sądy stanowe
w Stanach Zjednoczonych
1.
badanie ankietowe
odsetek osób korzystających z sądu, które przyzna- opinie obywateli/osób korzystających z sądu,
działania sądu
ją pozytywne oceny dotyczące dostępności sądów,
ankiety, rozdawane kwestionariusze
wygody korzystania i ich traktowania (uczciwość,
równość, uprzejmość)
2.

rozpatrywanie spraw

3.

terminowe rozpatrywanie spraw

4.

zaleganie spraw

5.

pewność daty
rozprawy

6.

rzetelność
i dokładność akt
spraw
skuteczne ściąganie
i wypłacanie kar
pieniężnych

7.

8.

reprezentatywność
składu orzekającego

9.

poziom zadowolenia
pracowników sądu

10.

koszt sprawy

11.

liczba rozpatrzonych spraw jako odsetek spraw
wniesionych
odsetek spraw ostatecznie rozstrzygniętych
(tj. rozpatrzonych, oddalonych lub zamkniętych)
w ustalonym przedziale czasowym
ogólne obciążenie pracą (sędziego/personelu)
w postaci spraw w toku „starszych” niż
przewidziane terminy dla tych spraw
przeciętna liczba rozpraw zaplanowanych przed
rozpoznaniem sprawy

odsetek akt spraw spełniających ustalone kryteria
rzetelności i kompletności
inkasowanie i wypłacanie środków w ustalonych
terminach wyrażone jako odsetki od grzywien,
opłat, zwrotów i kosztów ogółem nakazanych
przez sąd
względna dysproporcja, wyrażona w procentach,
między istotnymi charakterystykami demograficznymi populacji jurysdykcji (np. płeć) i ostatecznego składu orzekającego
odsetek pracowników sądu, którzy uważają, że
zarządzanie sądem stoi na wysokim poziomie,
a pracownicy są odpowiednio traktowani
koszty roczne ogółem administracji sądowej
podzielone przez łączną liczbę spraw według ich
głównych rodzajów
analiza i ocena systemu pomiaru działalności sądu
przez poinformowane źródła

łączna liczba spraw wniesionych
i rozpatrzonych, przegląd ewidencji spraw
liczba spraw i czas do rozpatrzenia,
przegląd ewidencji sądowej
sprawy w toku, czas trwania spraw,
przegląd ewidencji sądowej
liczba postępowań procesowych,
postępowania nieprocesowe, rozprawy
z wydaniem orzeczenia, liczba zaplanowanych rozpraw, przegląd ewidencji sądowej
przegląd akt w formie papierowej
i elektronicznej, czas uzyskania dostępu
do akt, kryteria rzetelności
kary pieniężne ogółem w sprawach
dorosłych i nieletnich, wpłaty ogółem
i daty wypłat, przegląd ewidencji sądowej
rasa i pochodzenie narodowe składu
orzekającego i populacji, porównanie
danych spisowych z badania składów
orzekających
opinia pracowników sądu, badanie
z użyciem rozdawanych kwestionariuszy
liczba spraw, koszty sądowe ogółem,
ewidencja finansowa i ewidencja spraw
sądu
analiza i ocena dokonana przez
poinformowane źródła

przydatność systemu
pomiaru działalności
sądu
Źródło: Towards A Court Performance Measurement System: Eleven Core Measures of Court Success, National Center for State
Court Performance Community Practice, 2003.

Statystyki dotyczące polskich sądów odzwierciedlają styl zarządzania działalnością i najlepiej nadają się do zilustrowania funkcjonowania systemu. Choć bogate pod względem zakresu, statystyki te są wadliwe, a ich obieg jest
niedostateczny. Obserwuje się tendencję opracowywania statystyk, które opisują miary stanu, a nie miary opóźnień,
postępu spraw czy dokładności planowania. Kluczowym powodem jest tutaj brak motywacji do generowania danych, które są przydatne w podejmowaniu decyzji, a niewystarczające możliwości analityczne i brak komputeryzacji pogłębiają ten problem.
Powszechnie dostępne raporty statystyczne są skąpe i sporządzane w taki sposób, że nawet prawnicy mają
kłopoty z ich interpretacją. Raporty nie wyróżniają trendów ani anomalii, co ogranicza ich wartość. Ponadto wyłączenie wyspecjalizowanych statystyk i danych Sądu Najwyższego dotyczących sądownictwa utrudniają poznanie
określonych tendencji i wzorców.
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Ponieważ kompleksowy system monitorowania działalności jest zupełną nowością w Polsce, w ramce 7 przedstawiono przykładowe standardy prowadzenia spraw stosowane przez stanowe sądy amerykańskie104. Zainspirowana
nim Rada Sądownictwa w Holandii w 2002 r. zainicjowała opracowanie podobnego systemu dla wszystkich sądów.
Celem była systematyczna poprawa jakości każdego aspektu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i utrzymanie tej poprawy.
Holenderski system pomiaru jakości w sądownictwie mierzy bezstronność i uczciwość, wiedzę i doświadczenie,
kontakty ze stronami postępowania, jedność prawa, szybkość i terminowość postępowania. Wykorzystuje takie instrumenty pomiarowe, jak ogólnokrajowy system pozycyjny, badania oceny klientów, badania oceny pracowników
i wizytacje. System działa na bieżąco, jest skomputeryzowany i w pełni zintegrowany ze wspólnym systemem zarządzania jakością.
Struktura ma zapewnić, że w pełni zintegrowany system dostarcza użyteczne i rzetelne informacje oraz że można
z niego korzystać i utrzymywać go przy możliwym do przyjęcia obciążeniu pracowników. Wheelhouse jest instrumentem do prezentacji wyników. Składa się z czterech kwadrantów: produkcja, finanse, personel i jakość. Dane
z różnych narzędzi pomiarowych są przetwarzane automatycznie. Ogólny pomiar wskaźników w badanym obszarze odzwierciedla postrzeganą jakość dla tego obszaru. Celem systemu pomiarowego jest przedstawienie ogólnego
zarysu jakości funkcjonowania sądów, a nie ocena indywidualnych wyników. Dane dotyczące osób są sumowane
z danymi dotyczącymi innych osób. Ostatecznie system mierzy wyniki działalności „sędziów”, a nie „sędziego”.
Co reformować
Efektywniejsze sądownictwo będzie potrzebowało solidnego systemu pomiaru działalności, aby tworzyć lepsze
plany strategiczne i dotyczące zasobów, a także przedstawiać swoją działalność coraz bardziej zniecierpliwionemu
społeczeństwu. Taki system, z uwagi na jego orientację na działanie, pomógłby stworzyć kulturę prostego rozpatrywania spraw, zwiększyłby odpowiedzialność sędziów i sądów, a w efekcie poprawił funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. W związku z powyższym ostatnie holenderskie opracowanie pt. „System pomiaru jakości dla sądownictwa” mógłby być cenną inspiracją dla Polski.

Zarządzanie wydatkami
Rola i funkcja budżetu sądu powinna uwzględniać obciążenie pracą, poziom niezależności sądów i sposób jej
zabezpieczenia w konstytucji i prawie, a także ogólny system budżetowania w danym kraju105. W Polsce budżet sądów jest regulowany ustawą budżetową na którą wpływ mają przepisy o wynagrodzeniu sędziów106. Obecny model
budżetu wprowadzono w 2003 r.107 Zgodnie z ogólną strukturą zarządzania obejmuje on trzy odrębne budżety: jeden dla MS oraz sądów powszechnych i wojskowych, jeden dla Sądu Najwyższego i jeden dla sądów administracyjnych. W tym modelu, zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Ministerstwo Finansów (MF) ponosi odpowiedzialność jedynie za przygotowanie ogólnych ram budżetu. Ponadto, MS dokonuje odpowiednich zapisów
dotyczących jego własnych wydatków oraz wydatków na centralnie zarządzane projekty. Sam budżet jest ustalany
z udziałem sądów (przez 11 sądów apelacyjnych, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny) i zatwierdzany
przez Sejm. Zapisy budżetowe podlegają podziałowi na kategorie (takie, jak pracownicy, informatyzacja i inne inwestycje), a środki wypłaca MF zgodnie z ich przydziałem.
Pod wieloma względami, powyższa reforma jest pozytywną zmianą, np. zbliżyła decydentów do tych, którzy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za świadczenie usług tzn. do sądów. Sędziowie, z którymi przeprowadzono
rozmowy w związku z przygotowaniem niniejszego raportu są przekonani, że w porównaniu z poprzednią praktyką
nowy model budżetowy jest bardziej przejrzysty i właściwy z uwagi na potrzeby sądów108. Rozstrzyga również obawy dotyczące instytucjonalnej zależności sądów od władzy wykonawczej.

104

Towards A Court Performance Measurement System: Eleven Core Measures of Court Success, National Center for State Court Performance
Community Practice, 2003.
105
Por. J. McEldowney, Developing the Judicial Budget: An Analysis, 2001.
106
Konstytucja gwarantuje sędziom odpowiednie wynagrodzenie.
107
Istnieje szereg modeli zarządzania finansowego, np. w modelu australijskim sądy są finansowane za pośrednictwem Ministerstwa
Sprawiedliwości, a w modelu amerykańskim przez Kongres (sądy federalne). Warto wspomnieć, że taki model jest możliwy ze względu na
niezależność Kongresu od Prezydenta. Niektórzy eksperci omawiają model, w którym sądy są niezależnymi ośrodkami kosztów i inwestycji.
Zob. J. Alford, R. Gustavson, P. Williams, The Governance of Australia’s Courts: A Managerial Perspective, 2004.
108
Według danych MF, w latach 1997–2002 budżet sądów zwiększył się o 100%. W 2004 r. budżet sądów powszechnych wzrósł o ok. 30%
w stosunku do 2002 r.
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Co reformować?
Prezentowany model budzi jednak co najmniej trzy wątpliwości. Pierwszym problemem jest to, że system sądowej
kontroli budżetowej nie odpowiada ministerialnemu modelowi zarządzania. W konsekwencji, projekty krajowe, takie jak
informatyzacja, mogą odczuć pogorszenie koordynacji i otrzymać niższy przydział z budżetu. Nowy sposób finansowania
sądownictwa może również być mniej elastyczny w zarządzaniu finansowym, ponieważ nie można łatwo przesuwać
kwot między budżetami poszczególnych sądów okręgowych, Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych.
Obawy budzi również podstawa rozdzielania funduszy. Wydaje się, że przydział ściśle łączy się z napływem spraw
(budżet oparty na obciążeniu sprawami), ale podstawowe instrumenty i techniki, które pozwoliłyby na skuteczne
ustalanie budżetu z uwzględnieniem przepływu spraw nadal są jednak niedostępne109. Co ważniejsze, model budżetowy nadal opiera się na nakładach, a nie wynikach. Trwała poprawa polskiego sądownictwa wymaga, by budżet
stał się narzędziem zarządzania, które zachęca do sprawnego działania i pozwala na zmianę i reformy. Koncentrowanie
się na wynikach nie obędzie się bez utrudnień, gdyż wymaga definiowania, monitorowania i oceniania wyników
sądownictwa110. Wymiar sprawiedliwości w Polsce może znacznie skorzystać z przyjęcia strategii efektywności budżetowej, która pozwoli na mierzenie nakładów w świetle wyników. Pozytywny przykład takiej reformy można
znaleźć w sąsiedniej Słowacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
W niniejszej części raportu ocenimy zgodność obecnej polityki, metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi z
potrzebami sektora. Na wstępie przedstawimy podsumowanie zagadnień, a następnie specyfikę zarządzania kadrami,
tj. wynagrodzenia sędziów. Na zakończenie oceniono ustawiczne szkolenia sędziów. Polski system zarządzania personelem sędziowskim i sądowym, obejmujący wybór, mianowanie i zarządzanie, spełnia międzynarodowe standardy,
dlatego też postanowiliśmy omówić jedynie te zagadnienia, które są najistotniejsze dla bieżących reform.
Osoby pracujące w sądach są często oceniane niżej niż zadowalająco przez strony procesowe. Klienci sądów skarżą
się na brak motywacji, umiejętności oraz orientacji na wyniki i klientów. Brak motywacji i sporadycznie występujące
niskie morale łączą się z nieefektywnymi zasadami pracy i nieprzejrzystymi wymaganiami co do jej wyników, procedurami oceny i promocji, trudnościami w ocenie informacji biznesowej, słabą komunikacją, jak również brakiem
wspólnych wartości i poczucia celu, brakiem wiarygodnej groźby kary za zachowania korupcyjne i złą pracę i wreszcie
ze słabym wizerunkiem zawodowym i wynikającym z niego poczuciem izolacji społecznej. Szkolenie pracowników sądów odbywa się ad hoc, jest niedostateczne i nie przyczynia się skutecznie do uzupełniania luk w umiejętnościach.
Struktura zatrudnienia w polskim sądownictwie obejmuje sędziów, przyszłych sędziów (asesorów sędziowskich),
prawników, którzy świadczą specjalistyczne usługi oraz pomoc dla sędziów (asystentów111 i referendarzy112), a także
personel pomocniczy.
Sędziowie
„Podoba mi się bycie sędzią i akceptuję fakt, że jako sędzia nigdy nie będę bogaty. Jednak demoralizujące jest patrzeć,
jak niektórzy prawnicy korzystają z praktyki sędziowskiej jako odskoczni do prywatnej praktyki zawodowej, gdzie dorobią się pieniędzy. Potem, wracają, kiedy mają swoje lata i pieniądze, żeby jeszcze skorzystać z sędziowskich emerytur”
− powiedział pewien sędzia sądu apelacyjnego. Odpowiednie wynagrodzenie wraz z zasadą „ius de non evocando” jest
filarem niezawisłości sędziowskiej i przypuszczalnie najbardziej dyskusyjnym zagadnieniem w Polsce. Polscy sędziowie
109
Skuteczne ustalanie budżetu na podstawie obciążenia sprawami wymaga dysponowania możliwościami analizowania liczby spraw,
sporządzania prognoz, analizowania czasu i zasobów, których wymagają sprawy na każdej wokandzie, poprawy systemu ocen, porównywania
obciążenia sprawami z poziomem wydatków, ustalania gdzie mogą być potrzebne dodatkowe środki, a gdzie wystąpi ich nadmiar z uwagi na
zmiany w finansowaniu, badania wydatków i zarządzania w różnych sądach dla każdej wokandy w celu zidentyfikowania poprawy skuteczności
oraz rozwijania systemu przenoszenia sędziów i wokand, gdy rosną potrzeby wynikające z obciążenia sprawami (elastyczność zasobów). Model
zapisu budżetowego obejmuje: ustalenie minimalnego poziomu finansowania podstawowych wydatków i czynności sądów, niezależnie od
liczby rozpatrywanych spraw, finansowanie na podstawie oczekiwanego (prognozowanego) obciążenia sprawami w następnym roku, niewielka
rezerwa kryzysowa oraz nagroda dla bardziej efektywnych sądów.
110
W większości krajów sądy są finansowane według szacunkowych danych o sprawach, które rozpatrują. W Austrii i Holandii łączy się
finansowanie ex-post z finansowaniem ex-ante zgodnie z szacunkami zmian w obciążeniu sprawami J. McEldowney, Developing the Judicial
Budget: An Analysis, 2001.
111
Zakres obowiązków asystentów obejmuje sporządzanie orzeczeń, przygotowywanie rozpraw i posiedzeń, nadzorowanie przebiegu sprawy w trakcie procesu oraz egzekwowania postanowień, badanie stanu faktyczno-prawnego, nadzorowanie biegłych, śledzenie decyzji w sprawie
opłat sądowych oraz wypełnianie kart statystycznych.
112
Zakres obowiązków referendarza obejmuje czynności związane z wpisami do ksiąg wieczystych oraz wpisami dokonywanymi w postępowaniu rejestrowym. Ponadto referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie,
np. może rozstrzygać o kosztach sądowych, czy też wydawać nakazy zapłaty w postępowaniach upominawczych.
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skarżą się – co potwierdza badanie – że ich wynagrodzenia są niższe w porównaniu z kolegami w innych krajach, szczególnie Europy Zachodniej113. Polska sama przekonała się jak ważną rolę może odgrywać wynagrodzenie sędziów, ponieważ to właśnie m.in. niskie płace w latach dziewięćdziesiątych przyczyniły się do dużej liczby wakatów sędziowskich, co
spowodowało kryzys w sądownictwie. Nawet dzisiaj, zwłaszcza w większych miastach, wymiar sprawiedliwości ma kłopoty w zapewnieniu napływu najlepszych profesjonalistów, którzy najpierw rozpoczęliby aplikację, a po jej zakończeniu
pozostali w sądzie. Zbyt wielu utalentowanych kandydatów na sędziów i młodych sędziów porzuca sądownictwo na
rzecz lepiej płatnej praktyki prywatnej. Taka tendencja jest kosztowna, ponieważ polski wymiar sprawiedliwości opiera
się na sędziach zawodowych i inwestuje znaczne środki w ich początkowe szkolenie114.
Na początku musimy zaznaczyć, że kwantyfikacja wynagrodzenia polskich sędziów czy określenie jego stosowności w tym raporcie byłyby skomplikowane115. Z uwagi na to, że przeprowadzenie dokładnej analizy byłoby trudne,
raport skupia się na właściwości procesu określania wynagrodzenia i jego relacji do wynagrodzeń na konkurencyjnym rynku pracy. Obecnie wynagrodzenia sędziów w sądach tej samej instancji są równe i wynoszą wielokrotność
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia rocznego w państwowej sferze budżetowej. Mnożnik określa
Prezydent w drodze rozporządzenia, ale w istocie jest ono przygotowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości we
współpracy z KRadS. Wynagrodzenie różnicuje staż pracy i pełnione funkcje116.
Złożone czynniki względne, które rzutują na wynagrodzenie sędziów biorą pod uwagę: sposób ustalania wynagrodzeń sędziów w jednej jurysdykcji w porównaniu z inną jurysdykcją (przynajmniej na najwyższym szczeblu
sędziowie różnych jurysdykcji powinni mieć zbliżone wynagrodzenie), porównanie wynagrodzeń z innymi zawodami prawniczymi (np. radcami prawnymi, komornikami i notariuszami) oraz porównanie wynagrodzeń na tle
wynagrodzeń innych pracowników sektora publicznego117.
W Polsce uposażenie sędziego nie może konkurować z dochodami większości prawników na wolnym rynku118.
W odróżnieniu od tego, ich wynagrodzenie wypada stosunkowo dobrze w porównaniu z przeciętną płacą brutto
i wynagrodzeniem ich kolegów ze sfery budżetowej, o czym można przekonać się na podstawie tabeli 10119.
Tabela 10. Wynagrodzenie sędziów i prokuratorów w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia brutto (2002)
przeciętne wynagrodzenie sędziego

przeciętne wynagrodzenie prokuratora

najniższe

najwyższe

najniższe

najwyższe

Norwegia

1,9

2,7

1,4

1,5

Holandia

1,6

2,9

2,1

2,9

Austria

1,3

5,2

2,0

5,3

Polska

1,9

3,3

1,9

3,5

Węgry

3,0

5,8

3,0

4,3

Słowacja

2,4

3,6

1,9

3,5

Źródło: European Judicial System, CEPEJ, 2002.

