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Czynniki i walory sprawnego postêpowania w sprawie
cywilnej

I. Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozs¹dnym terminie

Szczególne znaczenie dla spojrzenia na ustrój s¹dów powszechnych
i cywilne prawo procesowe przez pryzmat sprawno�ci mia³a Magna
Charta europejskiego prawa procesowego � Europejska Konwencja
o Ochronie Praw Cz³owieka i PodstawowychWolno�ci z dnia 4 listopada
1950 r. (Konwencja, która Polskê obowi¹zuje od dnia 19 stycznia
1993 r.)1. Artyku³ 6 tej konwencji zobowi¹zuje miêdzy innymi do rozpa-
trzenia sprawy w odpowiednim terminie. Jest to jedno z podstawowych
za³o¿eñ funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo�ci pañstw, które akt ten
przyjê³y, za³o¿enie wymagaj¹ce dla wprowadzenia do praktyki wielu
roz³o¿onych w czasie i o ró¿nej intensywno�ci dzia³añ.
Dostêp obywateli polskich do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-

wieka (wcze�niej do Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka) na mocy art.
19 i nastêpnych tej konwencji, odkry³ niedostatki naszego ustawodaw-
stwa i praktyki oraz doprowadzi³ do wypowiedzi na temat problemów
proceduralnych zwi¹zanych z prawem ka¿dego �do... rozpatrzenia jego
sprawy w rozs¹dnym terminie�.

1 Konwencjawesz³aw ¿ycie z chwila z³o¿enia SekretarzowiGeneralnemuRadyEuropy
dokumentu ratyfikacyjnego (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 i 285). Kompetencje Eu-
ropejskiejKomisji PrawCz³owieka i jurysdykcjê EuropejskiegoTrybuna³u PrawCz³owieka
Polska uzna³a od 1 maja 1993 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 286).
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W dotychczasowym, wyj¹tkowo bogatym orzecznictwie Komisji
i Trybuna³u na ten temat zwrócono uwagê, ¿e odpowied� na pytanie, czy
sprawa zosta³a rozpoznana w rozs¹dnym terminie zale¿y od wielu oko-
liczno�ci, które za ka¿dym razem musz¹ byæ brane pod uwagê. Najwa¿-
niejsze z nich to charakter sprawy, a wiêc to, jakie dobro lub warto�æ
zosta³a zagro¿ona przewlek³o�ci¹ i z³o¿ono�æ sprawy, czyli stopieñ jej
zawi³o�ci prawnej albo faktycznej. Wp³yw na tê ocenê ma tak¿e sposób
prowadzenia sprawy zarówno przez s¹d, jak i przez osobê wystêpuj¹c¹
z roszczeniem, a tak¿e zaanga¿owanie stron. Przyczyn¹ niedostatków na
tym odcinku bywa zwlekanie z wyznaczeniem terminu rozprawy, d³u-
gotrwa³o�æ przerw miêdzy poszczególnymi czynno�ciami, kr¹¿enie akt
s¹dowych w zwi¹zku z postêpowaniem odwo³awczym, bezczynno�æ
dowodowa strony, nadu¿ywanie przez ni¹ za¿aleñ oraz instytucji wnio-
sków, jak równie¿ inne szczególne okoliczno�ci, które mog¹ wp³yn¹æ na
wyd³u¿enie czasu trwania postêpowania.
Rozs¹dny termin w konwencji jednoznacznie wi¹¿e siê z za³o¿eniem

oszczêdnego gospodarowania czasem i czyni z niego podstawow¹ miarê
realizacji przyjêtych zobowi¹zañ w art. 6 tego aktu. Istotne jest tu nie
tylko wy³¹czenie nieusprawiedliwionej zw³oki, ale adekwatno�æ czasu
trwania postêpowania w stosunku do wystêpuj¹cych w nim problemów.
Tak rozumiane zobowi¹zanie, p³yn¹ce z konwencji, stanowi dla obywatela
gwarancjê uzyskania w odpowiednim dla chronionego interesu czasie
orzeczenia ostatecznie reguluj¹cego sporny stosunek prawny.