Proces podejmowania decyzji odnośnie płacy sędziów budzi pewne obawy. Mając na uwadze wzmocnienie postrzegania obiektywności, zazwyczaj podmioty wykonawcze rządu starają się dystansować od ustalania pensji sędziów.
Dzieje się tak dlatego, że władza wykonawcza (MS i MF) niekoniecznie musi mieć najlepsze podstawy do ich wyznaczania. Z drugiej strony, nie jest niczym niezwykłym w systemach konstytucyjnych takich, jak polski, powierzenie
Prezydentowi kompetencji do powoływania sędziów oraz/lub ustalania ich wynagrodzeń. Wydaje się, że w Polsce występuje luka między uprawnieniami a możliwościami urzędu Prezydenta i KRadS wymaga, by MS uczestniczyło w podejmowaniu decyzji.
Obecnie prowadzone są rozmowy na temat podniesienia wynagrodzenia sędziów w Polsce. W związku z tym należy
stwierdzić, że taka zmiana ma większe szanse przynieść efekty, jeżeli zostanie wprowadzona w sposób skoordynowany
z innymi reformami.
113
114
115
116
117
118
119
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Zob. także: Reiforcement of the Rule of Law, PHARE, s. 353.
Zob. Raport o sprawowaniu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, Najwyższa Izba Kontroli, 2001.
Wynagrodzenia sędziów określa rozporządzenie Prezydenta.
Zob. Judicial Independence in Poland, Open Society Institute, 2001.
Por. J. Alford, R. Gustavson, P. Williams, The Governance of Australia’s Courts: A managerial Perspective, 2004.
Istnieje bardzo niewiele wiarygodnych danych o przeciętnym wynagrodzeniu prawników na wolnym rynku.
Zob. European Judicial Systems, CEPEJ, 2002.

Spory

Pracownicy sądów
W Polsce zarządzanie zasobami ludzkimi zostało powierzone MS i prezesom sądów120. Z rozmów poprzedzających
badanie wynika, że jednym z kluczowych wyzwań w systemie zarządzania kadrami jest podwójna lojalność personelu
wobec sądu i służby cywilnej. Choć istniejący model nie jest niczym niezwykłym121 i ogólnie może być efektywny pod
względem kosztów, może jednak poważnie naruszać niezawisłość sędziowską i jakość świadczonych usług. Jest wiele
innych powodów przemawiających za tym, że zarządzanie personalne w sądach byłoby lepsze, gdyby stanowiło obowiązki samych sądów, np. personel pomocniczy, który ma udział w finalnym produkcie, potrzebuje pewnej niezależności i bezstronności. Znacznie lepiej jest w stanie zadbać o to sąd niż odrębny organ, bowiem jest lepiej usytuowany i
wyposażony, w zapewnieniu kompetentności pracowników. Model wspólnego zarządzania może lepiej przyczyniać się
do elastyczniejszego rozmieszczania zasobów kadrowych według potrzeb sektora. Rozwijanie ogólnej kultury współpracy również opowiada się za zintegrowanym zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Z uwagi na stosunkową nowość niektórych funkcji w systemie oraz niedostateczne planowanie i praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, powyższe zagadnienia mogą nie być zauważane jako poważny problem, co rodzi potencjalne niebezpieczeństwo na przyszłość, jeżeli nie zostaną odpowiednio uwzględnione, ponieważ tworzą podstawę systemu.
Szkolenie
Najlepsza organizacja sądów byłaby nieskuteczna, gdyby pracujący w nich sędziowie nie mieli odpowiednich
kwalifikacji122. Sądownictwo jest tego rodzaju organizacją, która w dużej mierze zależy od wkładu pracy poszczególnych jednostek, a tym samym kompetencji sędziów i innych pracowników. Kompetentne w pracy są te osoby, które
potrafią stosować swoją wiedzę, umiejętności i cechy osobiste do osiągnięcia celów i standardów określonych dla
ich stanowiska123. Pod względem rozwoju kadr, polski wymiar sprawiedliwości wyraźnie preferuje działania należące do kategorii nauczania i wcześniejszej edukacji124. Szkolenie jest planowym procesem modyfikowania postaw,
wiedzy lub umiejętności poprzez naukę. To niepokojące, że sądownictwo w Polsce, które na dobre i na złe opiera
swoją działalność wyłącznie na zasobach ludzkich, nie zdołało wypracować strategii szkoleniowej, która odzwierciedlałaby istotne znaczenie tej sprawy dla systemu.
Dyrektorzy i sędziowie dobrze zdają sobie jednak sprawę z wagi i pilności powyższego problemu. W 2002 r. rząd
polski utworzył centralny system szkolenia kadr w sądownictwie, którym zarządzało Centrum Szkolenia Kadr
Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Centrum Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości
odpowiadało za szkolenie sędziów i prokuratorów. Kierowało również szkoleniem aplikantów sędziowskich i prokuratorskich. Jego głównym celem było wprowadzenie pewnej homogeniczności do systemów szkoleniowych, tj.
standardów i programów szkoleń, technik i metod nauczania. Na szczeblu regionalnym ośrodki szkoleniowe przy
sądach apelacyjnych uzupełniały system centralny. Pewne zmiany wprowadzone zostały od 1.9.2006 r. wraz z utworzeniem Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, która ma przejąć system szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości125. Wyłaniający się kształt tego systemu wydaje się być bardzo rozsądny.

120

Typowe funkcje kadrowe obejmują rekrutację i wybór kandydatów do pracy, określanie zakresu obowiązków i wynagrodzenia, szkolenia, awanse, ocenę wyników, dbanie o dyscyplinę i odprawy. Wybór kandydatów na nowe stanowiska oraz awansowanie ma charakter partycypacyjny i angażuje prezesa, kolegów z sądu i kolegium sędziów danego sądu, które ocenia kwalifikacje kandydatów i przekazuje opinię KRadS
za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości. KRadS wybiera kandydatów powoływanych na stanowisko sędziego przez Prezydenta. Sądy
apelacyjne razem z Ministerstwem Sprawiedliwości biorą udział w przeprowadzaniu egzaminów na aplikację. Wynagrodzenie sędziów ustala
wspólnie Ministerstwo Sprawiedliwości i KRadS, a zatwierdza je Prezydent. Za szkolenie odpowiada wspólnie Ministerstwo Sprawiedliwości
i prezesi sądów. Ocenę wyników pracy przeprowadzają prezesi sądów poprzez inspekcje i jest ona monitorowana przez MS. Uprawnienia dyscyplinarne przysługują prezesom sądów i MS. Sądy apelacyjne pełnią funkcję sądów dyscyplinarnych.
121
Podobny system występuje w Australii, na Słowacji i w kilku innych krajach.
122
Por. A.T. Varnerbilt, Judges and Jurors, their Functions, Qualification and Selection, 1956.
123
Zob. M. Armstrong, Human Resources Management Practice, 1999.
124
Nauka to zmiana zachowania, która zachodzi pod wpływem praktyki lub doświadczenia. Edukacja to rozwijanie wiedzy, wartości
i zrozumienia potrzebnego we wszystkich aspektach życia, a nie tylko wiedzy i umiejętności dotyczących określonego obszaru działania
M. Armstrong, op. cit., 1999.
125
Celem centrum jest wprowadzenie jak najwyższych standardów kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Szkolenia obejmą: sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury. Działalność szkoleniowa realizowana będzie głównie poprzez seminaria, konferencje, sympozja, zajęcia warsztatowe
i działalność wydawniczą. Centrum jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Dyrektor Krajowego Centrum jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości po zasięgnięcia opinii KRadS i Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Działalność szkoleniowa
Centrum realizowana jest w oparciu o roczny harmonogram opracowywany na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez sądy
i prokuratury. Tymczasową siedzibą Krajowego Centrum, do dnia 31 grudnia 2009 r., jest Warszawa. Docelową siedzibą ma być Kraków. Ponadto,
planowane jest utworzenie filii w Gdańsku i Poznaniu oraz przekształcenie tymczasowej siedziby w Warszawie w jedną z filii.

65

Polska: Prawne bariery dochodzenia praw z umów

W Polsce szkolenie dla aplikantów sędziowskich jest obowiązkowe, ale ustawiczne szkolenie już nie. Około 55%126
sędziów uczestniczyło w sporadycznie organizowanych szkoleniach uzupełniających w 2003 r., a w 1999 r. było ich
30%127. Na Słowacji ten sam wskaźnik wynosił 70%, a w Austrii, na Węgrzech i Słowenii 100%128. Możliwości szkoleniowe pojawiają się głównie ad hoc i są oferowane przez różne podmioty w związku z określonymi projektami o ograniczonym czasie trwania. Personel pomocniczy otrzymuje głównie szkolenie w miejscu pracy. Ministerstwo
Sprawiedliwości i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” podjęło szereg prób uczynienia szkoleń bardziej strategicznymi i systemowymi, dyskusje wokół szkoły były prowadzone od dawna.
Co reformować?
Mając na względzie powyższe niedoskonałości, wymiar sprawiedliwości musi poprawić zarządzanie zasobami
ludzkimi wzbogacając je o strategiczne, skuteczne i efektywne elementy. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest koncepcją, która łączy strategię dla sektora z zasobami ludzkimi i służy jej realizacji. Obejmuje strukturę i kulturę, zarządzanie zmianą, sprawność organizacyjną, wyniki, kompetencje, dopasowanie zasobów do przyszłych potrzeb oraz ogólny rozwój pracowników. Zaletą takiego podejścia jest pełna tj. wewnętrzna i zewnętrzna integracja
zarządzania zasobami ludzkimi z działalnością wymiaru sprawiedliwości.
Naciski budżetowe staną się kolejnym bodźcem dla efektywności, w szczególności poprzez elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi. Elastyczność kadr przybiera dwie formy: liczebną i funkcjonalną129. Z uwagi na brak
danych trudno ocenić stopień obecności elastyczności liczebnej, np. zatrudnianie więcej asystentów w niepełnym
wymiarze godzin w najbardziej przeciążonych sądach) i funkcjonalnej, np. stosunek wyspecjalizowanych sędziów
i pracowników sądowych (w szczególności referendarzy) do specjalistów ogólnych, którzy są lepiej przygotowani
do wykonywania różnorodnych zadań) w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce.
Polski wymiar sprawiedliwości zbliża się do punktu, w którym faktyczny i potencjalny brak umiejętności może
zagrozić jego pomyślnemu funkcjonowaniu. Ponieważ nie ma żadnej prawdziwej strategii szkoleniowej, nie ma też
solidnej polityki, która sterowałaby ilością potrzebnych szkoleń, np. każdy sędzia powinien przejść co najmniej pięć
dni formalnego szkolenia w roku, jak ma to miejsce we Francji, ani rzetelnego wydzielania zasobów w tym celu, a także żadnych solidnych programów szkoleniowych i wyraźnej za nie odpowiedzialności. Istnieje jedynie pewien schemat instytucjonalny, a szkolenie nie jest elementem zarządzania kadrami.

Zarządzanie biegiem spraw
Zarządzanie biegiem spraw odnosi się do systemów i procedur przydzielania spraw sędziom i prowadzenia informacji dotyczących spraw w ramach postępowań przewidzianych przez prawo130. Kwestia ta została również
omówiona w części poświęconej organizacji sądów. Zarządzanie biegiem spraw powinno być głównym przedmiotem reformy w Polsce, ponieważ bezpośrednio łączy się z ograniczaniem i unikaniem opóźnień. Reforma powinna
zacząć się od pogłębionego badania czasu rozpatrywania spraw, przyczyn opóźnień i miejsca ich koncentracji.
Krótkie porównanie zarządzania biegiem spraw w Polsce z praktyką międzynarodową może wskazać na częściową
odpowiedź na polskie problemy.
Standardy czasowe
Nie można mówić o szybkim postępowaniu bez definicji, czym jest szybkie postępowanie131. Brak jednolitych
standardów czasowych (zarówno ogólnych norm czasowych, jak i standardów czasowych dla pośrednich czynności
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Zob. European Judicial Systems, CEPEJ, 2002.
Zob. Raport Najwyższej Izby Kontroli o sprawowaniu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, Warszawa, 2001.
128
Ibidem.
129
Elastyczność liczebna dotyczy możliwości dostosowania poziomu zatrudnienia. Organizacje są bardziej elastyczne funkcjonalnie w zakresie, w jakim mogą wykonywać różne czynności przy posiadanym zatrudnieniu.
130
Zarządzanie przepływem spraw obejmuje cały szereg działań podejmowanych przez sąd w celu monitorowania i kontroli postępu
spraw, od ich wszczęcia poprzez proces lub inne rozstrzygnięcie wstępne aż do zakończenia. Niektóre kraje europejskie rozszerzają zarządzanie
przebiegiem spraw na egzekwowanie orzeczeń sądu. Zarządzanie przepływem spraw obejmuje trzy elementy operacyjne: standardy czasowe,
kontrolę postępu spraw i niedostateczne planowanie rozpraw.
131
Zob. Lessons Learned, Proceeding of the Second Judicial Roundtable, National Center for State Courts, 1996. Opóźnienie w sądzie
zostało następująco zdefiniowane w Standardach Amerykańskiego Stowarzyszenia Sędziów dotyczących Opóźnień Sądowych: „Od rozpoczęcia postępowania do jego zakończenia, w drodze procesu lub ugody, każdy czas, jaki upłynął w sposób inny niż to rozsądnie potrzebne
do wymiany pism procesowych, rozpoznania sprawy i czynności sądowych, jest nie do przyjęcia i powinien być wyeliminowany. W celu
umożliwienia sprawiedliwego i skutecznego rozpoznawania spraw sąd, a nie prawnicy ani strony postępowania, powinien kontrolować
przebieg postępowania. Prawdziwe zaangażowanie sędziów jest konieczne w celu ograniczenia opóźnień, a po osiągnięciu tego celu – do
utrzymywania wokandy na bieżąco”.
127
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w sprawie)132 wspomaganych dostępnymi danymi jest jednym z kluczowych wyzwań w zarządzaniu przepływem spraw
w Polsce.
W Polsce nie ma żadnych ustalonych ogólnych limitów czasowych dla doręczeń sądowych. Postępowanie dzieli
się na trzy niezwiązane ze sobą etapy: rozpoznanie sprawy, wydanie tytułu egzekucyjnego i egzekucja orzeczenia.
Podział ten nie pozwala na monitorowanie czasu do zupełnego zakończenia sprawy. Ponadto, jak już wspomniano w
części poświęconej organizacji sądów, nie ma ścisłej polityki przydzielania i prowadzenia spraw cywilnych i gospodarczych133. Podjęto jednak pewne inicjatywy na szczeblu krajowym i regionalnym zmierzające do wprowadzenia ogólnych standardów czasowych i poprawy zarządzania przepływem spraw134.
Współpraca z pełnomocnikami
Efektywne zarządzanie przepływem spraw dostarcza informacji, które pozwalają sędziemu opracować we
współpracy z pełnomocnikami (stronami postępowania) czasowy plan rozpoznawania sprawy, który najlepiej odpowiada jej konkretnym cechom. Skuteczny nadzór nad sprawą wymaga jej stałego monitorowania, co sprzyja
dobremu przygotowaniu i w efekcie skraca czas. Może jednak ono wymagać indywidualnych narad, a także narad
sędziów na szczeblu okręgowym i krajowym. Tego rodzaju praktyka występuje we Francji i w Stanach Zjednoczonych.
Poniższy wykres ilustruje znaczenie polityki odroczeń (część zarządzania przepływem spraw) dla przygotowania
pełnomocników. Jest ona przydatna, ponieważ sędziowie, z którymi przeprowadzono rozmowy dla potrzeb niniejszego raportu wspominali, że niedostateczne przygotowanie pełnomocników do rozpraw jest jednym z najczęstszych powodów opóźnień w postępowaniu sądowym.
Ramka 10: Wpływ planowania i polityki odroczeń na przygotowanie pełnomocników

z powodu nieprzygotowania
pełnomocnicy proszą o odroczenie
rozprawy

gdy sprawy są na końcu wokandy
pełnomocnicy mogą zrezygnować
z przygotowania się do rozprawy

sąd rutynowo odracza rozprawę

sprawy na końcu wokandy
zwykle nie są rozpatrzone

zbyt mało spraw jest gotowych
by sędziowie byli stale zajęci

sąd planuje nierealnie dużą
liczbę spraw

132
Ogólne standardy czasowe określają upływ czasu według kategorii spraw. Standardy czasowe dotyczące pośrednich czynności w sprawie
ustanawiają normy czasowe postępu każdego podstawowego rodzaju sprawy na każdym istotnym etapie pośrednim od wniesienia sprawy
poprzez jej rozpoznanie i zakończenie wszystkich czynności sądowych po rozstrzygnięciu D. Steelman, Improving Case-flow Management:
A Brief Guide, National Center for State Courts, 2004.
133
Por. M.B. Zimmer, Structural and Administrative Reform in Polish Judiciary, 1998.
134
Np. ostatnio MS zachęcało prezesów sądów do ścisłego monitorowania spraw starszych niż trzy lata i niektórych spraw starszych niż
rok. Niektóre sądy wprowadziły podział doraźny, aby poradzić sobie z opóźnieniami w postępowaniu i monitorować czynności w sprawie.
Ponadto, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia od dawna promuje wymianę najlepszych praktyk między sądami, które opierają się na
inicjatywach poszczególnych sądów. Pomimo tych wysiłków, szacuje się, że pozbycie się zalegających spraw potrwa od trzech do czterech lat,
zob. Memorandum w sprawie działań ustawodawczych i pozaustawodawczych podjętych w Polsce w celu skrócenia długości postępowania
sądowego w 2003 r. i latach następnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, 2003.
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Odpowiedzialność za optymalizację
W efektywnych sądach podział pracy pozwala sędziom skoncentrować się na funkcjach sędziowskich. Choć
ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie sprawy w sądzie spoczywa na sędziach135, urzędnicy prowadzą korespondencję ze stronami, zajmują się aktami spraw i uzupełniają dokumenty. Organizacja zespołowa pozwala na
scedowanie niemal wszystkich funkcji niesądowych na personel pomocniczy136. Reforma zarządzania biegiem spraw
w Polsce koncentruje się na tym, że technologie informatyczno-komunikacyjne automatycznie zmienią obecne procedury i praktyki. To może się ziścić, ale tylko do pewnego stopnia, bowiem skuteczna komputeryzacja wymaga zrewidowania i skorygowania działalności sądów jeszcze przed jej wprowadzeniem.
Programy ograniczania opóźnień i zalegania spraw
Rozwiązanie problemu opóźnień w postępowaniach sądowych połączonego z nadmiernym zaleganiem spraw
może wymagać programów ograniczania opóźnień i zalegania spraw na szczeblu krajowym lub poszczególnych
sądów. W dalszej części niniejszego rozdziału opisano międzynarodowe doświadczenia zebrane podczas tworzenia
i wprowadzania takich programów137.
Program ograniczania zaległości spraw powinien kłaść nacisk na reformę zarządzania biegiem spraw, ponieważ
sędziom byłoby trudno pracować nad nowymi sprawami, gdy stare nadal się toczą. Zaleganie spraw można redukować na dwa sposoby: jeden ma na celu ograniczenie popytu na usługi sądu, a drugi zwiększenie podaży tych
usług. Teoretycznie popyt na usługi sądu można ograniczyć poprzez wprowadzenie bardziej stanowczych mechanizmów filtrujących. Natomiast zasoby na zaspokojenie popytu można zwiększać poprzez ich dodawanie lub poprawę efektywności.
Przegląd polskich strategii wskazuje na kilka czynników, które mogą przynosić efekt przeciwny do zamierzonego
w zakresie rozpatrywania zaległych spraw. Historia sądownictwa w Polsce została ukształtowana w drodze preferowania jego uczestnictwa we wszystkich istotnych społecznie usługach z ich jednoczesnym monopolem w rozstrzyganiu sporów wraz z dodawaniem kolejnych usług. Jeżeli decydenci w Polsce postanowią skupić się na ograniczeniu
liczby spraw, wówczas w pierwszym rzędzie należy zająć się sprawami niespornymi, tj. rejestrami. Przeniesienie tych
spraw poza sądy jest jednak rozwiązaniem nieprawdopodobnym, ponieważ są one obecnie częścią domeny sądów.
Poczyniono znaczne inwestycje w infrastrukturę rejestracyjną na podstawie ich obecnej lokalizacji, dlatego też najbardziej realną opcją wydaje się być ograniczenie, a nawet wyłączenie udziału sędziów w dokonywaniu rejestracji.
Wymagałoby to uznania administracyjnego (w odróżnieniu od sądowego) charakteru tych funkcji. Przykłady wielu
innych krajów, np. Słowacji dowodzą słuszności takiego rozwiązania.
Niektóre kraje europejskie zareagowały na wahania w obciążeniu sprawami zwiększając elastyczność w zakresie
ponownego przydzielania spraw i sędziów (zob. także część niniejszego rozdziału poświęconą organizacji sądownictwa). Inne strategie, które mogą pomóc ograniczyć zaleganie spraw, obejmują wsparcie arbitrażu (omówionego
poniżej)138, zróżnicowanie zarządzania przepływem spraw oraz procedury i zasady właściwe dla poszczególnych
sądów. Oprócz tego identyfikacja i eliminacja możliwości procesowych sprzyjających niepotrzebnym opóźnieniom
mogłaby stać się częścią strategii ograniczania opóźnień.

135

Sędziowie, z którymi przeprowadzono rozmowy potwierdzają, że zarządzanie sprawami pochłania istotną część ich czasu, a z powodu
niedostatecznego wyszkolenia personelu pomocniczego nie zawsze można mu to powierzyć, co powoduje brak skuteczności w monitorowaniu
spraw w toku, zaleganie i ich opóźnienia Badania jakościowe na grupie sędziów, Bank Światowy, 2005.
136
W Stanach Zjednoczonych zakres obowiązków personelu pomocniczego obejmuje utrzymywanie kontaktów z pełnomocnikami, śledzenie spraw w toku prowadzonych przez poszczególnych sędziów oraz planowanie i kontrolowanie stanu narad i rozpraw: M.B. Zimmer,
Structural and Administrative Reform in Polish Judiciary, 1998.
137
Literatura dotycząca opóźnień postrzega je jako problem popytu i podaży i upatruje rozwiązania po stronie popytu w ograniczeniu narad przedprocesowych, zapewnieniu większej ilości czasu sędziemu lub skróceniu czasu procesu. Popytem można manipulować stosując środki
przewidziane dla zachęcania do wcześniejszej ugody. Te teorie wynikają z przekonania, że opóźnienia są spowodowane słabym zarządzaniem
w sądzie, a nie zachowaniem uczestników postępowania.
138
Doświadczenie sugeruje jednak, że nie ma korelacji między obecnością alternatywnych metod rozstrzygania sporów a tempem rozpatrywania spraw cywilnych.
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Programy ograniczania opóźnień zwykle obejmują upraszczanie norm procesowych oraz/lub operacyjnych139.
W odpowiedzi na potrzebę usprawnienia działania polskich sądów, Kodeks postępowania cywilnego wprowadził
różne tryby postępowania140. Nie można jednak osiągnąć pełnego efektu takiej zmiany, jeżeli nie będzie jej towarzyszyć „zróżnicowane (ważone) zarządzanie biegiem spraw”, które uwzględnia złożoność każdej sprawy i wyznacza
jej określony tryb postępowania141. Skuteczny program ograniczania opóźnień wymaga również wiarygodnych danych o działalności sądów. Ich minimum obejmuje: działalność, stan (sprawy w toku), opóźnienie (czas trwania
spraw w toku), dokładność planowania spraw, miary oceniające, np. w celu ograniczenia opóźnień należy mierzyć
czas od wniesienia powództwa do pierwszej rozprawy oraz informacje o postępie poszczególnych spraw.
Ograniczenie czasu poświęcanego sprawie przez sędziów jest również dobrą strategią usprawnienia ich rozstrzygania, np. poprzez ograniczenie nadmiernego stawiennictwa i odraczania określonych spraw142 (zob. także:
część niniejszego rozdziału dotyczącą działalności sądów). Nawet w ramach jednego kraju nie ma jednego modelu skutecznego programu ograniczania opóźnień lub zapobiegania im. Jednym z najważniejszych czynników,
który może mieć wpływ na opóźnienia w sądach jest możliwość i uprawnienia sądu do ustalania jego regulaminu. Uwarunkowania lokalne przesądzają o potrzebie opracowania i wprowadzenia własnych regulaminów i zasad postępowania z opóźnieniami przez każdy sąd, a nawet każdego dyrektora sądu. Takie podejście prowadzi
jednak do zróżnicowania regulaminów sądów, które muszą być starannie równoważone z potrzebą ujednolicenia
i ekonomii skali.
Te sądy, w których występują największe zaległości, mogą utworzyć grupy zadaniowe, które przeprowadzą
analizę obciążenia pracą (w szczególności rodzaje spraw, które zalegają oraz/lub są rozpoznawane z największymi
opóźnieniami), zasobów i wyników działania. Na podstawie takiej analizy grupa zadaniowa mogłaby wyznaczyć
jasne i wymierne cele ograniczania opóźnień, w tym cele krótkoterminowe uzgadniane z poszczególnymi sędziami, którzy napotykają na trudności w eliminowaniu zatorów, szczegółowe plany pracy z terminami i wynikami
końcowymi, np. odsetek zaległych spraw rozpoznanych w x tygodni oraz liczbę niepotrzebnych etapów w prowadzeniu spraw.

Co reformować?
Na podstawie oceny obecnego systemu zarządzania polskimi sądami wyłaniają się trzy główne problemy: po
pierwsze, dezintegracja elementów zarządzania, po drugie, brak orientacji na wyniki w zarządzaniu i po trzecie,
wiele praktyk zarządczych niekorespondujących ze złożonością systemu.
Genezą problemów jest długotrwałe niedocenianie znaczenia właściwego zarządzania. W celu poprawy jakości
i wydajności swoich usług sektor wymiaru sprawiedliwości musi zacząć działać jak jednolity system, a nie jak zbiór
odrębnych jednostek czy podsystemów zarządzania. Wiąże się to ze wspólnymi celami, zharmonizowanymi standardami działania, skoordynowanymi procedurami, wymianą informacji i wspólnymi wewnętrznymi systemami
usługowymi, a także uzupełniającą je technologią. W ten sposób dojdzie do poprawy podejmowania decyzji,
oszczędności zasobów i usprawnienia obsługi. Obecne praktyki zarządzania są skierowane na proces. Każda istotna
poprawa będzie wymagała zmiany tej orientacji tak, by kierowała się na usługi lub produkty. Zarządzanie powinno
łączyć poprzez wskaźniki wyników działania codzienne funkcjonowanie sądu i służb pomocniczych z ogólną strategią organizacyjną. Taki system powinien przynieść znacznie więcej niż zwykła sprawozdawczość historyczna
i powinien wybiegać w przyszłość i kłaść nacisk na zarządzanie zgodnością, kosztami, doskonalenia funkcjonowania i innowacjami.

139
Pierwszy program ograniczania opóźnień w sądach amerykańskich wprowadzony po drugiej wojnie światowej opierał się na przekonaniu,
że opóźnienia wynikają z dużego obciążenia sprawami, które zalały źle zarządzane, nieskuteczne sądy (to samo przekonanie występuje w Polsce).
W związku z tym, rozwiązań poszukiwano w takich reformach strukturalnych, jak wprowadzenie zautomatyzowanych systemów, zmiany procedur i zwiększanie liczby sędziów. Badania ujawniły, że opóźnienia były bardzo różne w sądach o niemal identycznej strukturze, liczbie spraw i
poziomie zatrudnienia. Ustalono, że opóźnienia nie były zewnętrznym zjawiskiem narzuconym niechętnym uczestnikom, ale konsekwencją zachowania tych uczestników w systemie sądownictwa, zob. R. Messick, Reducing Court Delays: Five Lessons From the American Experience, Bank
Światowy, 1999.
140
Bliższe informacje znajdują się również części poświęconej procedurom podejmowania decyzji.
141
Reforma postępowania procesowego w Urugwaju w 1989 r. zastąpiła pisemne postępowanie cywilne na ustne postępowanie prowadzone przed sądem. Zmiana ta doprowadziła do skrócenia czasu trwania spraw o połowę. Należy jednak podkreślić, że sukces tej zmiany wymagał
zwiększenia liczby sądów (w Montevideo ich liczba podwoiła się) i sędziów. Zob. Learned, Proceeding of the Second Judicial Roundtable, National
Center for State Courts, 1996.
142
Np. kompleksowe badanie jednego z największych sądów karnych w Kanadzie doprowadziło do wniosku, że w sądzie problemem
jest stawiennictwo, a nie kryzys wywołany obciążeniem sprawami. Zob. C. Baar, R.G. Haan, The Reduction of Case Backlog in the Courts:
a Framework and Strategy, 2005.
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Zarządzanie sądami jest złożone i wymaga specjalistycznej wiedzy i technik. Dysponując taką wiedzą decydenci
mogą podejmować decyzje, które są motorem sukcesu. Rząd i sędziowie muszą uświadomić sobie ten fakt i przystąpić do tworzenia i rozwijania zawodów związanych z zarządzaniem sądami.

Arbitraż gospodarczy

143

„Jaki sens ma arbitraż w przypadku niewykonania umowy? Większość spraw, które prowadzę ma gdzieś w tle
brak płatności” − powiedział pewien polski prawnik. Roczne badanie ankietowe NBP z 2005 r. potwierdza, że tylko
3% sporów gospodarczych w Polsce rozstrzygane jest w drodze arbitrażu.
Arbitraż gospodarczy144 to postępowanie prywatno-dowodowe, w którym neutralna strona trzecia (powołana ad
hoc lub działająca na stałe) wydaje wiążącą decyzję w sprawie „praw o wartości gospodarczej”145. W chwili obecnej
istnieje aż 21 prywatnych ośrodków arbitrażowych stowarzyszonych w Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa
Polubownego146. Niektórzy twierdzą, że jest ich znacznie więcej i ich liczba przekracza 30. W 2003 r. w Polsce działało około 237 arbitrów. Nieco ponad połowę z nich stanowią radcy prawni.
Z punktu widzenia wpływających spraw, arbitraż nie rozwija się w Polsce w takim tempie, jakie przewidywano
na początku lat 90. Przeprowadzono kilka badań w celu wyjaśnienia przyczyn tego stanu rzeczy. Eksperci są zgodni,
że niska świadomość oraz dotychczasowe doświadczenia w zakresie arbitrażu są jednym z głównych tego powodów.
Sugerują również, że przyczynia się do tego nieprzewidywalność wyników arbitrażu. Szybkie postępowanie oraz
niska cena tej usługi wymieniane są przez polskich ekspertów jako jego potencjalne zalety. Postępowanie arbitrażowe trwa tu od dwóch do sześciu miesięcy (pod warunkiem, że nie nastąpi odwołanie od orzeczenia do sądu powszechnego lub arbitrażowego sądu apelacyjnego). Egzekucja orzeczenia arbitrażowego podlega jednak normalnemu postępowaniu, które przeprowadzają komornicy. Egzekucja trwa długo i tym samym całkowicie niweluje zalety
postępowania arbitrażowego. Należy również wspomnieć, że wiele polskich sądów orzeka w sprawach roszczeń gospodarczych szybciej niż sądy arbitrażowe. Tabele opłat za postępowanie arbitrażowe nie są jednolite. Z reguły
opłata obejmuje wpis (od 500 do 2000 PLN), wynagrodzenie z tytułu arbitrażu lub mediacji, zaliczki na poczet wydatków związanych z postępowaniem arbitrażowym. Najpoważniejszą część kosztów stanowią wynagrodzenia z tytułu arbitrażu; w tej sprawie różnice między renomowanymi sądami polubownymi wydają się być najbardziej zauważalne. Niektóre z nich pobierają wynagrodzenie niższe niż koszty postępowania sądowego uiszczane
w przypadku podobnego rodzaju roszczeń, inne jednak inkasują dwa razy tyle co sądy. W niektórych sądach arbitrażowych opłaty wzrastają, jeśli stronami sporu są podmioty zagraniczne.
Ogólnie rzecz biorąc trudno stwierdzić, czy opłaty za postępowanie arbitrażowe są niższe niż koszty postępowania sądowego (jak się często twierdzi). Tabele ze stawkami opłat zostały tak pomyślane w większości sądów polubownych, by zniechęcić do zgłaszania niskich roszczeń. W rezultacie jedynie rozstrzygnięcia w sprawie roszczeń
powyżej 50 000 PLN są „tańsze” niż w postępowaniu sądowym. Skutek ten jest jeszcze wyraźniejszy, gdy ceny w sądach osiągają maksymalne pułapy. Nie ma tu jednak możliwości zwolnienia się z zapłaty lub jej spłaty w ratach, jak to
ma miejsce w sądach.
Przedsiębiorcy, z którymi przeprowadzono wywiady, okazywali niewielki entuzjazm wobec arbitrażu. Niektórzy
z nich twierdzą, że jest to nie tylko sprawa świadomości, ale podstawowej legitymacji, której brakuje niektórym sądom
polubownym. W najlepszym razie do sądów wpływa około 500 spraw rocznie, ale czasami zdarza się, że jest to mniej
niż jedna sprawa rocznie. Mimo tego liczba spraw arbitrażowych rośnie (np. w latach 2001−2002 wzrosła o 43%), co
daje powody do optymizmu i nadziei, że w końcu mogą się one stać alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów
gospodarczych w Polsce.
143

Niniejszy rozdział oparto na podstawie T. Podkowiński, Raport nt. polskich stałych sądów arbitrażowych, 2004.
Arbitraż posiada długie tradycje w Polsce i aż do lat 40-tych XX wieku zgodny był z europejską tradycją prawną. Dzięki mocnym korzeniom arbitrażowi udało się przetrwać w warunkach gospodarki planowej. Izba Handlu Zagranicznego i Przemysłu stanowiła sąd arbitrażowy
począwszy od lat 50-tych do początku lat 90-tych.
145
Prawa o wartości gospodarczej obejmują roszczenia wynikające z prawa własności, prawa zobowiązaniowego, prawa o czynach niedozwolonych, prawa własności intelektualnej, oraz prawa spadkowego.
146
Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego powstało w 1990 r. Celem działalności stowarzyszenia jest promowanie alternatywnych metod rozstrzygania sporów; badanie międzynarodowych ram prawnych oraz praktyki w zakresie ADR; utrzymanie współpracy
z partnerami zagranicznymi; pomoc w tworzeniu sądów arbitrażowych; oraz organizowanie szkoleń dla arbitrów. Jego członkami są: Sąd
Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej; Sąd Arbitrażowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Sąd Arbitrażowy przy Izbie
Gospodarczej Przemysłu Bawełnianego w Gdyni; Sąd Arbitrażowy przy Izbie Handlowo-Przemysłowej w Krakowie; Sąd Arbitrażowy przy
Polsko-Niemieckiej Izbie Handlowo-Przemysłowej; Stały Sąd Arbitrażowy Regionalnej Izby Radców Prawnych w Gdańsku; oraz Stały Sąd
Arbitrażowy Regionalnej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
144
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Spory

Co reformować?
Można ogólnie powiedzieć, że w dzisiejszej Polsce arbitraż nie odgrywa poważnej roli w rozstrzyganiu sporów.
Jest to spowodowane niskim popytem na rynku. Konieczne są bardziej dogłębne analizy, by wyjaśnić, dlaczego ten
rodzaj sądownictwa, będący potencjalnie bardziej oszczędnym sposobem rozstrzygania sporów, nie jest dla przedsiębiorców atrakcyjny. Dość płytka wiedza, jaką oferuje raport, sugeruje, że istnieją przynajmniej dwa ewentualne
powody występujących problemów: niesprzyjająca polityka (np. ceny, ograniczony zakres przedmiotowy, mechanizmy trafiania do grup docelowych, oraz kłopoty z egzekucją) zniechęca potencjalnych klientów zaś niska świadomość oraz bariery psychologiczne spowodowane mało wiarygodnymi praktykami.
Ewentualne strategie odwrócenia tej sytuacji mogą polegać na weryfikacji podstawowych zasad polityki w celu
uczynienia arbitrażu bardziej atrakcyjnym (rozszerzenie zakresu usług i ich specjalizacja), obniżce cen, przynajmniej w niektórych przypadkach, wprowadzeniu mechanizmów zapewniających, że system będzie działać rzetelnie,
a w końcu na podniesieniu świadomości oraz zwróceniu uwagi na kulturę prawną nie tylko przedstawicielom biznesu, lecz także usługodawcom.
Dotacje rządowe, przynajmniej na początku, mogłyby przyspieszyć rozwój arbitrażu. Jego stowarzyszenie mogłoby działać jako neutralny organ powołujący arbitrów; mogłoby organizować szkolenia; kierować seminariami
podnoszącymi świadomość; opracowywać procedury i wytyczne; zbierać i sumować doświadczenia (decyzje wydawnicze) zebrane podczas działania w charakterze organu doradczego udzielającego odpowiedzi w sprawach
ogólnych. Jak wynika z Corporate Governance Risk Survey z 2001 r., 86% respondentów (200 menadżerów przedsiębiorstw zagranicznych) postrzega obecnie istniejący system arbitrażu jako niewystarczająco silny i skuteczny,
by był w stanie zastąpić sądy. Istotnym problemem jest gotowość stron postępowania do zaakceptowania wyroku
arbitra.
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Uzyskanie orzeczenia nie kończy starań ze strony wierzyciela domagającego się odszkodowania z tytułu poniesionych strat, bowiem musi ono zostać jeszcze wyegzekwowane. Bez możliwości skutecznego zaspokojenia się orzeczenie nie ma większej wartości. W związku z tym zakres dostępnych tytułów egzekucyjnych składa się na kształt
i wydajność obowiązującego systemu w danym systemie krajowym. W Polsce można wyróżnić wyroki i ugody oraz
innego rodzaju tytuły egzekucyjne, np. bankowe tytuły egzekucyjne i ugody określone przepisami prawa lub ujęte
w formie aktu notarialnego, na podstawie których dłużnik lub osoba działająca w jego imieniu może być poddana
egzekucji. Wszystkie te instrumenty muszą najpierw uzyskać klauzulę wykonalności, nadawaną przez sąd od którego pochodzi tytuł egzekucyjny.
W Polsce egzekucję prowadzą komornicy, z którymi współpracują prawnicy reprezentujący wierzycieli lub dłużników147, zaś na sądzie spoczywa wydawanie tytułów egzekucyjnych i nadawanie im kaluzuli wykonalności. Działając w
ramach swoich kompetencji sąd orzeka w sprawach skarg na czynności komornika (zob. część niniejszego rozdziału
dotycząca nadzoru komorniczego). Wydaje się, że prawnicy mogliby odgrywać w egzekucji większą rolę, ponieważ zakres odpowiedzialności wierzyciela i dłużnika w tym procesie jest znaczny i obejmuje od negocjacji z dłużnikiem
i określenia metody obrony (w przypadku dłużnika) aż do wyboru sposobu egzekucji (w przypadku wierzyciela).
Niemniej jednak w Polsce, po zakończeniu postępowania sądowego egzekucję prowadzi komornik, który rozpoczyna
ją na wniosek wierzyciela po uzyskaniu przez niego tytułu wykonawczego. Komornicy w Polsce nie uczestniczą w rokowaniach z dłużnikiem, choć bierze się pod uwagę ich ewentualną rolę na tym etapie postępowania. Przykładowo, w
niektórych krajach, np. w Belgii i Francji husissiers de justices prowadzą ściąganie wierzytelności przed wszczęciem postępowania, ale w Polsce ze strony komorników nie ma w tym zakresie szczególnego zainteresowania ze względu na
dużą konkurencję ze strony kancelarii windykacyjnych. Warto tu jednak zauważyć, że w przypadku duńskich gerechtsdeurwaarders ściąganie wierzytelności przed wszczęciem postępowania stanowi integralną część prowadzonej przez
nich działalności148. Badania przeprowadzone przez NBP w 2005 r. wskazują, że niewiele ponad 1/3 wyroków sądowych jest skutecznie egzekwowana przez komorników, a zagrożenie ściągnięciem wierzytelności oraz zagrożenie wszczęciem postępowania egzekucyjnego stanowią najmniej istotne czynniki wpływające na dobrowolnego wykonanie
warunków umowy149.
Niniejszy rozdział opisuje niektóre przeszkody ograniczające skuteczność postępowania egzekucyjnego w Polsce,
koncentrując się na najważniejszych uczestnikach tych postępowań tj. komornikach. W 1997 r. w Polsce stworzono
system komorniczy zajmujący się egzekucją orzeczeń cywilnych, który w pewien sposób przypominał systemy prywatnych komorników funkcjonujące z powodzeniem w wielu innych krajach Europy, np. we Francji, Holandii
i Słowacji. Wprowadzenia nowego systemu i jego dalsze reformy miały za zadanie zapewnienie sprawnej, rzetelnej
i skutecznej egzekucji wyroków sądowych w Polsce, czego niestety nie udało się w pełni osiągnąć.