II. Zw³oka w wymiarze sprawiedliwo�ci

Prawo do rozpatrzenia sprawy w odpowiednim terminie zyska³o na
aktualno�ci w warunkach ustrojowych ukszta³towanych w latach dzie-
wiêædziesi¹tych i znalaz³o formalny wyraz w Konstytucji z 1997 r. jako
wynik zobowi¹zania p³yn¹cego z przyst¹pienia do konwencji i konse-
kwencji rz¹dówprawa; zw³okaw wymiarze sprawiedliwo�ci jest po czê�ci
zaprzeczeniem idei pañstwa prawnego2. Po stronie pañstwa sprowadza

2 Fundamentalnym za³o¿eniem pañstwa prawnego jest prawo do s¹du, na które sk³ada
siê te¿ uzyskanie w rozs¹dnym terminie rozstrzygniêcia sprawy orzeczeniem s¹du i jest
jego uwieñczeniem; por. P. P o g o n o w s k i, Realizacja prawa do s¹du w postêpowaniu
cywilnym, Warszawa 2005, s. 7-16; J. P r z y b y l s k a, Odpowiedzialno�æ pañstwa za
przewlek³o�æ postêpowania s¹dowego w sprawach cywilnych, Rejent 2004, nr 9, s. 65.
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siê ono do powinno�ci ukszta³towania procesu stosowania prawa, zapew-
niaj¹cego wydanie i skuteczne wprowadzenie do obrotu prawnego
wydanego orzeczenia. Po stronie jednostki powinno�ci te kszta³tuj¹
uprawnienie do rozstrzygniêcia przed s¹dem i do jego wykonania.
ZapiswKonstytucji o rozpoznaniu sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki

odwo³uje siê do negatywnego wzoru, jakim jest opó�nienie w wykonaniu
czy odk³adanie na dalszy termin mo¿liwych do wykonania dzia³añ prze-
widzianychw postêpowaniu. O ile konwencja zawiera jasne zobowi¹zanie
zachowania pewnych w³a�ciwo�ci postêpowania, o tyle Konstytucja
wskazuje, czego postêpowanie nie powinno zawieraæ. Obie formu³y (roz-
patrzenia sprawywrozs¹dnymterminie ibeznieuzasadnionej zw³oki) zosta³y
wypowiedziane w zwi¹zku z prawem do rzetelnego procesu przed s¹dem.
Wrezultaciewiêc,przyposzukiwaniustosownegowzorurozpoznaniasprawy
niezbêdne jest generalne za³o¿enie zachowania bez uszczerbku procedur
i wszystkiego, co jest do tego rozpoznania niezbêdne.
Prawo do rozpatrzenia sprawy �bez nieuzasadnionej zw³oki�� poprzez

zamieszczenie go w Konstytucji wyniesiono, w�ród innych, do podsta-
wowych i najistotniejszych praw jednostki3. Jestwyrazempewnego idea³u,
do którego pañstwo � tak jak w innych sprawach, i tu dzia³aj¹ce dla dobra
obywateli � powinno d¹¿yæ. Idea³ wymaga dzia³añ wielokierunkowych,
o ró¿nym charakterze (legislacyjnych i organizacyjnych) i roz³o¿onych
w czasie, gdy¿ dope³nienie celu i urzeczywistnienie tego prawa nie jest
mo¿liwe w drodze nakazu lub zakazu, lecz d³ugotrwa³ego procesu. Za-
niedbanie tych dzia³añ os³abia gwarancje nawet o najwy¿szej randze,
a tym samym podwa¿a autorytet wprowadzaj¹cego je prawa.
Podstawowe na tym polu powinno�ci pañstwa to:
1) formowanie odpowiedniej struktury s¹dów,
2) zapewnienie warunków ich funkcjonowania,
3) stwarzanie podstaw do nale¿ytego doboru kadr,
4) ukszta³towanie systemu studiów prawniczych i bie¿¹cego szkolenia

sêdziów (tak¿e z dziedzin zajmuj¹cych siê problematyk¹ sprawnego
dzia³ania),

3 W. S k r z y d ³ o, Ustrój polityczny RP w �wietle Konstytucji z 1997 roku, Kraków
2000, s. 82-87.
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5) tworzenie warunków do kszta³towania postaw i przes³anek do
odpowiedzialno�ci osób, które prawo do rozpatrzenia sprawy bez uza-
sadnionej zw³oki naruszaj¹,
6) tworzenie prawa procesowego, które zapewnia mo¿liwo�ci spraw-

nego rozpatrzenia sprawy.
Poziom realizacji tego prawa jest ci¹gle niedostateczny i stosunkowo

pó�no, ale sta³o siê oczywiste, ¿e w sytuacji jego naruszenia w okre�lonej
sprawie pañstwo musi ponie�æ w stosunku do obywatela odpowiedzial-
no�æ materialn¹ za nastêpstwa opiesza³o�ci. Odpowiedzialno�æ za nega-
tywne zjawiska w aparacie pañstwowym, systemie nauczania i finanso-
wania, ogniskuj¹ce siêwpracy s¹du,wprowadza ustawa z dnia 17 czerwca
2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (dalej ustawa
o skardze)4. Regulacje zawarte w ustawie umo¿liwiaj¹ stworzenie nega-
tywnego wzorca postêpowania � postêpowania przewlek³ego, z którym
powi¹zano prawo do skargi, oraz jego przeciwieñstwa � postêpowania
sprawnego.
Jak wynika z odniesienia do prawid³owo�ci czynno�ci podjêtych przez