Wydajność
Wydajność polskich komorników opisujemy w zakresie dostępnych wskaźników, takich jak wpływ spraw, zaległości, czas załatwiania sprawy i koszty stron. Rozważana jest zarówno wydajność jak i uprawnienia, przy czym
dane, na których oparto się w niniejszym raporcie są dalekie od doskonałości, wobec czego ogólny obraz nie jest
kompletny, ale wystarczający do wyciągnięcia pewnych wniosków.
Uogólniając, egzekucja komornicza w Polsce jest powolna i kosztowna dla wierzycieli. Wniosek ten wynika z wielu danych. Przykładowo porównując liczbę polskich komorników do innych krajów jest ona znacznie niższa, co
wpływa na ich obłożenie pracą, które jest zdecydowanie większe (zob. tabela 16)150. Dłuższy okres niezbędny do
ukończenia postępowania egzekucyjnego wskazuje na niższą wydajność operacyjną polskich komorników (zob.
tabela 17).

147
Wywiady przeprowadzone z komornikami. Zgodnie również z praktyką w sądach opisaną w raporcie wstępnym, pod red. A. Turskiej,
Kultura prawna polskich przedsiębiorców, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2000.
148
Por. W. Kennett, The Enforcement of Judgment in Europe, 2000.
149
Zob. Formalne i praktyczne aspekty windykacji należności bankowych w Polsce, Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego, 2004.
Raport dostępny jest pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl (zakładka Nadzór Bankowy – Publikacje nadzoru bankowego – Windykacja należności).
150
Zgodnie z danymi Krajowej Rady Komorniczej wpływ spraw jest w niektórych przypadkach mniejszy o 50% niż w innych krajach.
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W Polsce na egzekucję czeka około 1,9 miliona spraw, a jej średni czas waha się od 300 do 400 dni, co oznacza, że potrzeba około roku na jej zakończenie (zob. wykres 29)151. Od 1999 r. liczba spraw powierzonych komornikom, które czekają na realizację przez ponad rok wzrosła o 59%, a ponieważ całkowita liczba spraw powierzanych komornikom zwiększyła się w takim samym tempie, udział spraw czekających ponad rok pozostaje zasadniczo niezmienny. Procent spraw
skutecznych i ukończonych w ciągu roku wzrósł w tym okresie bardzo nieznacznie, co wskazuje na niewielką poprawę
tempa realizacji spraw (zob. tabela 8). Ostatnie dane Krajowej Rady Komorniczej sugerują, że średni czas trwania spraw
prowadzonych przez komorników zmniejszył się od 2003 r. do ponad 10 miesięcy w 2004 r. i 9,5 miesiąca w 2005 r. W
efekcie egzekucja orzeczeń sądowych jest w Polsce kosztowna. Według raportu PHARE koszty postępowania egzekucyjnego osiągnęły średnio 40% wartości roszczeń majątkowych152. Nie dziwi zatem, że krytyka pracy komorników jest powszechna Przedsiębiorcy, prawnicy i sędziowie z którymi przeprowadzane były wywiady w trakcie przygotowywania niniejszego raportu wyrażali liczne uwagi na temat szybkości, kosztów i efektywności dochodzenia należności przez komorników. Nasi rozmówcy dawali wyraz swojej frustracji z powodu kosztów, tempa i skuteczności odzyskiwania zasądzonych wierzytelności, wielokrotnie wskazując na dużą liczbę nierozwiązanych lub nieukończonych spraw czekających
na egzekucję. Ich zdaniem czas potrzebny na zakończenie postępowania egzekucyjnego jest bardzo długi, ale przede
wszystkim zauważalna jest niechęć lub brak możliwości świadczenia przez komorników skutecznych i zgodnych z oczekiwaniami usług wysokiej jakości153.
Wykres 31. Egzekucja orzeczeń sądowych w latach 1999–2003
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Doing Business in 2005 oraz Doing Business in 2006, Bank Światowy, 2004 i 2005.
Reinforcement of the Rule of Law, PHARE, 2002.
Badania jakościowe z komornikami i wywiady z wybranymi osobami, Bank Światowy, 2005.
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Wykres 32. Egzekucja orzeczeń sądowych według rodzaju w latach 1999–2003
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Komornicy są jednak przekonani, że nie zasługują na tak niskie notowania. Uważają, że problem wynika z faworyzowania dłużników, uciążliwych procedur i niedoinformowania klientów, a także pasywności wierzycieli, którzy korzystają
z darmowej obsługi po to, żeby odegrać się na dłużnikach, a nie rozstrzygnąć sporu w sposób spójny w drodze egzekucji.

Przyczyny nieprawidłowości
Doświadczenia państw członkowskich UE wskazują, że niezależni, zawodowi komornicy (jak w Polsce), są bardziej motywowani finansowo do elastyczności i oszczędności, ale chęć zaspokojenia przez nich wierzyciela może
być realizowana kosztem dłużnika. Można temu zapobiec w drodze: utrzymania odpowiedniego poziomu konkurencji, wprowadzania profili zawodowych, wymogów edukacyjnych i szkoleniowych, a także nadzoru, dyscypliny
i wynagrodzeń154. Niniejsza część raportu koncentruje się na czynnikach wpływających na wydajność komorników,
a opisano w niej charakter i organizację pracy komorników, procedury egzekucyjne, dostęp do zawodu komornika
oraz elementy motywujące do pracy wynikające z przepisów.

Komornicy: charakter zawodu i jego organizacja
Przed wprowadzeniem systemu prywatnych komorników, zasądzone przez sąd wierzytelności egzekwowali
urzędnicy sądów rejonowych, ale ze względu na to, że nie byli zainteresowani finansowo osiąganiem jak najlepszych
wyników zdaniem wielu osób ściąganie wierzytelności było nieskuteczne. W związku z tym, w 1997 r. przeprowadzona została reforma155, w ramach której stali się zawodowymi prawnikami uprawnionymi do ściągania wierzytelności pieniężnych zasądzonych przez sądy156. Z powyższych uprawnień mogą korzystać tylko komornicy wpisani
na listę komorników sądowych, a inne osoby trudniące się ściąganiem wierzytelności mają prawo podejmować
próby wyegzekwowania należności jedynie zanim rozpocznie się postępowanie sądowe, bowiem wyłącznie komornik może podejmować działania od chwili rozpoczęcia postępowania przed sądem i wykorzystywać środki prawne
do wyegzekwowania zasądzonej kwoty po wydaniu orzeczenia przez sąd157. W 2002 r. wprowadzono dalsze zmiany
w przepisach obniżające dopuszczalne opłaty egzekucyjne z 21 do 15% wartości należności oraz przenoszące obowiązek pokrycia kosztów egzekucji z wierzycieli na dłużników. Ponadto, reformy z 2005 r. uprościły wierzycielom
i komornikom dostęp do informacji o aktywach dłużnika.
154

Por. Regulation of Enforcement Agents in Europe: A Comparative Survey, 2004.
Ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji; Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.; dalej jako: ustawa o komornikach.
156
Komornicy muszą legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym lub administracyjnym i zaliczyć dwuletnią aplikację zakończoną egzaminem.
157
Chociaż w niewielu przypadkach prawa do egzekucji orzeczeń udziela się sądom rejonowym, w niemal wszystkich przypadkach sądy
rejonowe przekazują te uprawnienia komornikom, którzy są ich domniemanymi pracownikami.
155
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Komornicy są uważani za funkcjonariuszy publicznych158, ale należą do sektora prywatnego i pokrywają koszty
swojej działalności z należności uiszczonych w ramach postępowania egzekucyjnego. Prowadzą oni własne kancelarie, w których zatrudniają pracowników, w tym aplikantów i asesorów159 oraz płacą podatki, podobnie jak wszystkie inne podmioty gospodarcze. Ich pracodawcy, tj. sądy rejonowe nie mogą ich jednak zwolnić, bowiem zawód ten
korzysta z zaskakująco dużej ochrony ze strony państwa160. Liczba stanowisk komorniczych jest ściśle reglamentowana, a sami komornicy mają znaczny wpływ na liczbę nowo zatrudnionych. Komorników nie ogranicza kadencyjność, a osoby powołane na to stanowisko mogą w nieskończoność sprawować swój urząd, o ile nie utracą go z powodów dyscyplinarnych. Rotacja rewirów jest niewielka, podobnie jak liczba osób wchodzących do tego zawodu.

Procedury
Tabela 11 porównuje proces egzekucji hipotetycznych wierzytelności w Warszawie, Amsterdamie i w Wiedniu161.
Wynika z niej, że czas potrzebny na egzekucję w Warszawie jest dziewięć razy dłuższy niż w Amsterdamie i dwa razy
dłuższy niż w Wiedniu. Zgodnie z raportem Doing Business 2005 w Holandii egzekucja orzeczenia sądowego wymaga pięciu, w Austrii ośmiu, a w Polsce dwunastu niezależnych czynności proceduralnych. Z porównań z krajami
ościennymi wynika również, że polskie procedury egzekucyjne są nadmiernie sformalizowane i nieefektywne. Na
Węgrzech do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego potrzeba jedynie o dwie czynności mniej niż w Polsce,
a mimo to proces ten trwa o połowę krócej. Na Słowacji postępowanie egzekucyjne obejmuje dwanaście czynności
(podobnie jak w Polsce), ale czas ich realizacji wynosi 110 dni, czyli jest znacznie krótszy niż w Polsce. Ze wspomnianego powyżej raportu wynika, że najwięcej czasu zabiera sprzedaż w drodze licytacji oraz złożenie wniosku
o dobrowolne poddanie się egzekucji (zob. także: wykres 30).
Tabela 11. Postępowanie egzekucyjne w Polsce, Austrii i Holandii
Polska
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Źródło: Doing Business in 2005, Bank Światowy, 2004.

Do czynności proceduralnych o wątpliwej wartości zalicza się zapłatę prowizji egzekucyjnych, doręczenie tytułu
wykonawczego komornikowi, formalne ustalenie majątku przeznaczonego do zajęcia, sprawozdania komornika dla
sądu na temat egzekucji, procedury wyceny zajętego majątku oraz wnioski o dobrowolne poddanie się egzekucji
wystawiane przez komornika. W wielu krajach w ogóle nie wykonuje się tych czynności, a trzy pierwsze z nich istnieją jedynie na Słowacji i w Polsce. Poza Polską, jedynie Austria wykorzystuje czwartą czynność proceduralną,
piąta jest wykonywana na Węgrzech, a ostatnia z nich na Słowacji i w Holandii.

Ograniczanie konkurencji
Fakt, że nie zostały zrealizowane cele reformy z 1997 r. wynika bezpośrednio z ograniczenia konkurencji. Polscy
komornicy nie funkcjonują w środowisku konkurencyjnym (lub jedynie w niewielkim stopniu) zarówno w odniesieniu do konkurencji z zewnątrz jak i z własnej korporacji. Chociaż dopuszcza się konkurencję pomiędzy komornikami przyporządkowanymi do poszczególnych rewirów w danej apelacji sądowej, obowiązujące prawo nie skłania klienta do tego by korzystać z usług komornika spoza apelacji. Zdobywanie klientów na podstawie oferowanych
cen jest zakazane, podobnie jak reklama. Ze względu na ograniczoną ilość informacji, jaką posiadają klienci na temat pracy danego komornika, nie jest możliwe podejmowanie przez nich decyzji co do jego wyboru na podstawie
realistycznej oceny wykonywanej przez niego pracy. Z tego powodu presja konkurencyjna wywierana na komorni158

W orzeczeniach SK 18/00 i K 5/02 z grudnia 2003 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że komornicy posiadają status funkcjonariusza
publicznego.
159
Są to prawnicy, którzy odbywają aplikację komorniczą i ci, którzy już ją odbyli i złożyli stosowne egzaminy.
160
Komornicy posiadają niezależny status zawodowy, ale mają zasadniczo odgrywać pośrednią rolę między prywatnym pełnomocnikiem
klienta a bezstronnym przedstawicielem sądu, podobnie jak to jest w wielu krajach europejskich. Zasady etyki tego zawodu mają zapewnić
połączenie tych dość sprzecznych obowiązków, co może budzić wątpliwości.
161
Holandia to kraj, który posiada dobrze oceniany system prywatnych komorników, natomiast Austria ma tradycyjny system komorników sądowych, który powszechnie uważa się za skuteczny.
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ków by poprawić ich efektywność jest niewielka, a wprowadzone zmiany nie służą temu by przyciągać klientów,
którzy o tym nie wiedzą. Wykres 33 ilustruje konkurencję w zawodach prawniczych, a wykres 34 ich dostępność
ocenianą przez przedsiębiorców. Wynika z nich wyraźnie, że komorników jest niewielu i że dostęp do nich jest trudniejszy niż do innych prawniczych grup zawodowych.
Wykres 33. Stopień konkurencji w poszczególnych grupach prawniczych

prawnicy

radcy prawni/adwokaci
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komornicy
agencje windykacji długów
spółki faktoringowe
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1 = brak konkurencji 5 = bardzo konkurencyjna

Źródło: Badania przeprowadzone w ramach Ankiety Rocznej dla Przedsiębiorstwa za 2004 r., Narodowy Bank Polski, 2005.
Wykres 34. Poziom dostępności usług poszczególnych grup prawniczych
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Źródło: Badania przeprowadzone w ramach Ankiety Rocznej dla Przedsiębiorstwa za 2004 r., Narodowy Bank Polski, 2005.
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Przepisy dotyczące kandydatów do zawodu
W myśl ustawy o komornikach, liczbę komorników ogranicza liczba rewirów komorniczych, przy czym prawo
dopuszcza tylko jednego komornika na rewir egzekucyjny. Oznacza to, że nikt nie może wejść do zawodu, jeśli nie
ma wolnego rewiru komorniczego, zaś powołanie nowego komornika na wakujące stanowisko może trwać dziewięć miesięcy lub dłużej, a z reguły jest wielu chętnych w sytuacji pojawienia się wakatu. W 1997 r. w Polsce było
550 komorników. W 2001 r. ich liczba zwiększyła się o 32, a w 2005 r. o 20. Jak łatwo zauważyć zmiana ta nie była
związana z przyrostem pracy, który pomiędzy 1999 r. a 2003 r. zwiększył się o 60% (wpływ spraw), a o 75% (wszystkie sprawy).
Rygorystyczne ograniczenia liczby nowo zatrudnianych są widoczne w różnicy między liczbą komorników
i spraw sądowych, a liczbą innych przedstawicieli zawodów prawniczych w Polsce (zob. wykres 34). Prawników
i notariuszy jest o wiele więcej niż komorników, a liczba tych ostatnich niemal się nie zmieniła w ciągu ostatnich
pięciu lat162. Ponadto, ich liczba w stosunku do populacji jest w Polsce mniejsza niż w innych krajach europejskich,
w tym w krajach przechodzących transformację gospodarczą.

Liczba spraw w sądach

Wykres 35. Sprawy rozpatrywane przez sądy a liczba prawników
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Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dlaczego liczba rewirów (a zarazem liczba komorników) jest tak niska? Odpowiedź na to pytanie może zawierać
się w ustawie o komornikach, w której decyzje w sprawie zmiany liczby komorników w danym rewirze pozostawia
się w kompetencji prezesa sądu apelacyjnego, na wniosek sądu okręgowego, po zasięgnięciu rady lokalnej izby komorniczej. W braku znacznej ilości naruszeń obowiązków komorniczych, nie ma praktycznie żadnych możliwości,
by prezes sądu apelacyjnego uzyskał informacje na temat tego, jak sprawnie w granicach jego właściwości terytorialnej prowadzone są postępowania egzekucyjne. W ten sposób lokalna izba komornicza odgrywa kluczową rolę
przy podejmowaniu decyzji o zmianie liczby komorników na danym terenie. Należy jednak pamiętać, że w skład
lokalnej izby komorniczej wchodzą miejscowi komornicy, którzy decydując o przyjęciu nowej osoby, z którą musieliby konkurować. Zatem to ludzie najbardziej zainteresowani finansowo ograniczeniem liczby komorników podejmują decyzję o ich liczbie. Chociaż inne kraje Europy także ograniczają liczbę osób przyjmowanych do zawodu, ale
tym, co w sposób zasadniczy różni je od Polski, jest znacznie niższy stopień ustanowionych obostrzeń. Nawet biorąc
pod uwagę planowane zwiększenie liczby komorników w nadchodzących latach163, Polska nadal pozostanie poniżej
średniej dla innych krajów europejskich (zob. tabela 12).

162
163
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W 2001 r. w Polsce było 578 komorników, a w latach 2002–2003 – odpowiednio 585 i 586.
Źródło: Krajowa Rada Komornicza.
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Tabela 12. Liczba mieszkańców na komornika
kraj

liczba mieszkańców na komornika

Francja

16 700

Niemcy

20 500

Litwa

29 900

Węgry

40 200

Polska

65 900

Źródło: European Judicial Systems, CEPEJ, 2002.

Komornicy twierdzą, że liczba członków ich grupy zawodowej wzrasta w odpowiedzi na zapotrzebowanie na ich
usługi. Kancelarie komornicze zatrudniają obecnie więcej pracowników merytorycznych niż wcześniej, a większe
biura korzystają z oszczędności wynikających z efektu skali i specjalizacji, co powoduje wzrost jakości i ograniczenie kosztów usług. Choć stwierdzenia te mogą być prawdziwe, to korzyści generowane przez większe biura nie równoważą braku konkurencyjności, czego dowód stanowi wydajność komorników w Polsce.

Ograniczenia terytorialne konkurencji
Prawo zabrania konkurencji pomiędzy komornikami z różnych jurysdykcji sądów apelacyjnych, ale dopuszcza
konkurencję w ramach danej apelacji. Niemniej nie należy zapominać o tym, że różne cechy systemu ograniczają
konkurencję między komornikami nawet w ramach tej samej apelacji. Zgodnie z prawem, każde postępowanie
egzekucyjne posiada właściwość terytorialną w konkretnym rewirze komorniczym164. Wierzyciel domagający się
egzekucji orzeczenia nie musi jednak udawać się do komornika z danego rewiru komorniczego, ponieważ może
zgłosić się do dowolnego komornika, którego rewir znajduje się w tym samym obszarze właściwości sądu apelacyjnego. Rozwiązanie takie tworzy konkurencję między wszystkimi komornikami, których rewiry znajdują się w tym
samym obszarze sądu apelacyjnego. W rzeczywistości jednak wierzyciel ma ograniczony wybór, bowiem nie ma ani
przesłanek ani informacji pozwalających mu odróżnić jednego komornika od drugiego. Wszystkie tabele prowizji
komorniczych są identyczne, a zwykły konsument nie jest w stanie ocenić jakości pracy komornika, chociaż z pewnością różnice w kosztach przez nich ponoszonych są wyraźne. Jednym z czynników, które na nie wpływają jest
miejsce prowadzenia działalności, ponieważ komornicy z innych rewirów mają prawo do obciążenia klienta kosztami, których nie może żądać komornik we własnym rewirze. Wybierając komornika z innego rejonu wierzyciel
niewiele na tym skorzysta, ale może być pewien wyższych kosztów oraz otrzymania niższej kwoty wyegzekwowanej
wierzytelności165. W efekcie konkurencja jest niewielka, nawet wśród komorników działających w granicach tej samej jurysdykcji sądu apelacyjnego.
Chociaż w innych krajach przydziela się również rewir prowadzenia działalności komorniczej to rzadko jednak przydział ten ma tak silny efekt antykonkurencyjny. We Francji komornicy kupują swoje stanowiska (pozostałość czasów monarchii) i uzyskują w ten sposób rewir do prowadzenia działalności, ale w danym rejonie działa kilku komorników, którzy bezpośrednio ze sobą konkurują. W Holandii komornikom także przydziela się
rewiry (ale w jednym rejonie działa kilku komorników), w których muszą przyjmować pochodzące z nich sprawy, ale mogą również przyjmować inne z obszaru całego kraju. Prowadzi to do prawdziwej konkurencji ogólnokrajowej. Warto też nadmienić, że w Anglii i Walii konkurencja między komornikami nie podlega żadnym ograniczeniom166.

Ograniczenia konkurencji cenowej
W Polsce koszty i wydatki związane z egzekucją podlegają ścisłej regulacji. Ustawa o komornikach wyraźnie zabrania konkurencji cenowej i w sprawach o roszczenia pieniężne komornicy mogą otrzymywać 15% wartości wierzytelności ściągniętej od dłużnika ograniczone do wysokości stałej opłaty określonej w obowiązujących przepisach

164

Zależnie od sposobu egzekucji określonego w tytule wykonawczym, właściwość obejmuje teren rewiru komorniczego, w którym siedzibę ma dłużnik, albo w którym znajduje się majątek, którego dotyczy postępowanie egzekucyjne.
165
Z faktu, że na jeden sąd rejonowy przypada średnio 1,7 komornika, oraz że znaczna większość sądów rejonowych posiada zaledwie
jeden lub dwa rewiry komornicze można wywnioskować, że znalezienie innego komornika z reguły wymagać będzie pokonania znacznej
odległości i wiązać się z tym będą znaczne koszty dodatkowe dla wierzyciela.
166
Por. Regulation of Enforcement Agents in Europe: A Comparative Survey, 2004.
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o opłatach egzekucyjnych167. Ustalona w ten sposób tabela opłat zapewnia, że komornicy nie będą konkurowali ze sobą
oferując klientom bardziej atrakcyjne ceny. Na pewno system ten ma swoje zalety, ponieważ zasada pobierania 15%
opłaty wydaje się stanowić zachętę do ściągania wierzytelności (wyznaczenie maksymalnego pułapu prowizji ma zastosowanie jedynie w bardzo dużych sprawach i posiada raczej niewielkie znaczenie praktyczne)168. Niemniej zakaz
stosowania elastycznych cen stanowi przeszkodę na drodze ku skutecznej konkurencji. Wprowadzenie nieelastycznej
stawki prowizji opiera się na założeniu, że komornicy będą konkurować ze sobą jakością pracy, a nie ceną, ale jednak z
powodu trudności, jakie mają klienci z pomiarem jakości wyników oraz brak dostępu do informacji na temat rezultatów pracy komorników jest mało prawdopodobne by zasady te miały doprowadzić do rozwoju prawdziwej konkurencji. W jakim celu komornicy mieliby pracować lepiej skoro i tak nikt tego nie doceni? Gdyby jednak komornicy konkurowali między sobą cenowo, najprawdopodobniej jakość ich pracy stałaby się ważniejsza. Drożsi usługodawcy musieliby przekonać swoich klientów, że świadczą usługi wyższej jakości za wyższą cenę oraz znaleźć sposoby opracowania
i publikowania informacji na ten temat, bowiem w innym razie wszyscy klienci korzystaliby z usług tańszych komorników.
Tradycyjne obawy dotyczące konkurencji cenowej są jednak niczym nieuzasadnione. Według jednej z opinii wierzyciel i komornik nie mają wystarczającej motywacji do negocjacji, bowiem kosztami egzekucji można obciążyć
dłużnika. Z drugiej jednak strony, część opłaty, która jest możliwa do odzyskania od dłużnika można ograniczyć do
pewnej określonej wysokości, dopuszczając by wierzyciel zapłacił więcej, jeśli uzna za słuszne. W ramce 11 została
opisana strategia cenowa, która obowiązuje w Holandii, gdzie pozwala się negocjacje cenowe pomiędzy wierzycielem a komornikiem w sprawie usług egzekucyjnych.
Ramka 11: Holenderscy komornicy
W 2001 r. Holandia przyjęła ustawę, która miała wprowadzić rynkowe podejście do zawodu komornika i dotyczące go przepisy. Celem miało być wykorzystanie zachowań konkurencyjnych do osiągnięcia znacznej poprawy efektywności działania, przy
jednoczesnym zapewnieniu zgodności podejmowanych czynności z prawem. Oto kilka zasad, na jakich oparto reformę i prezentacja jej wyników.
Chociaż komornicy muszą spełniać wysokie kryteria ubiegając się o wejście do tego zawodu, nie istnieją arbitralne limity. Do
zawodu może wejść dowolna liczba kandydatów pod warunkiem, że spełniają stawiane wymogi, w tym takie kryteria jak odpowiednie wykształcenie, praktyka oraz cechy charakteru. Przydział rewiru jest wynikiem indywidualnej decyzji komornika,
przy założeniu, że jego celem jest świadczenie usług na terenie całego kraju. Występując o licencję na prowadzenie działalności
w danym rewirze komornik składa ministerstwu do wglądu swój biznesplan, który powinien wskazywać, że jego działalność
gospodarcza komornika w tym rejonie osiągnie opłacalność w ciągu trzech lat. Jeśli uda mu się to udowodnić, przy spełnieniu
innych wymogów, otrzymuje licencję na prowadzenie działalności w danym rewirze. Na mocy nowej ustawy komornikom
nadal przydziela się rewiry, ale mogą oni konkurować ze sobą na terenie całego kraju. Chociaż prawo wymaga by komornik
przyjął każdą sprawę do egzekucji w swoim rewirze, może również przyjąć inną na terenie całego kraju, niezależnie od tego
gdzie sprawa się toczyła.
Komornicy mogą konkurować ze sobą o klientów prowadząc z nimi negocjacje w zakresie ceny i usługi. Chociaż wysokość
prowizji płatnych przez dłużników określa prawo, cena, którą może zainkasować komornik od klienta nie jest regulowana.
Dlatego też komornicy mogą żądać wyższych cen za sprawy bardziej złożone lub oferować ceny bardziej atrakcyjne stałym
klientom, albo też tym, którzy rokują szanse na wiele postępowań egzekucyjnych. Koszty postępowania egzekucyjnego są również negocjowalne i dopuszcza się ich dowolny podział między komornika i klienta.

167

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o komornikach dłużnik uiszcza prowizję za skuteczną egzekucję, która ma pierwszeństwo przed zapłatą
kwoty wyegzekwowanej. Jeżeli egzekucja jest nieskuteczna za wyjątkiem kosztów ponoszonych przez wierzyciela całość pokrywa komornik. Na
podstawie art. 49 ustawy o komornikach, maksymalna prowizja za pojedynczą sprawę stanowi trzydziestokrotność przeciętnego średniego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze publicznym i obecnie równa się około 40 000 PLN. Maksymalny limit ograniczający tę prowizję wydaje
się pozbawiać komorników motywacji do pracy nad większymi sprawami z chwilą uzyskania maksymalnego wymiaru prowizji. Zważywszy
jednak na to, że duże sprawy dotyczą przedsiębiorców, którzy nie odwołują się do rozstrzygnięć sądowych, to limit prowizji rzadko znajduje
zastosowanie. Do niedawna komornikom wolno było pobierać zaliczkę, która była później potrącana z dopuszczalnej prowizji 15%, a która
w przypadku trudności ze ściągnięciem należności pokrywała wydatki (przy czym połowa tej kwoty wracać miała do wierzyciela). Po ostatnich
zmianach legislacyjnych komornicy mogą wyłącznie potrącić swoją prowizję jedynie od ściągniętych kwot wierzytelności. Wydaje się, że jest to
krok w dobrym kierunku, bowiem pobieranie przez komorników zaliczki zmniejszało ich motywację do prowadzenia egzekucji.
168
Duże sprawy stosunkowo rzadko trafiają do komorników, bowiem duzi przedsiębiorcy mają dostęp do innych instrumentów zabezpieczających wykonanie zawieranych umów.
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Ponieważ komornikom wolno konkurować ze sobą na terenie całego kraju, najbardziej skuteczni i najtańsi z nich wywierają
presję konkurencyjną nawet na tych komorników, którzy prowadzą działalność w odległych regionach kraju. Kancelarie komornicze stworzyły taką strukturę, aby klient mógł mieć zagwarantowaną obsługę niezależnie od tego, gdzie sprawa jest rozstrzygana oraz gdzie ma być wyegzekwowana wierzytelność. Instytucje finansowe i inne strony często występujące z roszczeniami mogą zawierać z komornikami umowy na ściąganie całego ich portfela wierzytelności.
W związku z powyższym zachodzi efekt oszczędności skali, który przyczynia się do obniżki kosztów. Przykładowo
doprowadziło to do powstania specjalistycznego oprogramowania baz danych obejmujących dużą liczbę spraw, które są
dostępne wszystkim kancelariom komorniczym w ramach sieci stworzonej dzięki współpracy ogólnokrajowej. Instytucje
finansowe oraz inne podmioty o dużej liczbie wierzytelności wspólnie określiły bardziej skutecznych usługobiorców, którzy
rozwijają się lepiej w porównaniu z resztą rynku. Dzięki konkurencji o duże portfele spraw w całym kraju spadły ceny. Mimo
rosnącej konkurencji, komornikom nadal powodzi się dobrze, a liczba spraw, jakimi się zajmują, ogromnie wzrosła.
Co równie ważne, prawo pozwala komornikom na oferowanie klientom szerszego zakresu usług, w tym doręczania dokumentacji, ściągania wierzytelności za porozumieniem stron lub przed postępowaniem sądowym, prowadzenia eksmisji oraz na
świadczenie usług adwokackich w mniejszych sprawach. Stały się one istotnym źródłem dochodów komorników. W rezultacie
wprowadzonych zmian nie doszło do gwałtownego zwiększenia liczby komorników, ani też obniżenia opłacalności ich działalności. Można natomiast mówić o ustabilizowaniu się ich liczby na poziomie około 350, przy 40 000 mieszkańców na jednego komornika (średnia europejska). Tworzeniu konkurencji wśród komorników towarzyszyło również wprowadzenie ostrych przepisów
finansowych i kontrolnych.
Źródło: Regulation of Enforcement Agents in Europe: A Comparative Survey, 2004.

Nadzór nad finansami i wynikami pracy komorników
Rachunkowość
Ze względu na to, że komornicy często mają do czynienia z dużymi sumami należącymi do innych169, mogą oni
ulec pokusie zwiększenia swoich zysków za pomocą nieprawidłowych zapisów księgowych, dlatego też wszystkie
kraje posiadające system prywatnych komorników monitorują ich rachunkowość. Polska nie jest tu wyjątkiem, ale
skuteczność obowiązujących systemów nadzoru jest dyskusyjna. Wynika to z tego, że nadzór prowadzony jest przez
różne organizacje: sądy rejonowe (jeśli komornik posiada w nich rewir), korporację komorników tj. Krajowy Zjazd
Komorników, Ministerstwo Sprawiedliwości (poprzez system wyznaczonych wizytujących sędziów) oraz przez
strony postępowania egzekucyjnego, które mogą złożyć w sądzie skargę na postępowanie komornika w ich konkretnej sprawie. W gruncie rzeczy żadna z tych instytucji nie sprawuje odpowiedniego nadzoru, ani nie ma kompletnego obrazu wyników działalności kancelarii komorniczej. Sądy rejonowe są ograniczone do „jednej dorocznej inspekcji w kancelarii komornika”. Nadzór sprawowany raz do roku nad kancelarią komornika ma na celu
sprawdzenie terminowości i zgodności z prawem wykonywanych przez komornika czynności. Zazwyczaj taka inspekcja trwa dwa dni, a przecież kancelaria załatwia rocznie zazwyczaj kilka tysięcy spraw. Ponadto, przegląd rachunkowości nie obejmuje „zarządzania środkami przeznaczonymi na finansowanie kancelarii komornika lub postępowania egzekucyjnego”. Sądy nie uważają nadzorowania rachunkowości komorników za swój obowiązek,
a poza tym nie są do tego odpowiednio przygotowane170. Ta niechęć do badania ksiąg rachunkowych komorników
nie dziwi, gdyż sędziowie nie mają kwalifikacji do przeprowadzania czynności audytowych czy kontroli księgowej
i brak im czasu oraz motywacji dla dokonywania takich czynności.
Drugim źródłem nadzoru jest teoretycznie samorząd komorniczy171. Krajowa Rada Komornicza (ciało wykonawcze Krajowego Zjazdu Komorników) z mocy prawa dokonuje inspekcji kancelarii komorniczych „przynajmniej
raz na trzy lata”172. Inspekcja taka jest jednak ograniczona do „terminowości, należytej dbałości i skuteczności postępowania egzekucyjnego”173, czyli innymi słowy nie dotyczy rozliczania się przez komorników ze środków ich
klientów.

169

W trakcie jednego z przeprowadzonych wywiadów jeden z komorników powiedział, że największa sprawa, jaką się zajmował, dotyczyła
kwoty około 12 mln PLN.
170
W czasie jednego z przeprowadzonych wywiadów pewien prezes sądu rejonowego stwierdził na przykład, że obowiązkiem sądu jest
sprawdzenie, czy komornik pracuje w odpowiednim tempie i czy podjął jakieś błędne decyzje proceduralne, a nie badanie jego rachunkowości.
Jednakże sędzia był szczególnie zainteresowany tym, czy komornik wypełniał swoje obowiązki obejmujące ściągnięcie należności sądowych.
171
Artykuł 79–94 ustawy o komornikach.
172
Artykuł 65 ust. 2 ustawy o komornikach.
173
Artykuł 65 ust. 3 ustawy o komornikach.
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Trzecim potencjalnym organem nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości przez komorników jest
Ministerstwo Sprawiedliwości, które sprawuje tę funkcję poprzez system wyznaczonych sędziów wizytujących. Wizyty
w kancelariach komorniczych są z natury rzeczy rzadkie, a zatem rachunkowość komorników nie jest poddawana regularnym badaniom.
W wyniku tego, cytując opinię pewnego adwokata: „Nikt nie wie, jakimi pieniędzmi obracają komornicy. Dostęp
do ich dokumentów jest bardzo ograniczony. Zwykły człowiek i tak nie jest w stanie zrozumieć rachunkowości komorniczej więc przyjmuje kwotę, jaką komornik mu daje”. W chwili obecnej nie ma zatem możliwości sprawdzenia
czy komornicy popełniają poważne finansowe nadużycia.

Działalność i jej wyniki
Brak odpowiedzialności dotyczy niemal każdego aspektu działania komorników. Pomimo, że sędziowie sądów
rejonowych oraz Krajowy Zjazd Komorników teoretycznie kontrolują i badają działalność egzekucyjną, a pokrzywdzone osoby mogą składać skargi na ich działalność, praktycznie nie istnieje w tym zakresie nadzór funkcjonalny.
Sędziowie, którzy sprawują nadzór, często nie mają wystarczającej wiedzy na temat działalności komorników. Sytuacja
taka powoduje, że kontrolę komorników zleca się przeważnie młodym sędziom z niewielkim doświadczeniem, ponieważ sędziowie z dłuższym stażem uznają ją za uciążliwą i nieciekawą oraz niewiążącą się z wiedzą sędziowską.
Krajowa Rada Komornicza powinna dokonywać inspekcji każdej kancelarii komorniczej „przynajmniej raz na trzy
lata”. Warto podkreślić, że są to rzadziej niż coroczne inspekcje dokonywane przez sąd rejonowy, a w dodatku stronami prowadzącymi inspekcje są inni komornicy, którzy na chwilę przerywają swoją zyskowną działalność i poświęcają czas wolny, aby wykonać tego rodzaju obowiązek na rzecz organizacji krajowej. W gruncie rzeczy prowadzi to do
sytuacji, w której rada nie ma wyraźnych bodźców, aby skutecznie dyscyplinować swoich członków.
Sankcje dyscyplinarne, jakie można zastosować przeciwko komornikowi w wyniku czynności nadzoru, są mało
znaczące i nie mają na celu wprowadzenia surowej dyscypliny w tym zawodzie. Artykuł 72 ust. 1 ustawy o komornikach ustanawia następujące kary dyscyplinarne: upomnienie, nagana, kara pieniężna do dwudziestokrotnej wysokości najniższego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wydalenie ze służby komorniczej. Dwa alternatywne mechanizmy kontroli, tj. inspekcje wizytujących sędziów i skargi stron składane
w sądzie na postępowanie komornika prowadzą do tego samego zbioru kar i nie zapewniają niezależnych sposobów
wymuszania właściwego sprawowania służby przez komorników.
Co można zrobić, aby zmienić tę sytuację? Po pierwsze, skuteczny nadzór mogłaby sprawować niezależna agencja,
która byłaby bezpośrednio odpowiedzialna za badanie dokumentów finansowych i działań proceduralnych komorników. Na przykład w Holandii każdy komornik musi co roku dostarczać wszystkie swoje zapisy i dokumenty finansowe (koszty, kwoty odzyskane i wypłaty na rzecz klientów) niezależnej Radzie Nadzoru Finansowego, która z mocy
prawa ma obowiązek przeprowadzać corocznie kontrolę prowadzenia rachunkowości przez każdego komornika.
Rada ta również niezależnie bada działalność zawodową komorników i uprawniona jest do składania skarg i zażaleń
na działanie komorników174. Po drugie, należy uznać fakt, że sędziowie nie są odpowiednimi osobami do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad komornikami. Nie mają czasu, motywacji, ani kwalifikacji niezbędnych do skutecznej rewizji ksiąg czy rachunkowości. Po trzecie, same strony powinny mieć prawo składać zażalenia motywowane
finansowym zadośćuczynieniem za szkody nałożonym na komornika i płatnym na rzecz strony poszkodowanej.
Taka praktyka jest stosowana w Holandii i innych krajach posiadających skuteczne systemy komornicze.