s¹d, poza t¹ ustaw¹ pozostaje odpowiedzialno�æ i �ród³o przewlek³o�ci
wynik³e z regulacji postêpowania. Tymczasem z³ej jako�ci prawo mate-
rialne wyd³u¿a proces przygotowawczy, poszerza badawcz¹ p³aszczyznê
sprawy i w koñcu prowadzi do poszukiwania przez s¹d stosuj¹cy prawo,
logicznego i sprawiedliwego wyj�cia, które nie zawsze ma akceptacjê
w sk³adzie s¹du drugiej instancji. Z drugiej strony, prawo procesowe
mimowielokrotnych przekszta³ceñ ci¹gle wymaga doskonalenia; obowi¹-
zuj¹ce rozwi¹zania szczegó³owe oraz struktura ustawy nie zawiera wy-
ra�nego zarysowania dynamicznego charakteru procesu, a koncentruje
siê na drobiazgowych regulacjach odrêbnych postêpowañ.

III. Przewlek³o�æ

Zwyk³y ustawodawca w regulacji problematyki skargi na naruszenie
prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki nawi¹zuje do
koniecznego dla ka¿dego przypadku (ka¿dej sprawy, której skarga do-
tyczy) czasu trwania postêpowania, a wiêc do ujêcia prawa w sposób

4 Dz.U. Nr 179, poz. 1843.
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zarysowany w konwencji, gdzie w³a�ciwy czas postêpowania okre�lono
mianem rozs¹dny. Naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuza-
sadnionej zw³oki (i prawo do skargi) ustawodawca ³¹czy z wyst¹pieniem
przewlek³o�ci postêpowania, które okre�la jako stan d³u¿szy ni¿ to ko-
nieczne dla wyja�nienia tych okoliczno�ci faktycznych i prawnych, które
s¹ istotne dla rozstrzygniêcia sprawy (art. 2 ust 1 ustawy o skardze).
Przewlek³o�æ mo¿e byæ skutkiem dwóch zjawisk: bezczynno�ci, tj.

stanu,wktórymniewystêpujedzia³aniewjakiejkolwiek formie, lubdzia³ania
tj. stanu postêpowania, w którym przejawy aktywno�ci wystêpuj¹ (art.
1 ust. 1 ustawy o skardze). Z³o¿one s¹ przyczyny przewlek³o�ci le¿¹ce
w dzia³aniu. Nale¿¹ do nich dzia³ania s¹du, które nie wynikaj¹ z koniecz-
no�ci wyja�nienia okoliczno�ci faktycznych, niezbêdnych dla rozstrzy-
gniêcia sprawy (art. 2 ust. 1 ustawy o skardze); czynno�æ niecelowa dla
osi¹gniêcia cz¹stkowego lub koñcowego celu postêpowania, podobnie jak
bezczynno�æ dla rozpoznania sprawy jest obojêtna i w podobny sposób
oddzia³uje na sprawno�æ. Ka¿de wiêc przekroczenie progu koniecznych
czynno�ci, wynik³e z dzia³ania, wprowadza do postêpowania element
przewlek³o�ci.
Czynno�ci konieczne do rozpoznania sprawy wyznacza ustawa pro-

cesowa, której s¹d podlega, choæby nie sprzyja³a sprawno�ci postêpo-
wania. Je¿eli s¹ one podejmowane nieterminowo lub wadliwie (s¹ to
pierwszoplanowe kierunki oceny postêpowania, art. ust. 2 ustawy o skar-
dze), toka¿de takiedzia³anie, nawet skierowanenaosi¹gniêcie celuw postaci
wyja�nienia okoliczno�ci faktycznych, istotnych z punktu widzenia roz-
strzygniêcia sprawy, mo¿e prowadziæ do przewlek³o�ci, a zatem do na-
ruszenia prawa do rozpoznania bez zw³oki.
Tak wiêc postêpowanie tocz¹ce siê z przypadkiem bezczynno�ci, albo

w którym podejmowano czynno�ci niecelowe czy konieczne do wyja-
�nienia okoliczno�ci faktycznych i prawnych, istotnych do rozstrzygniê-
cia sprawy, ale nieterminowo lub wadliwie, niezale¿nie od czasu jego
trwania, z regu³y jest przewlek³e. Jest to negatywny wzorzec postêpo-
wania, którego przeciwieñstwo tworzy wzór postêpowania sprawnego.
Rozpatrzenie sprawy we w³a�ciwym czasie jest wynikiem ludzkiego