Źle umiejscowiony ciężar dochodzenia
Egzekucja orzeczeń dotyczących zobowiązań pieniężnych zależy od możliwości zlokalizowania i ustalenia majątku oraz źródeł dochodu dłużników z mocy orzeczenia, tj. stron, wobec których sąd zasądził obowiązek zapłacenia
pewnej kwoty w celu wykonania orzeczenia. Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie jego majątek musi zostać zajęty,
ale zanim jednak to nastąpi majątek musi zostać oznaczony, a do tego celu nieocenione są źródła informacji dostępne publicznie, np. księgi wieczyste. Cenne są też inne prywatne źródła, np. biura informacji gospodarczej.
Polska zapewnia dostęp do publicznych i prywatnych źródeł informacji komornikom, ale w większości przypadków wierzyciele posiadający prawomocny tytuł egzekucyjny nie mają do nich dostępu. Zapewne wynika to z faktu, że
komornicy są uważani za osoby zaufania publicznego, którym można powierzyć tak istotne dane. Zaskakujący jest
jednak fakt, że komornicy uważają, iż są zwolnieni z obowiązku prowadzenia dochodzenia dotyczącego majątku dłuż-

174
Minister Sprawiedliwości Holandii wyznacza wszystkich pięciu członków Rady (nadzorującej personel adwokatów i radców oraz biegłych rewidentów), która składa się z dwóch członków zaproponowanych przez komorniczą organizację samorządową i trzech sędziów. Zob.
W. Kennett, The Enforcement of Judgement in Europe, 2000.
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nika i w zasadzie nie robią tego twierdząc, że znalezienie niezbędnych informacji jest obowiązkiem wierzyciela, a nie
komornika. W efekcie wiele informacji jest dostępnych komornikom, którzy odmawiają ich wykorzystania, a zdecydowanie niedostępnych potrzebującym ich wierzycielom. Nie są więc one wykorzystywane w postępowaniach egzekucyjnych175. Jednym ze sposobów lepszego wykorzystania informacji dostępnych komornikowi jest udostępnienie ich
wierzycielowi na podstawie uzyskanego orzeczenia (lub jego pełnomocnikowi), który może przedstawić ważny tytuł
egzekucyjny wraz z kauzulą wykonalności (lub jego oficjalną kopię), składając wniosek we właściwej instytucji.
Poufność danych może być chroniona poprzez objęcie ich ustawą o ochronie danych osobowych. Ta zasada obowiązuje w wielu krajach europejskich, np. informacje zawarte w publicznych rejestrach są powszechnie dostępne po
przedstawieniu uzasadnionych powodów zainteresowania nimi, np. wszczęte postępowanie egzekucyjne lub orzeczenie sądowe za wyjątkiem jawnego rejestru przedsiębiorców, do którego danych każdy ma dostęp za pośrednictwem
centralnej informacji. Dla przykładu, w Szwecji każdy ma dostęp do wielu dokumentów przechowywanych przez organy publiczne176. Nie da się też zaprzeczyć, że w wielu krajach dane dotyczące administracji państwowej są bardziej
dostępne dla komorników niż dla innych osób, ale komornicy w tych krajach muszą prowadzić dochodzenia dotyczące wyjawienia majątku dłużników i informacje te są dostępne dla nich właśnie w tych celach177.
Zgodnie z wcześniejszymi uwagami, motywację komorników do podejmowania dochodzenia można zwiększyć
przez usunięcie sztucznych ograniczeń konkurencyjności tego zawodu i położeniu kresu monopolowi utworzonemu przez większość komorników. Jeśli dostęp do ważnych informacji ma być ograniczony do komorników, trzeba
jasno określić, że dochodzenia stanowią integralną część ich obowiązków.

Bariery prawne w prowadzeniu egzekucji
W Polsce istnieje wiele zbędnych barier prawnych dla strony, która usiłuje wyegzekwować to, co zostało na jej rzecz
zasądzone. Trudno stwierdzić, czy te utrudnienia wynikają z szeroko pojętego współczucia dla dłużników czy też z innych
powodów, lecz jest oczywiste, że przeszkadzają w sprawnej egzekucji. Jeżeli celem takiej polityki jest ochrona dłużników
dla praworządności byłoby znacznie lepiej, gdyby większą wagę przykładać do problemów dłużników w toku orzekania,
zamiast dopuszczać do uchylania się przez nich od orzeczenia, kiedy zostanie ono już wydane. W poniższej części raportu zostały przeanalizowane najistotniejsze kwestie prawne z tym związane, które obejmują przymusowe wyjawienie majątku i dochodów, uchylanie się od zaspokojenia roszczeń kredytowych i podział przychodów z windykacji.

Przymusowe wyjawienie majątku
Polski Kodeks postępowania cywilnego uprawnia wierzyciela do żądania wyjawienia funduszy lub majątku dostępnego w celu zaspokojenia swoich wierzytelności na etapie egzekucji lub wcześniej178. W każdym przypadku wierzyciel
musi wykazać, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swojej należności, a odpowiednio
przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego wymagane jest uprawdopodobnienie nieuzyskania zaspokojenia ze
znanego majątku. Zarówno wykazanie jak i uprawdopodobnienie mogą okazać się trudne do zrealizowania179.
175
Źródła informacji są dostępne komornikom, a nie wierzycielom lub ich prawnikom. Są to m.in. księgi wieczyste, organy skarbowe, które
stały się de facto miejscem przechowywania informacji dotyczących rachunków bankowych w Polsce; krajowy rejestr pojazdów, (są zazwyczaj
bardzo łatwo zbywalne aktywa dłużników), a także inne rejestry, np. statków powietrznych, statków itd.; ZUS, który jest centralnym źródłem
informacji na temat zatrudnienia dłużników; banki w odniesieniu do informacji o prywatnych rachunkach osób fizycznych; oraz prywatne
biura informacji gospodarczej. Niektóre z nich mogą gromadzić inne dane, np. biuro informacji kredytowej gromadzi informacje o kredytach
zaciągniętych w bankach komercyjnych, ale nie może wprowadzać informacji do obiegu publicznego ze względu na ograniczenia nałożone
przez przepisy dotyczące tajemnicy bankowej. Komornicy mogą także uzyskać informacje o rachunkach osób fizycznych lub przedsiębiorców
bezpośrednio z banku, zob. Badanie Prywatnych Biur Informacji Gospodarczych – Polska, Bank Światowy.
176
Oczywiście wiele z prywatnie przechowywanych informacji jest dostępnych wierzycielom, ich prawnikom lub organom dochodzeniowym. Na przykład szczegółowe dane kredytowe są dostępne w Wielkiej Brytanii poprzez Equifax, Experian, Dun & Bradstreet, ICC Information,
i inne. W Niemczech dostęp do informacji kredytowych jest możliwy poprzez SHUFA (organizacja kredytodawców), Schimmelpfeng, Alexls, i in.
177
Na przykład w Holandii, dostęp do publicznych dokumentów dla gerechtsdeurswaarders jest możliwy dla potrzeb prowadzonej egzekucji
i w doręczaniu dokumentów, ale nie w celu ściągnięcia długu przed wydaniem orzeczenia.
178
Artykuł 913 KPC wydaje się nadawać wierzycielowi to uprawnienie z mocy orzeczenia ponieważ stanowi, że: „Jeżeli zajęty w egzekucji
majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie
uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku (...) oraz do złożenia przyrzeczenia (...)”, co do jego prawdziwości i zupełności. Natomiast art. 913 ust. 2 rozszerza uprawnienie wierzyciela do żądania wyjawienia majątku
przed egzekucją „jeżeli uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swej należności ze znanego mu majątku”.
179
Scenariusz zgodnie z art. 913 ust. 1 obejmuje podjęcie przez komornika starań o znalezienie adekwatnego majątku, które zakończą się
niepowodzeniem (a wierzyciel musi ponieść opłaty komornicze) zanim dłużnik może zostać poproszony o dostarczenie wykazu. Artykuł 913
ust. 2 KPC wymaga od wierzyciela „uprawdopodobnienia, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swej należności ze znanego mu majątku…”,
tzn. że wierzyciel musi mieć dowody dotyczące wartości znanego majątku dłużnika, które będą na tyle poważne, aby przekonać sąd, o czym
wierzyciel może nie wiedzieć wcześniej.
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Uchylanie się od zaspokojenia wierzytelności
Dłużnicy często chronią swój majątek przed komornikiem ukrywając go lub przenosząc na inną osobę. Do sytuacji takiej dochodzi na całym świecie, ale w Polsce stanowi ona bardzo poważny problem. System, który ma za zadanie oferować wierzycielom możliwość odzyskania środków, musi pozwalać na wyeliminowanie tego problemu.
W związku z tym trzeba podjąć, co najmniej dwa środki zaradcze. Po pierwsze, należy skutecznie uniemożliwić transfer majątku w celu defraudacji i oszukania osoby zgłaszającej roszczenie, a po drugie, majątek, który został przeniesiony, by wierzyciel go nie otrzymał, musi zostać odzyskany. Polskie ustawodawstwo, jak i praktyka orzecznicza są
nieodpowiednie w obu tych sprawach, biorąc pod uwagę proceder uchylania się od zaspokojenia wierzytelności
w Polsce. Częściowe rozwiązanie problemu zapewniają wnioski o zabezpieczenie roszczenia i skarga pauliańska.

Postępowanie zabezpieczające
Chcąc zapobiec ukrywaniu lub przenoszeniu majątku przez pozwanych lub dłużników w celu nie dopuszczenia do
jego zajęcia, sądy stosują dostępne im środki zapobiegawcze. W Polsce wierzyciele wprawdzie mogą wystąpić o zabezpieczenie roszczenia, ale sędziowie twierdzą, iż są to przypadki rzadkie wobec konieczności spełnienia określonych
w przepisach wymogów formalnych (wskazanie sposobu zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek). Ocenia się, że tylko w 5% spraw środki takie są faktycznie stosowane. Liczba ta dowodzi, że
prawo i polskie sądy utrudniają działanie wierzycielom, pragnącym zabezpieczyć swoje roszczenie. Sądy są niezwykle
sceptyczne względem powództwa o zabezpieczenie roszczenia, a ich wydanie trwa bardzo długo, co może przekreślać
szansę na odzyskanie należności. Wynika to z faktu, że sądy w obawie przed sparaliżowaniem działalności gospodarczej pozwanego lub podjęciem innych zbyt restrykcyjnych działań często powstrzymują się od zamrożenia jego majątku, co mogłoby uchronić przed jego defraudacją. Taka obawa jest w pełni usprawiedliwiona, ale istnieje wiele sposobów zabezpieczenia majątku, które nie skutkują sparaliżowaniem działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.
Wśród nich możemy wskazać przykładowo dokonanie wpisu w księdze wieczystej lub w innych publicznych rejestrach ostrzegającego nabywców, że tytuł do danej nieruchomości jest przedmiotem postępowania sądowego. Ponadto,
mogą wyznaczyć zarządcę, który dopilnuje, żeby majątek pozwanego nie został przeniesiony bez godziwej rekompensaty oraz żądać kaucji lub innego zabezpieczenia. Po postępowaniu, w którym obowiązek zapłaty pozwanego zostało
już ustalony, szanse uzyskania zabezpieczenia są znacznie większe. Przede wszystkim nie ma już wątpliwości co do
zasadności roszczeń wierzyciela, ale ryzyko, że pozwany ukryje majątek jest jeszcze większe niż przed wydaniem orzeczenia. Wnioski zabezpieczające lub wymóg kaucji powinny być dostępne natychmiast po jego ogłoszeniu, zwłaszcza
jeżeli pozwany zamierza składać odwołanie.
Innym sposobem ochrony należności powoda, który właśnie uzyskał korzystne orzeczenie, przed pozwanym,
który chce złożyć apelację, jest zezwolenie na to, aby egzekucja rozpoczęła się w trakcie postępowania apelacyjnego.
Przychody z egzekucji mogą pozostawać pod ochroną sądową lub zostać zabezpieczone inaczej. Dla przykładu,
w Holandii orzeczenie jest przedmiotem natychmiastowej egzekucji, nawet jeśli toczy się postępowanie apelacyjne.
Z niewiadomego powodu Polska wyraźnie nie dopuszcza tego rozwiązania. Względne bezpieczeństwo majątku oferowane obu stronom przez instytucję depozytu sądowego być może spowoduje ponowne rozważenie odejścia od
zakazu egzekucji podczas postępowania apelacyjnego.
Nieuczciwe transakcje i skarga pauliańska
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia może być skuteczny przed wszczęciem postępowania sądowego lub w jego
toku i ma na celu zapobieganie przenoszeniu majątku, ale jeśli został on już przeniesiony, powinny istnieć sposoby
na jego odzyskanie.
Polska odniosła się do tego problemu stosując tradycyjny rzymski środek prawa cywilnego zwany skargą pauliańską, jego zastosowanie jednak stawia przed powodem dwie poważne przeszkody180. Po pierwsze, skarga jest
wnoszona przeciwko osobie, na którą przeniesiono majątek (nabywcy), a nie przeciwko tej, która przeniosła (zbywcy). Po drugie, wymaga bezpośredniego dowodu faktycznych intencji odbiorcy, a zatem odzyskanie majątku wymaga bezpośredniego dowodu, że intencją nabywcy była pomoc udzielona dłużnikowi w celu uchylenia się od roszczenia wierzyciela. Żadna z powyższych cech skargi pauliańskiej nie ułatwia realizacji zamierzonego celu. Skarga
pauliańska jest zgłaszana przeciwko nabywcy, lecz formułując ją w ten sposób, aby chronić niewinnego nabywcę,
ignoruje się realia transakcji. Dłużnik nie ma i nie powinien mieć prawa przekazywania swego majątku w formie
darowizny, kiedy wierzyciele przedstawiający uzasadnione roszczenia mają prawo pierwszeństwa do tego majątku.
180
Zob. M. Radin, Fraudulent Conveyances at Roman Law, „18 Virginia Law Review” 1931, s. 109 i n. Skarga pauliańska pozwala ofierze
oszustwa wnieść do sądu wniosek o unieważnienie wszelkich nieuczciwych czynności, które zmierzają ku spowodowaniu niewypłacalności
dłużnika, np. przeniesienie majątku dłużnika na osobę trzecią.
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Jeśli przeniesiony majątek nie jest darowizną, osoba trzecia będąca jego nabywcą powinna była zauważyć oszustwo z
powodu niskiej ceny, jaką zapłaciła za ten majątek. W obu wypadkach nabywcy nie wyrządza się krzywdy odzyskując
majątek na rzecz wierzyciela. Przyjęty standard dowodowy, zgodnie z którym wnioskodawca musi udowodnić stan
umysłu innej osoby, jest w zasadzie niemożliwy do spełnienia. Jeśli z drugiej strony standard prawny koncentruje się
na zamiarze zbywającego, ta strona ma bodziec do tego by unikać stwarzania jawnych dowodów dotyczących jej intencji, takich jak stwierdzenie na piśmie, jaki był cel dokonania transferu. Z tego powodu w wielu krajach zaniechano
spełnienia wymagań zawartych w tradycyjnej skardze pauliańskiej. Wiele systemów prawnych w coraz większym stopniu opiera się na okolicznościach dotyczących zamiaru, a nie na jawnych dowodach. Kluczowe dla wykazania nieuczciwego zamiaru są przeniesienie majątku za zaniżoną cenę (znacznie mniejszą niż rynkowa wartość tego majątku)
oraz spowodowanie niewypłacalności dłużnika w wyniku takiego przeniesienia181.
Poza obowiązującą doktryną prawną, która utrudnia zgodne z prawem odzyskanie należności, zlokalizowanie
przeniesionego majątku może być niezwykle skomplikowane dla wierzyciela i wymagające uzyskania trudnych
informacji. Prowadzi to do tego, że istotne jest istnienie skutecznego systemu ustalania składników majątku, jego
przymusowego wyjawienia oraz źródeł dochodu z mocy orzeczenia. Chociaż doktryna w Polsce odeszła od bezpośredniego dowodu zamiaru otrzymującego, obowiązująca kultura prawna i praktyka ułatwia unikanie sankcji prawnych za nieprawidłowe przeniesienie własności. Bardziej rygorystyczny monitoring stosowania prawa w tym przypadku wydaje się być odpowiednim rozwiązaniem problemu.

Podział przychodów z windykacji
Nawet jeśli wierzycielowi uda się ściągnąć środki pieniężne od dłużnika, istnieje spore prawdopodobieństwo, że
nigdy nie zobaczy tych pieniędzy, gdyż zbyt wiele innych osób ma do nich takie same prawa lub ich roszczenia mają
prawo pierwszeństwa. Skutkuje to podważeniem zasadności całej procedury windykacji.
Reguły określone w Kodeksie postępowania cywilnego stawiają wierzyciela na końcu długiej listy osób, które
muszą uzyskać pełne zaspokojenie swoich roszczeń, zanim uzyska on swoją należność. Niektóre z roszczeń osób
mających prawo pierwszeństwa takich jak wierzyciel hipoteczny czy należności publicznoprawne to bardzo częste
przypadki182. Zobowiązania posiadające pierwszeństwo w egzekucji z dużym prawdopodobieństwem mogą wyczerpać dostępne przychody lub pochłonąć tak dużą ich część, że komornik straci motywację do działania, zwłaszcza jeśli jego honorarium wyniesie mniej niż maksymalna kwota 40 000 PLN. Podsumowując, wierzyciel wygrał
sprawę, uzyskał prawo do egzekucji wierzytelności i poniósł wszystkie związane z tym koszty, a także zlokalizował
i zajął majątek dłużnika, a mimo to nie ma prawa do żadnych środków, zanim nie zostanie w pełni zaspokojona
długa lista innych wnioskodawców. Wśród innych osób zgłaszających roszczenia mogą być pozostali wierzyciele
dłużnika, którzy wnieśli powództwa i uzyskali orzeczenia przeciwko dłużnikowi183. Strony te mają równe udziały
w kwocie pozostałej po zaspokojeniu w pełni osób, których roszczenia miały prawo pierwszeństwa. Łatwo sobie
wyobrazić, że istnienie osób z roszczeniami z prawem pierwszeństwa oraz innych wierzycieli może zredukować
zwrot z egzekucji na rzecz wierzyciela do bardzo małej kwoty lub wręcz do zera. Chociaż teoretycznie istnieje
możliwość ściągnięcia kwoty wystarczającej na zaspokojenie wszystkich stron, zapłacenia kosztów wykonawczych
egzekucji i otrzymania środków, które zostały przyznane w orzeczeniu sądowym, przeciętny dłużnik nie dysponuje nieograniczonymi zasobami finansowymi, które mogą w dodatku ulec wyczerpaniu, zanim wierzyciel dostanie
cokolwiek za swoje starania.
W związku z powyższym, należy ponownie rozważyć kwestię niskiego miejsca niezabezpieczonego wierzyciela
na liście osób uprawnionych do odzyskania należności. Gdyby udało się znaleźć inny system niż pierwszeństwo
pewnych wierzytelności, który pozwalałby wierzycielowi na udział w dochodach od samego początku z pewnością
zwiększyłoby to szanse wierzyciela na uzyskanie przynajmniej częściowego zadośćuczynienia za kosztowne i czasochłonne postępowanie sądowe. Należałoby także rozważyć likwidację prawa wierzycieli do równego udziału w przychodach z windykacji, bowiem w aktualnym stanie prawnym wierzyciel wszczynający egzekucję ponosi koszty
dochodzenia i egzekucji184, a otrzymuje tylko część należności. Bez względu na to, jakie koszty poniesie wierzyciel
181

Wyrok z 26.3.1991 r. w sprawie Kelton Motors, Inc.,U.S. Bankruptcy Court District Vermont.
Zgodnie z art. 1025 KPC, z kwoty uzyskanej z egzekucji pokrywane są kolejno: koszty egzekucji, alimenty, należności za pracę, należności zabezpieczone hipoteką morską, należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym, należności podatkowe, należności
zabezpieczone zastawem, należności wierzycieli prowadzących egzekucję, pozostałe należności.
183
Zob. art. 1030, 1034 i 1036 KPC.
184
To obejmuje nie tylko wynagrodzenie komornika, które musi być zapłacone nawet w wypadku, gdy pierwotny wnioskodawca nie otrzyma żadnych środków, lecz także kompensowane wydatki komornika, które wnioskodawca płaci z własnej kieszeni, oraz jego własne wydatki,
w tym honorarium prawnika wnioskodawcy, nadzorującego czynności komornika. Bez wątpienia wydatki te mogą być znaczące.
182
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na finansowanie działań związanych z egzekucją, jej wynikami wnioskodawca musi się podzielić z nieznaną liczbą innych wierzycieli. To podważa sens działań egzekucyjnych, bo pozbawia wierzycieli bodźca do ich podejmowania.
Sposobem na zapewnienie skutecznej egzekucji jest pozwolenie każdemu wierzycielowi na zatrzymanie środków,
które odzyska.

Dostęp do informacji
Informacje mają kluczowe znaczenie dla możliwości wykonywania orzeczeń sądu. Jeśli dłużnik nie zapłaci zasądzonej kwoty dobrowolnie, nie może ona zostać ściągnięta bez informacji o lokalizacji dłużnika i jego majątku oraz
źródeł dochodu. W Polsce istnieje kilka publicznych źródeł informacji, które mogłyby odgrywać istotną rolę w procesie egzekucyjnym, ale wymagają one usprawnienia, aby należycie służyć swoim celom. Rejestry przedsiębiorców
i księgi wieczyste to najważniejsze ich przykłady. Omawiając je w tej części raportu koncentrujemy się na zauważonych problemach.

Krajowy Rejestr Sądowy
Krajowy Rejestr Sądowy stanowi potencjalnie ważne źródło informacji istotnych dla ułatwienia procedur windykacyjnych, ale ma również poważne wady. Wszystkie nowoutworzone spółki, w tym jednoosobowe, muszą dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz składać regularną sprawozdawczość. Rejestr przedsiębiorców mógłby
stanowić użyteczne źródło informacji o majątku i źródłach dochodu dłużnika, ale istnieją trudności w weryfikacji
składanych informacji. W wyniku tego akta sądowe mogą nie do końca odzwierciedlać prawdziwą sytuację. Ponadto,
o wiele mniej informacji pojawia się w skomputeryzowanym rejestrze niż znajduje się w wersji papierowej przechowywanej w sądzie. W dodatku celem uzyskania informacji z rejestru należy udać się osobiście do Oddziału Centralnej
Informacji (usytuowanego przy wydziałach rejestrowych) lub korespondencyjnie zwrócić się do Centrali Centralnej
Informacji w Warszawie, co stanowi pewne utrudnienie dostępu do informacji. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez autorów niniejszego raportu, proces rejestracji spółki trwa około miesiąca, a jej koszty nie są małe, bo
wynoszą ok. 1500 PLN, nie licząc wydatków na sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki, który czasem kosztuje kilka tysięcy złotych czy podatków płaconych przy sporządzaniu tego aktu.
Rejestr dłużników niewypłacalnych jest częścią składową KRS. Teoretycznie, jego celem jest dostarczanie informacji kredytodawcom i innym osobom udzielającym kredytów, w celu identyfikacji podmiotów, którym woleliby
nie udzielać kredytu. Rejestr jest jawny i każdy może przyjść do właściwego sądu w celu jego przejrzenia. Jednakże
wielu dłużników nie jest w nim zarejestrowanych, ponieważ nikt nie chce tracić czasu na ich zgłoszenie. Wierzyciele
nie chcą zgłaszać dłużników do rejestru, bo każde pojedyncze zgłoszenie kosztuje 300 PLN (nie odnoszą z tego
tytułu żadnych korzyści). Komornicy również często nie zgłaszają nierzetelnych dłużników, mimo iż powinni.
Powód jest ten sam – nie odnoszą oni żadnych korzyści ze zgłoszenia i nie grożą im żadne sankcje za brak dokonania tej czynności. W wyniku tego liczba dłużników w rejestrze jest tak mała, że podważa jego użyteczność.
Rocznie wydawanych jest około 1 500 000 tytułów egzekucyjnych, a w rejestrze dłużników niewypłacalnych widnieje znacznie mniejsza liczba wpisów. Według jednego źródła jest tam około 2000–3000 pozycji, według innego
około 7000. W każdym razie oczywiste jest, że kredytodawcy w większości nie uznają rejestru za użyteczny identyfikator ryzyka kredytowego.
Wiele osób, którym udzielenie kredytu może stanowić poważne ryzyko nie jest objętych rejestrem, bowiem zawiera on tylko podmioty spełniające kryteria wystarczające administracji państwowej na formalne określenie ich
jako stanowiące ryzyko kredytowe, np. niespłacona wierzytelność, w ramach której komornik potwierdza brak
środków dłużnika.

Księgi wieczyste
Także księgi wieczyste są przyczyną wielu problemów. Po pierwsze, nie wpis w księdze wieczystej, a samo wydanie aktu notarialnego wystarcza dla przeniesienia tytułu własności185. Z tego powodu wpisy składane do księgi w celu
zapobieżenia przeniesieniu praw, mogą nie być skuteczne. Nie wszystkie przeniesienia tytułu do gruntu są zgłaszane
do księgi i w związku z tym księga wieczysta przestaje być kompletnym, na bieżąco uaktualnianym zapisem wszystkich tytułów do gruntu i innych nieruchomości. Strony muszą zgłosić transakcję do księgi wieczystej, ale nie istnieje sankcja karna za nie dopełnienie tego obowiązku. Ponadto zgłoszenia do ksiąg wieczystych są czasochłonne.
185

„Mimo iż wpis w księdze wieczystej nie jest w zasadzie warunkiem koniecznym dla ważnego przeniesienia nieruchomości, właściciel
jest zobowiązany złożyć wniosek o taki wpis w sądzie rejestrowym. Co do zasady, ustanowienie lub przeniesienie własności nieruchomości
jest uznawane dopiero po wpisie do księgi. Wystarczy, że akt przeniesienia jest zawarty w formie aktu notarialnego. Istnieje wyjątek dla prawa
wieczystego użytkowania”. Odpowiedź na ankietę przeprowadzoną w Polsce w ramach badań Doing Business, Warszawa, 2004.
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Według danych zawartych w raporcie Doing Business rejestracja tytułu własności gruntu w Warszawie w wydziale ksiąg
wieczystych trwa około 204 dni186. Pozycje nieruchomości są wykazane według numerów identyfikacyjnych nieruchomości, a nie według bardziej użytecznego i jednoznacznego identyfikatora, np. nazwiska osoby, adresu nieruchomości,
opisu nieruchomości lub daty rejestracji187.

Co reformować?
W 2004 r. Komisja Europejska przeprowadziła analizę systemów egzekucji w Unii Europejskiej. Badanie wskazuje na różnice pomiędzy poszczególnymi systemami w zakresie regulacji dostępu do możliwości egzekucyjnych
i prowadzenia samej egzekucji. Abstrahując od przyczyn, w wielu systemach, jeśli nie w większości z nich, koszty
ponoszone przez państwo i osoby prywatne oraz wydajność egzekucji wydają się niesatysfakcjonujące. W związku
z tym, wiele krajów europejskich stara się znaleźć alternatywę dla obecnie funkcjonujących rozwiązań.
Autorzy reform zgodnie ustalili, że szybkość reakcji (skuteczność procedur) i dostęp do informacji to kluczowe
uwarunkowania wydajnego i skutecznego systemu egzekucji, ale zaufanie i wiarygodność przedstawicieli branży
egzekucyjnej wynikająca z zakresu ich odpowiedzialności jest równie istotna. Lata niezadowalającego funkcjonowania komorników doprowadziły rządy wielu krajów do podjęcia decyzji o modernizacji systemu egzekucji. Prace
nad taką reformą mają na celu poprawę w zakresie kosztów i jakości usług poprzez wzmocnienie konkurencji
i wprowadzenie nadzoru zawodowego188.
W celu poprawy efektywności procedur egzekucyjnych należy dokonać zmian w dotyczącym ich prawie. Reforma
powinna skupiać się na poprawie konkurencyjności rynku poprzez redukcję barier dotyczących wejścia do zawodu,
zwiększenie liczby działających komorników oraz zniesienie nieelastycznych regulacji cenowych. Jakość usług i ochronę klienta można poprawić poprzez bardziej intensywny i skuteczny nadzór nad komornikami. Polskie prawo pod
wieloma względami faworyzuje interesy dłużników, umożliwiając im ukrywanie majątku i uchylanie się od roszczeń
wierzycieli. Informacje niezbędne dla zlokalizowania majątku są często niedostępne lub niewiarygodne, a procedury często stanowią utrudnienie dla wierzycieli usiłujących ściągnąć swoje należności i podważają ich motywację
w dochodzeniu należności zgodnie z obowiązującym prawem.
Równie ważny jest fakt, że najistotniejsze błędy popełniono przy opracowywaniu reform z 1997 r. Zamiast tworzyć branżę konkurencyjnych, lecz poddanych kontroli profesjonalistów, nowa ustawa stworzyła lokalne monopole
w całym kraju i zapewniła komornikom ochronę przed odpowiednim nadzorem. Liczba komorników została ograniczona do poziomu drastycznie niższego niż w wielu innych krajach europejskich, a uprawnienia kontrolne spoczywają w dużym stopniu w rękach samych komorników, którzy w interesie własnym eliminują konkurentów.
W wyniku tego wielu komorników nie ma motywacji, aby świadczyć usługi egzekucyjne wysokiej jakości na konkurencyjnych warunkach, co było głównym celem reformy.

186

Ibidem.
Według jednego z respondentów raportu Doing Business: „dla każdej zarejestrowanej nieruchomości sąd rejestrowy prowadzi księgę
wieczystą, która ma swój indywidualny numer. Po pierwszym wpisie właściciel i odpowiednie władze, które prowadzą inne rejestry dotyczące
nieruchomości, są informowane o tym numerze. Odpowiednią księgę wieczystą można znaleźć po podaniu tego numeru”. Odpowiedź na ankietę przeprowadzoną w Polsce w ramach badań Doing Business in 2005, Bank Światowy 2004.
188
Por. W. Kennett, The Enforcement of Judgement in Europe, 2000.
187
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ZAGADNIENIA

PRZYCZYNY

REFORMY

PRIORYTET1

UMOWY
INFORMACJE
Cel reformy: poprawić dostęp do informacji wpływających na świadome zawieranie umów
Ograniczony dostęp
do informacji o partnerach
handlowych.

Utrudniony dostęp do informacji
kredytowych.

Poszerzyć dostęp do informacji
związanych z kredytowaniem.

BIK może przekazywać BIG-om tylko
informacje negatywne.

Poszerzyć przepływ informacji z BIK
do BIG-ów o informacje pozytywne.

Brak dostępu do BIK banków
niebędących członkami tego
przedsięwzięcia.

Zmienić zasady tajemnicy bankowej
w celu umożliwienia BIK
bezpośredniego informowania
dłużników.

Konieczność informowania dłużników
w przypadku przekazania informacji na
ich temat.
Ograniczona i konserwatywna
interpretacja GIODO ustawy
o ochronie danych osobowych
zawęziła wymianę informacji
między przedsiębiorcami i obrót
wierzytelnościami.

Złagodzić interpretację ustawy
o ochronie danych osobowych do
formy umożliwiającej wymianę
między przedsiębiorcami pewnych
informacji i ułatwić rozwój wtórnego
rynku obrotu wierzytelnościami.

USŁUGI PRAWNE
Cel reformy: zwiększyć dostęp do informacji, wiedzy i usług prawnych
Niejasny dostęp do
informacji na temat
usługodawców.
Zaporowe ceny.
Niezadowalająca jakość
świadczonych usług.

Niewystarczająca konkurencja na
rynku usług prawnych sprawia, że
świadczenie niektórych usług jest
nieatrakcyjne z punktu widzenia
usługodawców.
Niskie zrozumienie korzyści
wynikających z wiedzy prawnej
w biznesie, zwłaszcza wśród małych
i średnich przedsiębiorstw.
Brak rozpowszechnienia wiarygodnych,
szybkich w dostępie i wygodnych
w formie informacji prawnych,
np. wzorów pism.

1

Rozszerzyć pomoc prawną na
prawo handlowe.
Wykorzystać zmiany w dostępie
do zawodów prawniczych w celu
wzmocnienia nadzoru nad jakością
świadczonych usług prawnych.
Poprawić dostęp do informacji
prawnych dla MŚP (korporacje, sądy,
rząd i inne organizacje zawodowe).
Zwiększyć świadomość prawną
wśród MŚP.
Udostępnić, np. w Internecie,
zweryfikowane wzory umów dla
nieskomplikowanych transakcji.

Krótki termin – do 1 roku; średni termin – 2 do 5 lat; długi termin – ponad 5 lat
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ZAGADNIENIA

PRZYCZYNY

REFORMY

PRIORYTET1

Nadzór nad rynkiem usług prawnych i usługodawcami
Cel reformy: zwiększyć zakres uprawnień korporacji i administracji rządowej dotyczących tworzenia i wprowadzania zasad
dla rynku usług prawnych
Niewystarczający nadzór
ze strony korporacji
i administracji rządowej.

Brak możliwości monitorowania
i analizy rynku usług prawnych.
Brak współpracy i koordynacji
pomiędzy właściwymi organami.

Zwiększyć uprawnienia samorządów
zawodowych i MS w zakresie oceny
i prognozy popytu
i podaży usług prawnych.
Połączyć izbę adwokacką
i radcowską.
Wzmocnić współpracę między
prawniczymi samorządami
zawodowymi (w tym izbami
regionalnymi), a sądami w celu
rozwiązania kwestii opóźnień
sądowych i jakości reprezentacji
sądowej świadczonej przez
członków korporacji.

Przepisy prawne
Cel reformy: zwiększyć konkurencyjność na rynku usług prawnych
Przepisy prawne nie
zachęcają prawników
do konkurencji i nie odnoszą
się w należyty sposób do
ochrony interesów
ich klientów.

Niewystarczające przepisy w zakresie:
9 cen,
9 ochrony interesów klientów, oraz
9 konfliktu interesów.

Zwiększyć poziom specjalizacji wśród
prawników poprzez zezwolenie na
uregulowaną prawnie reklamę .
Pobudzić konkurencję cenową.
Zwiększyć ochronę interesów
klienta poprzez:
Skuteczniejszy nadzór nad pracą
wykonywaną przez prawników
ze strony samorządów zawodowych.
Nałożenie wymogów
sprawozdawczych dotyczących
ogłaszania i ujawniania informacji
przez prawników.
Umożliwienie dostępu do informacji
na temat prawników, ich specjalizacji
i cenników usług.
Poszerzenie sposobów i możliwości
kontrolowania przez klienta jakości
usług i ich cen (system
rozpoznawania skarg klientów
i postępowań dyscyplinarnych).

SPORY
Cel reformy: zwiększyć wydajność i efektywność rozwiązywania sporów
Duża liczba sporów
w sądach.
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Nieodpowiednie do możliwości
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dotyczące arbitrażu.
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SĄDY
Cel reformy: poprawić odpowiedź sądów na popyt na ich usługi
Popyt na usługi sądów nie
jest zaspokajany.

Zbyt dużo wpływających spraw.

Ograniczyć napływ spraw.

Niedostateczna efektywność
i wydajność, w tym:

Poprawić działanie sądów.

Wysokie wydatki publiczne i prywatne.
Niska i nierówna jakość usług
oferowanych w ramach sądownictwa.
Napływ spraw
Cel reformy: ograniczyć napływ spraw nieistotnych do sądownictwa i zwiększyć wydajność obsługi spraw istotnych
Duży wpływ spraw.

Szeroko określone właściwości sądów,
które obejmują także postępowania
rejestracyjne i sprawy o wykroczenia.

Złożone procedury sądowe stosowane
nawet w przypadku niewielkich spraw.
Ordynacja podatkowa zachęcająca
do zgłaszania nieściągalnych
wierzytelności do sądu
w celu ich odpisania
w koszty podatkowe.

Ograniczyć wpływ spraw ustanawiając
efektywniejsze mechanizmy filtrujące,
które zostaną połączone
z arbitrażem w sądzie i poza nim.
Uprościć postępowania rejestracyjne
oraz ograniczyć w tym zakresie nadzór
sędziowski.
Uprościć przepisy podatkowe
w celu zniechęcenia wierzycieli
do dochodzenia w sądzie
nieściągalnych wierzytelności
z przyczyn podatkowych.

Sprawność działania sądów
Cel reformy: zwiększyć efektywność wykorzystania kosztów i równomierność jakości usług sądowych
Niedostateczna wydajność
i efektywność sądów
przekłada się na:
Wyższe wydatki publiczne.
Zbędne opóźnienia
w postępowaniach.
Zwiększenie kosztów
postępowań ponoszonych
przez strony.
Niejednolitą sprawność
i nierówne traktowanie stron
w różnych miejscach
systemu.

Niedostateczna organizacja sądów.
Niewystarczające wykorzystanie
technik informatycznych.
Formalistycznie zaprojektowane
procedury i organizacja postępowań.
Nieodpowiednie praktyki w zakresie
zarządzania personelem, finansami
i informacjami.

Zreformować i uelastycznić
organizację sądów i przydzielanie
spraw zgodnie z potrzebami
gospodarczymi systemu.
Zaktualizować strategię
modernizacji informatycznej;
skonsolidować zarządzanie
tą reformą i zapewnić jej
konsekwentne realizowanie.
Uprościć postępowania.
Wprowadzić wzmocnione
i profesjonalne formy zarządzania
personelem, finansami, informacją
oraz aktami i dokumentami.

Pogorszenie społecznego
wizerunku sądów.
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Organizacja

Cel reformy: doprowadzić sądownictwo do stanu możliwości reagowania na zmienny popyt
Niedopasowanie wpływu
spraw i możliwości
rozpatrzenia ich przez sądy
w terminie i po rozsądnych
kosztach, w tym publicznych
jak i ponoszonych przez
strony postępowania.

Niewystarczająco elastyczne
formalistyczne zasady kierowania spraw
do poszczególnych sądów, które nie
odzwierciedlają zasad ekonomiki
postępowania sądowego ani rozkładu
właściwości sądów.
Niewystarczające instrumenty
pozwalające korygować podaż usług
w zależności od zmiany popytu.
Ustrój sądów nie ma solidnego,
wewnętrznego ustroju i prowadzi do
nierówności pomiędzy sądami,
a częste zmiany zwiększają jeszcze
nieprzewidywalność systemu.
Brak synchronizacji specjalizacji sądów
i sędziów z innymi czynnikami
wpływającymi na skuteczność sądów.
Wewnętrzna organizacja sądów
nie przyczynia się do optymalizacji
ich działalności.