dzia³ania w ró¿nych przedzia³ach i szczeblach aparatu pañstwowego,
jednostek dzia³aj¹cych na rzecz postêpowania i samych zainteresowa-
nych.Te ró¿ne �ród³a d³ugotrwa³o�ci postêpowania ogniskuj¹ siêwsprawie;
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przewlek³o�æ tworz¹ zarówno te, które powsta³y w okre�lonej jednostce
organizacyjnej, podmiocie orzekaj¹cym, jak i te, pochodz¹ce od innych
jednostek, (nies¹dowych) organów zarz¹dzaj¹cych wymiarem sprawie-
dliwo�ci czy ustawodawcy.
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa

strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasad-
nionej zw³oki pojêcia przewlek³o�ci nie wi¹¿e z czynnikami bêd¹cymi si³¹
sprawcz¹ przewlek³o�ci i nie daje podstaw do poszukiwania i ustalania
winnych po stronie organu, jednostki czy osoby dzia³aj¹cej w imieniu
pañstwa, lecz podstawê do wniesienia skargi ³¹czy z wyst¹pieniem sa-
mego zjawiska przewlek³o�ci.

IV. Konieczny czas postêpowania

Czas ca³ego postêpowania lub jego fazy pozostaje w bezpo�rednim
zwi¹zku z zakresem aktywno�ci podmiotów postêpowania � ich dzia³a-
niami i przypadkiem bezczynno�ci. Czas jest pochodn¹ sprawno�ci
postêpowania, bo charakterystyczne niewadliwymi, celowymi (niezbêd-
nymi) i w odpowiednim czasie podjêtymi czynno�ciami (bez przypadku
bezczynno�ci) postêpowanie przejawia siê maksymalnie krótkim czasem.
Ze wzglêdu na w³a�ciwo�ci i zale¿no�æ postêpowania od ró¿nych uwa-
runkowañ, jest to jedyny obiektywny miernik sprawno�ci.
Zgodno�æ miêdzy szybko�ci¹ i sprawno�ci¹ nie wystêpuje w sytuacji,

gdy podejmowane czynno�ci nie posiadaj¹ przymiotu skuteczno�ci lub
poprawno�ci, a preferowanie czynnika czasu kosztem jako�ci czynno�ci
jest dla sprawno�ci postêpowania postaw¹ niekorzystn¹ i rodzi odwrotny
do zamierzonego skutek; podejmowane nawet w krótkim czasie niesku-
teczne lub zawodne czynno�ci przewlekaj¹ tok postêpowania.
Poniewa¿ czas oznaczonego postêpowania jest wynikiem stosowania

regu³ sprawnego dzia³ania, dopiero po uwzglêdnieniu koniecznych zadañ
cz¹stkowych postêpowania, odpowiedniego ich standardu i doborumetod,
mo¿liwe jest okre�lenie koniecznego czasu postêpowania. St¹d te¿ próba
odpowiedzi na pytanie o w³a�ciwy czas postêpowania przed jego zakoñ-
czeniem � jak w postêpowaniu przewidzianym w ustawie o skardze �
nie jest mo¿liwa. Chodzi raczej o odpowied� o w³a�ciwy czas dla ozna-
czonej czynno�ci procesowej lub fazy postêpowania na etapie badania
sprawy.
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Nie dotyczy to bezczynno�ci, której regu³y sprawnego dzia³ania do-
tycz¹ce zachowañ aktywnych nie obejmuj¹. Stan postêpowania, w któ-
rym elementy dzia³ania zanik³y u wszystkich stron postêpowania oraz
podmiotów pracuj¹cych na jego rzecz równa siê bezczynno�ci. Bezczyn-
no�æ jest przeciwna postêpowaniu � jest jego zaprzeczeniem, nigdy nie
prowadzi do osi¹gniêcia celu w postaci rozpoznania sprawy i nie da siê
powi¹zaæ z w³a�ciwo�ciami sprawy. Z regu³y powodem bezczynno�ci
jest negatywny stosunek podmiotu prowadz¹cego postêpowanie do roz-
strzygniêcia lub brak mo¿liwo�ci, wywodz¹cy siê z wadliwej organizacji
pracy b¹d� inne zewnêtrzne w stosunku do s¹du przyczyny niezale¿ne od
woli osób bezpo�rednio zwi¹zanych z prowadzeniem postêpowania, jak
niedostatek �rodków technicznych czy obsady kadrowej5. W praktyce,
mówi¹c o braku sprawno�ci postêpowania, mamy na my�li zarówno czas
po�wiêcony na dzia³anie, jak iwynik bezczynno�ci, bezwzglêdu na �ród³o,
st¹d ustawa wi¹¿e prawo do skargi z dzia³aniem lub bezczynno�ci¹ i przez
to odnosi siê do zagadnienia sprawno�ci w rozumieniu potocznym6.
W najprostszym ujêciu czas postêpowania odnosi siê do sprawy, tj.

do �ci�le oznaczonego postêpowania rozpoznawczego. Jednak¿e wa¿na
jest �wiadomo�æ, ¿e dla podmiotu wszczynaj¹cego postêpowanie istotny
jest przede wszystkim czas po�wiêcony na osi¹gniêcie ostatecznego
rezultatu w postaci uzyskania ochrony, w którym na sprawê po�wiêcony
jest tylko pewien jego wycinek. Oceniaj¹c ten punkt widzenia, nale¿y
uwzglêdniæ ka¿de konieczne postêpowanie lub czynno�ci poprzedzaj¹ce
postêpowanie rozpoznawcze, jak równie¿ postêpowanie wykonawcze
i zachowanie sprawno�ci w pe³nym jego przebiegu, a w uproszczeniu
minimalizacjê czasu postêpowania. Dopiero w nawi¹zaniu do sumy tych
przedzia³ów czynno�ci istnieje mo¿liwo�æ oceny realizacji prawa do
rozpoznania sprawy bez zw³oki.

V. Warunki rozpatrzenia sprawy

Na sprawny przebieg postêpowania wp³ywa wiele czynników, w�ród
których s¹ czynniki le¿¹ce poza postêpowaniem. Na pierwszym miejscu

5 Przyczyn¹ bezczynno�ci mo¿e te¿ byæ regulacja postêpowania, np. obligatoryjne
zawieszenie postêpowania.

6 Por. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., Dz.U. Nr 179, poz. 1843.
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nale¿y wskazaæ sposób kierowania i zarz¹dzania jednostk¹ organizacyjn¹,
w której dzia³a s¹d jako organ orzekaj¹cy. Obowi¹zki tworzenia odpo-
wiednich warunków pracy i orzekania obci¹¿aj¹ kierownika s¹du. Pole-
gaj¹onenazapewnieniuzdolno�ci funkcjonowaniabazy technicznej jednostki
i ci¹g³ym jej wzbogacaniu oraz unowocze�nianiu; w stosunku do pracow-
ników zapewnieniu odpowiednich warunków pracy, stosowaniu bod�-
ców zachêcaj¹cych, zapewnieniu szkolenia pracowników, a tak¿e na
zapewnieniu odpowiedniego poziomu �wiadczeñ ze strony wspó³pracu-
j¹cych instytucji. Innym, równie¿ zale¿nym od osób kieruj¹cych w³a-
�ciw¹ jednostk¹ organizacyjn¹ czynnikiem sprawno�ci jest organizacja
pracy w podstawowej komórce organizacyjnej (wydziale) s¹du. Tworze-
nie tych warunków zale¿ne jest w du¿ej mierze od przygotowania do
pe³nienia funkcji kierowniczych i zarz¹dzaj¹cych.
Warunki tworzy równie¿ stan wyposa¿enia technicznego, przygoto-

wanie stanowisk pracy, jak równie¿ ogó³ �rodków technicznych i finanso-
wych przeznaczonych do dyspozycji osób wykonuj¹cych zadania w ra-
mach postêpowania w danej jednostce organizacyjnej (urzêdzie s¹dowym).
Warunki te wyznaczaj¹ decyzje zapadaj¹ce poza aparatem s¹dowym.
Istotnym, ale niezale¿nym od sêdziego, najczê�ciej tak¿e od admini-

stracji s¹du, czynnikiem sprawno�ci jest struktura s¹du i wynikaj¹ce st¹d
mo¿liwo�ci kierowania jednostk¹ organizacyjn¹ i zabezpieczenia warun-
ków do prowadzenia konkretnej sprawy, a tak¿e proporcjonalna do zadañ
obsada kadrowa i rozmiar zadañ przypadaj¹cych na sêdziego.
Warunki sprawnego rozpoznania sprawy le¿¹ tak¿e po stronie ró¿nych

podmiotów i jednostek organizacyjnych dzia³aj¹cych na rzecz s¹du lub
wspó³pracuj¹cych z s¹dem.Czas,w jakimwykonuj¹wezwanie czy zlecenie
s¹du oraz czy ich wykonanie odpowiada standardom jako�ci lub wymo-
gom stawianym przez prawo, oddzia³uje na sprawno�æ postêpowania.
Do warunków w koñcu zaliczymy regulacjê samego postêpowania

i model procesu. Istotne jest w szczególno�ci to, czy nakierowana jest
na postêp i jasno wytycza kierunek w postaci rozstrzygniêcia, czy tylko
zatrzymuje siê na instytucjach procesu. Przepisy postêpowania stanowi¹
�technikê� dochodzenia do orzeczenia, konieczn¹ do zastosowania, st¹d
sama regulacja przes¹dza o tym, jak sprawnie s¹d mo¿e osi¹gn¹æ cel
w postaci orzeczenia.
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VI. W³a�ciwo�ci sprawy