Ustalić możliwości zwiększenia
elastyczności i (re)alokacji spraw
i sędziów do poszczególnych sądów,
w miarę potrzeb.
Zwiększyć intensywność monitoringu
i oceny napływających spraw oraz
tempa ich załatwiania przez sądy
w oparciu o kryteria powiązane
z wydajnością konkretnego sądu
i systemu, w tym efektywnością
kosztową, a także zapewnić
podejmowanie decyzji kierowniczych
w oparciu o wyniki tych ocen.
Poprawić przejrzystość
i przewidywalność metod
przydzielania spraw sędziom,
np. w drodze użycia technik
informatycznych.
Przeprowadzić konsolidację ustroju
sądów i zapewnić optymalne
(pozwalające na zarządzanie) rozmiary
sądów i ich lokalizację.
Dostosować specjalizację (sądów
i sędziów) do potrzeb gospodarczych
sądownictwa oraz zwiększyć
specjalizację wśród pracowników
nie będących sędziami.
Zmodernizować wewnętrzną
organizację sądów w połączeniu
z reformą sposobu przydzielania
spraw, która obejmie procedury
operacyjne, szczególną organizację
oraz warunki zatrudnienia
pracowników.
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Technologie informatyczne i telekomunikacyjne
Cel reformy: zwiększyć rolę informatyki i telekomunikacji w zarządzaniu informacją prawną oraz w zarządzaniu i działalności
sądów
Korzyści z informatyzacji
Nierealistyczne plany i strategie
nie odzwierciedlają kosztów polegające wyłącznie na
reformy.
niezabezpieczonym, zewnętrznym
finansowaniu, które nie odpowiadają
Sędziowie mają ograniczony
możliwościom realizacji.
dostęp do informacji.
Niewłaściwy podział odpowiedzialności
Postępowania rejestrowe,
za kierowanie reformami (zbyt duże
w tym w wydziałach ksiąg
zdecentralizowanie) i słabe zarządzanie
wieczystych są uciążliwe.
centralne.
Zarządzanie sprawami
Niezrealizowane wymogi zasad
z użyciem technik
polityki (i przepisów prawnych)
informatycznych
w przypadku rejestracji tytułu
jest opóźnione względem
własności nieruchomości.
innych reform.
Słaba koordynacja cząstkowych reform
w sądach i różnych systemach
informatyczno-telekomunikacyjnych.

Zaktualizować istniejące plany
i strategie związane
z informatyzacją i telekomunikacją,
a także rozważyć ponownie dostępne
formy finansowania
(i optymalne nimi zarządzanie)
oraz możliwości ich realizacji;
zrewidować priorytety reformy;
skoncentrować się na koordynacji
i zapewnieniu zgodności.
Skonsolidować zarządzanie; wzmocnić
zarządzanie i kompetencje centralne.
Wprowadzić projekty pilotażowe
na różnych szczeblach i w różnych
jurysdykcjach łączące ogólną reformę
sądów z reformą systemu zarządzania
sprawami.

Słaby związek automatyzacji
zarządzania sprawami z użyciem
technik informatycznych
z koniecznością zmian tej działalności
i faktycznymi potrzebami sądów.
Projektowanie procedur
Cel reformy: uprościć bieg postępowań
Postępowanie sądowe
Procedury są nadmiernie
obejmuje zbyt wiele etapów sformalizowane.
proceduralnych i trwa zbyt
W niektórych przypadkach,
długo.
np. w postępowaniach uproszczonych
zachęty dla uczestników nie
odpowiadają celom stawianym
instytucji.
Kontrola sędziego nad postępowaniem
nie jest zrównoważona z jego
możliwościami.
Swoboda w wykorzystywaniu
możliwości zaskarżenia.
Niewystarczająca liczba i zarządzanie
biegłymi.
Reforma procedur nie jest
skoordynowana z innymi reformami,
zwłaszcza z reformą zarządzania
sprawami.

Badać i monitorować wydajność
procedur.
Konsolidować czynności
proceduralne, a tam gdzie możliwe
rozważyć ich jednoczesne
wykonywanie.
Uelastycznić postępowanie
uproszczone; w tym uprościć
i poszerzyć jego zakres zastosowania
oraz ograniczyć liczbę etapów
w ramach takich procedur.
Wyważyć kontrolę sędziego nad
postępowaniem oraz rozważyć, o ile
to możliwe, oddanie stronom większej
kontroli nad powództwem/biegiem
postępowania.
Zwiększyć możliwości sędziego do
skutecznego zarządzania procesem.
Ograniczyć możliwość korzystania
z zaskarżania orzeczeń i uprościć
dotyczące ich procesy decyzyjne.
Zmodernizować system korzystania
z biegłych.
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Praktyka zarządzania
Cel reformy: silniejsze, zintegrowane, strategiczne zarządzanie sądami pod kątem wyników i realizacji usług
Cele reformy strategicznej
nie zostały jasno określone,
a zarządzanie zasobami jest
nieefektywne.

Brak zarządzania strategicznego.
Wysoki poziom dezintegracji pomiędzy
poszczególnymi organami i systemami
zarządzania.
Brak skupienia na wynikach/usługach.
Niedostateczne umocowanie
i podejście do zarządzania.

Określić jasne cele i priorytety
w krótkim, średnim i długim okresie.
Doprowadzić do integracji
zarządzania wymiarem
sprawiedliwości na podstawie
wspólnoty celów i priorytetów.
Wzmocnić obszary zarządzania
realizacją, kosztami, poprawą
wydajności i innowacjami.
Doprowadzić do profesjonalnego
funkcjonowania wszystkich szczebli
i organów zarządzania poprzez
wprowadzanie i popieranie
właściwych umiejętności i technik.

Zarządzanie działalnością
Cel reformy: wprowadzić praktyczny system zarządzania działalnością
Brak odpowiedzialności za
osiągane wyniki.

Brak zarządzania realizacją, w tym
standardami działalności.
Niewielkie możliwości zarządzania.

Wprowadzić i utrzymać systemy
zapewniania skutecznej działalności,
w tym normy skuteczności powiązane
z wymienionymi wyżej celami oraz
system monitorowania i oceny
osiągnięć.
Poprawić sprawozdawczość
statystyczną sądów i administracji
oraz zapewnić, że będzie ona
uwzględniana w procesach
decyzyjnych.

Możliwości centralnego zarządzania
Cel reformy: stworzenie skutecznego centralnego szczebla zarządzania
Brak koordynacji
i nierównomierna realizacja
reform.
Niejednolita skuteczność
w działalności sądów.

Rozdrobniona struktura zarządzania
centralnego.
Nieodpowiedni podział
odpowiedzialności pomiędzy szczebel
centralny a regionalny.
Niedopasowanie uprawnień
i możliwości ich wykonywania.
Brak silnego przywództwa.
Brak uzgodnionej wizji reform i planu
działań.

Skonsolidować zadania zarządcze
w ramach systemu oraz ograniczyć
współzależności pomiędzy organami
centralnymi.
Zapewnić napływ i wymianę oraz
terminowość i dokładność informacji
dotyczących zarządzania w
poszczególnych organach.
Dostosować uprawnienia i procedury
decyzyjne w organach do ich zakresu
obowiązków.
Wzmocnić możliwości centralnego
zarządzania (planowanie).
Przygotować realistyczny, oparty na
konsensusie, średnioterminowy plan
realizacji reform, ze ściśle określonymi
celami i programem działań
wspierających.
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Zarządzanie wydatkami
Cel reformy: stworzenie systemu budżetowego o charakterze bardziej strategicznym, uwzględniającego wyniki
Brak satysfakcjonujących
rezultatów w ramach
przydzielanych środków
publicznych.

Budżet kształtowany jest bardziej ze
względu na dostępne środki niż na
zapotrzebowanie (wyniki).

Przyjąć budżetowanie oparte na
planowanych wynikach i zintegrować
je z ogólną strukturą zarządzania.

Kryteria przydzielania środków
w budżecie nie są jasno określone.

Wprowadzić jasne i przejrzyste
kryteria przydzielania środków
budżetowych oraz upewnić się, że
kryteria te są właściwie zintegrowane
z systemem zarządzania
skutecznością.

Dezintegracja budżetu komplikuje
finansowanie projektów angażujących
wiele instytucji.

Skonsolidować budżet w celu
zapewnienia możliwości finansowania
i monitorowania skuteczności całego
wymiaru sprawiedliwości.
Zwiększyć zakres kompetencji
zarządczych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Cel reformy: zintegrowany, strategiczny system zarządzania zasobami ludzkimi oraz działający, zinstytucjonalizowany system
szkoleniowo-edukacyjny
Niewystarczające
efekty zarządzania
zasobami ludzkimi
względem wyników
sądownictwa.

Brak strategicznego, elastycznego
zarządzania zasobami ludzkimi
opartego na efektywności.

Przygotować strategię zarządzania
personelem zgodną z celami
i priorytetami sądownictwa.

Zdezintegrowany/podwójny system
zarządzania sędziami i personelem
pomocniczym.

Powyższa strategia powinna
m.in. określać niezbędne proporcje
rozkładu umiejętności, specjalizacje
oraz zasady polityki naboru
i zwalniania pracowników.

Niewystarczający monitoring
wydajności i oceny.
System wynagradzania nie zapewnia
motywacji do pozostania najlepszych
pracowników.
Brak zapewnienia optymalnego
proporcjonalnie rozkładu umiejętności.
Niewystarczające możliwości
szkoleniowe.

Zwiększyć odpowiedzialność poprzez
określenie przejrzystych i jasnych
norm wydajności i systemu
wykonywania zadań.
Dokonać weryfikacji wynagrodzeń
sędziów i pracowników sądów.
Zinstytucjonalizować szkolenie
i edukację.
Zintegrować i wzmocnić struktury
zarządzania.
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Zarządzanie sprawami
Cel reformy: zredukować zaległości sądowe i zwiększyć dynamikę rozpatrywania spraw
Niewydajne i nieefektywne
zarządzanie aktami spraw
i dokumentami.

Brak wiarygodnych terminów dla
poszczególnych czynności.

Uaktualnić zasady polityki
przydzielania i zarządzania sprawami
w ramach właściwości sądowej
Niedostateczne monitorowanie i system
i przyznanych kompetencji.
Utrudnienia
realizacji celów.
w funkcjonowaniu
Poprawić zrozumienie przyczyn
Przestarzałe procedury i praktyki
z powodu notorycznych
zaległości i korzyści w zakresie
operacyjne.
zaległości w najważniejszych
wydajności poprzez bardziej
sądach.
kompleksowe badanie procesu
Niedostateczne wykorzystanie
rozpatrywania spraw.
nowoczesnych technologii.
Nieoptymalny podział obowiązków.
Zmienne natężenie wpływu spraw.
Ograniczona możliwość zarządzania
wpływem spraw w ramach sądu.
Niedostateczna zdolność/potencjał
poszczególnych sądów do zarządzania
sprawami.

Opracować programy eliminacji
opóźnień i zaległości w sądownictwie
i w najbardziej dotkniętych tym
zjawiskiem sądach.
Wprowadzić realistyczne i wiarygodne
terminy dla wykonania
poszczególnych czynności.
Poprawić monitoring i system
zapewniania realizacji celów (oraz
tworzenia statystyk) i zintegrować
je z ogólnym systemem monitoringu
skuteczności.
Wprowadzić pilotażowe projekty
zarządcze na różnych szczeblach
i w różnych jurysdykcjach łączące
ogólną reformę sądów
z wykorzystaniem technik
informatycznych.
Wzmocnić kompetencje w zakresie
zarządzania sprawami.

ARBITRAŻ
Cel reformy: zwiększyć zastosowanie arbitrażu
Arbitraż nie stanowi
rozsądnej alternatywy dla
rozwiązywania sporów.

Zniechęcające działania instytucji
prowadzących arbitraż, np. ceny,
ograniczony zakres spraw, sposoby
doboru klientów, uciążliwa egzekucja.
Niska popularność.
Bariery psychologiczne wynikające
z nierzetelnych praktyk.

Zaktualizować zasady polityki
w zakresie arbitrażu gospodarczego
w celu jego uatrakcyjnienia
(poszerzenie zakresu usług ,
ich specjalizacja i optymalizacja cen).
Wprowadzić przepisy, które wymusza
integrację systemu.
Zwiększyć popularność wśród
przedsiębiorstw, ale także
usługodawców.
Rozważyć alternatywne sposoby
rozstrzygania sporów w sądach.
Wzmocnić nadzór i rolę organizacji
branżowych w zapewnianiu jakości
usług.
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EGZEKUCJA ORZECZEŃ
Cel reformy: zwiększyć wydajność i skuteczność egzekucji orzeczeń
Słaba egzekucja
orzeczeń sądowych.

Wysoki popyt na usługi ze względu
na niski odsetek dobrowolnie
wykonywanych orzeczeń.

Poprawić reakcję komorników
na popyt na ich usługi.

Niedostatecznie działający system
komorniczy.
Skuteczność komorników
Cel reformy: poprawić efektywność kosztową i jakość usług komorniczych
Skuteczność i wydajność
komorników poniżej
oczekiwań, która przekłada
się na:
Dużą ilość zaległych spraw
z niewykonanymi
orzeczeniami;
Bezzasadnie długi czas
egzekucji;
Niski odsetek pomyślnie
zakończonych egzekucji
i wysokie ich koszty dla
wierzyciela;

Słaby nadzór nad członkami
samorządu komorniczego.

Wzmocnić nadzór nad komornikami.

Niewystarczające przepisy prawne
dotyczące działalności komorników.
Formalistycznie skonstruowane
procedury.
Kultura prawna preferująca interesy
dłużnika, pozwalająca na ukrycie
majątku i uniknięcie roszczeń
wierzycieli.

Zreformować przepisy prawne
regulujące działalność komorników.
Uprościć procedury.
Zrównoważyć ochronę wierzyciela
i dłużnika.
Poprawić dostęp do informacji.
Wprowadzić zachęty, które zwiększą
dobrowolne poddanie się egzekucji.

Utrudniony dostęp do informacji.

Nadwyrężony publiczny
wizerunek komornika.
Nadzór
Cel reformy: zwiększyć kompetencje w zakresie projektowania i wprowadzania przepisów dotyczących systemu komorniczego
i poprawy nadzoru nad komornikami
Nieskuteczny nadzór nad
komornikami, w tym:
Rozliczanie się ze środków
klienta;
Skuteczność egzekucji.

Fragmentacja odpowiedzialności;
trudność wypracowania
zintegrowanego, jednolitego obrazu
systemu komorniczego.
Dysproporcja między zakresem
odpowiedzialności, a możliwościami
realizacji zadań.
Brak współpracy ze strony
odpowiednich organów.
Nieuciążliwe sankcje dyscyplinarne.

Zmienić konfigurację i równowagę
zadań i odpowiedzialności w zakresie
nadzoru oraz możliwości ich
wykonywania, w tym powierzyć
ekspertom z zewnątrz
odpowiedzialność za rewizję ksiąg
finansowych i procedur
wykonywanych przez komorników.
Wzmocnić współpracę wewnątrz
samorządu komorniczego
(w tym z izbami regionalnymi),
MS a sądami.
Wzmocnić mechanizmy, które
pozwoliłyby stronom pokrzywdzonym
składać skargi o odszkodowanie,
egzekwowane od komorników.
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ZAGADNIENIA

PRZYCZYNY

REFORMY

Przepisy prawne
Cel reformy: zwiększyć konkurencję między komornikami
Popyt na usługi komorników Rozległe monopole regionalne.
znacznie przewyższa podaż.
Ograniczona liczba przyjęć do zawodu
Przepisy prawne nie
i niewielka liczba stanowisk
promują konkurencyjności . komorniczych.
Ograniczona konkurencja
pomiędzy komornikami.

Niewielki wybór spośród komorników
dla wierzyciela (zakaz reklamy utrudnia
ocenę jakości świadczonych usług,
a obowiązujące cenniki zniechęcają
do szukania konkurencji).
Wysokie bezpieczeństwo zachowania
posady i braku udowodnienia
wystąpienia konfliktu interesów (osoby
korzystające z jak najmniejszej liczby
członków korporacji decydują
o przyjęciach do zawodu).

Zwiększyć liczbę komorników.
Dopuścić na działanie więcej niż
jednego komornika w rewirze oraz
dopuścić do konkurencji między
komornikami z różnych rewirów na
większym terytorium geograficznym.
Dopuścić, w pewnych ramach,
reklamę.
Zmienić strukturę wynagrodzeń
i opłat oraz dopuścić do negocjowania
cen, w tym kosztów egzekucji.

Ograniczona konkurencja cenowa
(nieelastyczne ceny).
Zrównoważenie praw wierzyciela i dłużnika
Cel reformy: wzmocnić pozycję wierzyciela
Wpływ wierzyciela na
egzekucję jest ograniczony
ze względu na zbędne
przeszkody prawne.

Brak skutecznego sposobu wyjawienia
majątku.

Uelastycznić zasady stosowania
zabezpieczeń roszczeń i obowiązku
wpłaty kaucji (powinno być to
możliwe niezwłocznie po ogłoszeniu
wyroku, nawet jeśli pozwany zamierza
się odwoływać).

Źle umiejscowiony ciężar dowodu,
bo aby przeprowadzić egzekucję
ze zbytego majątku wymaga się od
wierzyciela przedstawienia dowodu,
że nabywca działał z zamiarem pomocy Pozwolić na prowadzenie egzekucji
dłużnikowi w uniknięciu zaspokojenia
w czasie postępowania apelacyjnego.
roszczeń wierzyciela.
Przesunąć rozkład ciężaru dowodu
Ograniczone stosowanie zabezpieczeń poprzez odejście od obecnego
roszczeń.
sposobu określania zamiaru
zbywającego na ustalenie go na
Niska pozycja zwykłego wierzyciela
podstawie okoliczności sprawy.
w kolejce uprawnionych do
zaspokojenia roszczeń z majątku
W celu ułatwienia zlokalizowania
dłużnika.
aktywów, wprowadzić system
publicznie dostępnych rejestrów
i skuteczny sposób ujawnienia
majątku.
Przesunąć wierzyciela wyżej
w hierarchii kolejności zaspokajania
roszczeń.
Wyeliminować prawo wszystkich
wierzycieli do równego udziału
w odzyskanych należnościach.
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Matryca reform

ZAGADNIENIA

PRZYCZYNY

REFORMY

PRIORYTET1

Procedury
Cel reform: uprosić procedury
Przeprowadzenie sprawy w
sądzie wymaga zbyt wielu
procedur i pochłania zbyt
wiele czasu.

Procedury są nadmiernie
sformalizowane.

Ograniczyć liczbę czynności
proceduralnych lub dopuścić
do ich równoległego biegu,
o ile jest to możliwe.
Informacje

Cel reform: poprawić dostęp do informacji
Wierzyciele i osoby
zaangażowane w egzekucję
nie dysponują dokładnymi
informacjami
w odpowiednim czasie, aby
przeprowadzić egzekucję.

Przedsiębiorcy są zbyt słabo
motywowane do składania dokładnych
informacji.

Unowocześnić rejestry tak, aby zaczęły
odgrywać znaczącą rolę
w ustalaniu aktywów i dochodów
dłużników.

W związku z powyższym niedostateczny
Wyeliminować monopol komorników
nadzór i sankcje.
na dostęp do informacji.
Niespójności między informacjami
zawartymi we wnioskach i w rejestrach. Rozważyć ponownie
ograniczenia związane z danymi
Dostęp do rejestrów ograniczony
osobowymi i zapewnić możliwość
godzinami pracy sądów.
korzystania z informacji na temat
aktywów i dochodów dłużnika we
Wysokie opłaty związane z rejestracją
nierzetelnych dłużników i słabe zachęty właściwy sposób, bez naruszenia
prywatności lub osobistego
(korzyści) do wpisywania ich do
bezpieczeństwa.
specjalnego rejestru.

Zapewnić dostęp do informacji
i możliwość korzystania z nich
wierzycielom na podstawie orzeczenia
(lub ich prawnikom).
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