�cis³y, o wewnêtrznym charakterze, zwi¹zek z postêpowaniem i po-
dejmowanymi dzia³aniami jego podmiotów wynika z przedmiotu postê-
powania. S¹ one w postêpowaniu wywo³anym skarg¹ kolejn¹ podstaw¹
oceny, czy w sprawie dosz³o do przewlek³o�ci postêpowania (art. 2 ust. 2).
Nale¿y tu wymieniæ cechy norm prawnych, maj¹cych zastosowanie
w sprawie. Znaczenie ma poziom ich z³o¿ono�ci i mo¿liwo�ci zastoso-
wania wyk³adni, a tak¿e w³a�ciwo�ci co do zakresu swobody, jak¹ ma
s¹d w ustaleniu konsekwencji prawnych ustalonego stanu faktycznego.
Obok zawsze mo¿e wyst¹piæ problematyka w³a�ciwo�ci materia³u fak-
tycznego rozpoznawanej sprawy, a najrzetelniej przedstawiony i udoku-
mentowany stan faktyczny mo¿e wymagaæ czasoch³onnych zabiegów po-
znawczych, które rozci¹gaj¹ w czasie ró¿ne fazy postêpowania.
Innym czynnikiem sprawnego rozpoznania sprawy jest bogactwo

i stopieñ kontrowersyjno�ci dowodów. Nawet na wstêpie lub w innym od-
powiednim czasie zg³oszone, ale liczne czy wymagaj¹ce wzajemnych
odniesieñ lub porównañ albo prowadzenia w jednym czasie b¹d� okre-
�lonych okoliczno�ciach dowody, poch³aniaj¹ czas zarówno z racji d³u-
gotrwa³o�ci czynno�ci dowodowych, jak i pó�niejszych procesów ana-
litycznych. Prostota stanu faktycznego i oczywisto�æ dowodów upraszcza
i przyspiesza postêpowanie. Czynniki te charakteryzuj¹ siê du¿¹ nieza-
le¿no�ci¹ od dzia³añ stron i s¹du, a oddzia³ywanie na tempo postêpowania
kosztem zaniedbania wy�wietlenia i ustalenia stanu faktycznego zwykle
dzia³a przeciwko sprawno�ci.
Z czynnikami zwi¹zanymi tak¿e ze spraw¹, ale pochodz¹cymi od stron,

mamy do czynienia przy badaniu pozwu lub innego pisma procesowego
wszczynaj¹cego postêpowanie oraz przy poznawaniu na tej podstawie
twierdzeñ i stanowisk stron.Na sprawno�æ rzutuje stopieñ precyzji, jasno�æ
zg³aszanych ¿¹dañ oraz przedstawianych faktów, kompletno�æ przedsta-
wianychdanych (zawarto�æ informacyjna)w sk³adanychpismach i o�wiad-
czeniach. W dalszych czynno�ciach podmiotów postêpowania wystêpuje
zagadnienie podporz¹dkowania siê obowi¹zuj¹cym normom oraz wyni-
kaj¹cym z nich decyzjom s¹du. Na sposób inicjowania i dalsze czynno�ci
w postêpowaniu wp³yw maj¹ same strony; s¹d w tê dziedzinê wkraczaæ
mo¿e jedynie, egzekwuj¹c formê czynno�ci procesowych albo przez
zobowi¹zanie do z³o¿enia pisma z oznaczon¹ zawarto�ci¹. Ju¿ jednak fakt,
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¿e powsta³a potrzeba dzia³añ na tym polu, sygnalizuje nieprawid³owo�ci
na odcinku dzia³añ strony i zwykle wi¹¿e siê z zerwaniem optymalnego
pod wzglêdem czasowym przebiegu postêpowania. Wp³yw na sprawno�æ
ma równie¿ podporz¹dkowanie siê i dyscyplina osób wezwanych przez s¹d
w charakterze �wiadków i bieg³ych oraz innych podmiotów niezbêdnych
do czynno�ci7.

VII. Znaczenie sprawy

Poza w³a�ciwo�ciami sprawy, jako �ród³o oceny przewlek³o�ci w usta-
wie o skardze ustawodawca wyró¿nia znaczenie sprawy dla strony, która
skargêwnios³a. Zagadnienie tomie�ci siêw szerszej problematycewarto�ci
zagro¿onych przewlek³o�ci¹, przez które obiektywizuje siê indywidualne
odczucie donios³o�ci sprawy.
Znaczenie sprawy w zasadzie nie jest zale¿ne od dzia³añ w postêpo-

waniu samych stron, lecz jest wynikiem sytuacji, w której siê znalaz³y.
Sporz¹dzenie katalogu szczególnych sytuacji czy zagro¿onych warto�ci
nie jest mo¿liwe, w poszukiwaniu za� przyk³adów nale¿y skierowaæ siê
do orzecznictwa Komisji i Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
w którym ten czynnik niezmiennie uznawany jest za istotny dla oceny
rozs¹dnego terminu rozpatrzenia sprawy. Za piln¹ Trybuna³ uzna³ sprawê
o odszkodowanie w zwi¹zku z zara¿eniem wirusem AIDS przy transfuzji
krwi w szpitalu, argumentuj¹c, ¿e ka¿de opó�nienie mog³o spowodowaæ, i¿
postêpowanie stanie siê bezprzedmiotowe, ze wzglêdu na szybko niwecz¹c¹
organizmnieuleczaln¹ chorobê.Wyj¹tkowoszybkiegopodejmowaniadecyzji
wymagaj¹ te¿ sprawy dotycz¹ce dziecka, umo¿liwienia do niego dostêpu czy
zabezpieczenia �rodków na utrzymanie. W sprawach tych stosuje siê wy-
j¹tkow¹ miarê �rozs¹dnego terminu�, inn¹ ni¿ w sprawach, w których ze
wzglêdu na charakter po�piech nie jest konieczny8.

VIII. Walory sprawno�ci

Po uwzglêdnieniu specyfiki systemu s¹dowego, którego dzia³alno�æ
jest oparta na przestrzeganiu praw cz³owieka, niezawis³o�ci i bezstron-

7 J. W r ó b l e w s k i,Warto�ci a decyzja s¹dowa,Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk
1973, s. 177-179.

8 M. N ow i c k i, Wokó³ Konwencji Europejskiej, Warszawa 1992, s. 48.
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no�ci s¹du oraz na obowi¹zkowym stosowaniu procedur, mo¿liwe jest
przenoszenie na grunt wymiaru sprawiedliwo�ci zasad sprawnego dzia-
³ania i zarz¹dzania9. W dynamicznej ca³o�ci, jak¹ tworzy postêpowanie
cywilne, zasady te maj¹ swoje miejsce, a w ich realizacji szczególna rola
przypada kieruj¹cemu nim � sêdziemu. Dokonywanie doboru �rodków,
nadawanie kierunku postêpowaniu, oddzia³ywanie na aktywno�æ uczest-
ników ma decyduj¹ce znaczenie dla sprawno�ci.
Podejmuj¹c próbê stworzenia wzoru dzia³añ sêdziego dla osi¹gniêcia

sprawno�ci, a w konsekwencji w³a�ciwego czasu postêpowania, pojawia
siê potrzeba odpowiedzi na pytanie, jakie w³a�ciwo�ci winny posiadaæ
i czym siê charakteryzowaæ dzia³ania sêdziego10. Wydaje siê mo¿liwe
postawienie tu dwóch �ci�le ze sob¹ powi¹zanych, znanych warunków
sprawnego dzia³ania: skuteczno�ci i ekonomiczno�ci11.
Skuteczno�æ tyczy siê faktów zamierzonych jako cel, a skutecznym

nazywamy takie dzia³anie lub takie sposoby dzia³ania, które w jakim�
stopniu prowadz¹ do osi¹gniêcia skutku zamierzonego jako cel. Dzia³anie

9 Powo³ana w 1991 r. przez Europejski Komitet Problemów Przestêpczo�ci grupa
badawcza w projekcie raportu i zaleceniach zdefiniowa³a podstawowe pojêcia z zakresu
strategii i techniki zarz¹dzania wymiarem sprawiedliwo�ci; oszczêdno�æ (economy), to
najni¿szy koszt osi¹gniêcia za³o¿onej jako�ci pracy, sprawno�æ (efficiency), to najni¿szy
koszt wykonania okre�lonej ilo�ci pracy (sprawno�æ kosztowa) i najwiêksza ilo�æ pracy
wykonana w ramach okre�lonych �rodków, efektywno�æ (effectiveness), to osi¹ganie za-
³o¿onych celów. Na 543 posiedzeniu zastêpców Ministrów Komitet Ministrów przyj¹³
zalecenia i upowa¿ni³ do opublikowania raportu; por. Raport dotycz¹cy zarz¹dzania wy-
miarem sprawiedliwo�ci w sprawach karnych, [w:] Standardy Prawne Rady Europy. Za-
lecenia, t. IV, S¹downictwo. Organizacja � Postêpowanie � Orzekanie, wybór i t³uma-
czenie J. Jasiñski, Warszawa 1998, s. 54 i nast.

10W zaleceniach kierunkowychw sprawie dalszego podnoszenia poziomu i sprawno�ci
postêpowania s¹dowego SNprzedstawi³ za³o¿enia doskonalenia organizacyjnej sprawno�ci
postêpowania, w których podstawowe znaczenie maj¹ dwie zwi¹zane ze sob¹ �ci�le dyrek-
tywy (warunki); przestrzeganie szybko�ci i ekonomii procesowej. Ich wdro¿enie powinno
prowadziæ do rozstrzygniêcia sprawy tylko przy takim nak³adzie czasu, wysi³ku i �rodków,
jakie s¹ niezbêdne i usprawiedliwione istotnymi potrzebami postêpowania; por. uchwa³a
SN z dnia 15 lipca 1974 r. Kw.Pr.2/74, OSNC 1974, nr 12, poz. 203.

11 Pomijam walor praktyczny dzia³ania w postaci korzystno�ci, gdy¿ z punktu widze-
nia organu kieruj¹cego postêpowaniem, jego wystêpowanie jest trudne do wy³owienia.
A. Stefaniak okre�li³ korzystno�æ w nastêpuj¹cy sposób: �dzia³anie jest korzystne, je¿eli
nie przynosi stronie strat � np. gdy kwota zas¹dzona w orzeczeniu jest wiêksza od po-
niesionych przez stronê kosztów postêpowania�, A. S t e f a n i a k, O usprawnieniu dzia-
³añ w postêpowaniu cywilnym (materia³y na konferencjê), Lublin 1972.
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za� prowadzi do celu, gdy umo¿liwia, u³atwia albo powoduje jego ca³-
kowite lub czê�ciowe osi¹gniêcie. Dzia³anie zapewniaj¹ce ca³kowite
osi¹gniêcie za³o¿onego celu okre�limy jako efektywne. Aby stwierdziæ,
¿e dzia³anie albo sposób dzia³ania jest skuteczny, wystarczy, aby tylko
w jakim� stopniu zosta³y osi¹gniête cele po�rednie albo by uzyskano �rodki
dzia³ania dla osi¹gniêcia koñcowych celów g³ównych. Dzia³anie jest
nieskuteczne, je¿eli stopieñ zbli¿enia do celu równa siê zeru, czyli dzia³anie
nie osi¹ga ¿adnego ze swych celów koñcowych ani nie przybli¿a do
osi¹gniêcia ¿adnego z nich12.
Ekonomiczno�æ za� ujmowana jest jako problematyka ekonomii

w procesie13, jako uzasadnienie jego zasad lub dyrektywa kierowana do
ustawodawcy i podmiotów procesu14 albo te¿ jako pewne wymaganie
stawiane procesowi dla jego optymalnej efektywno�ci15. Jest to walor
o wszechstronnym znaczeniu, przejawia siê w minimalnych kosztach
postêpowania16. Ekonomiczno�æ dzia³ania oznacza pominiêcie wszystkie-
go tego, co zbêdne i niepo¿¹dane w drodze do osi¹gniêcia wyznaczonego
w trakcie postêpowania celu i prostoty dzia³ania.
Ekonomizacji �rodków�d¹¿no�ci dominimalizacji kosztów, powstrzy-

mywania siê od aktywno�ci, uproszczeniom w dzia³aniu musi towarzy-
szyæ aktywno�æ w wyznaczaniu i realizacji pojawiaj¹cych siê w toku
czynno�ci celów i celu w postaci rozstrzygniêcia sporu. Osi¹gniecie obu
tych walorów zale¿y od stopnia przystosowania praktycznego dzia³ania
do zadania w postaci rozstrzygniêcia konkretnego sporu w okre�lonych
warunkach zarówno zewnêtrznych (warunki techniczne, sposób zarz¹-
dzania jednostk¹, organizacja pracy wydzia³u), jak i wewnêtrznych (cechy

12 J. Z i e l e n i e w s k i, Organizacja i zarz¹dzanie, Warszawa 1969, s. 235.
13 K. P i a s e c k i, Przewlek³o�æ s¹dowego postêpowania w sprawach cywilnych �

przyczyny i �rodki zaradcze, NP 1989, z. 4, s. 32.
14 J. W r ó b l e w s k i, Zarys procesowego modelu s¹dowego stosowania prawa, PiP

1985, z. 4, s. 33; W. B e r u t o w i c z, O pojêciu naczelnych zasad postêpowania cywil-
nego, Studia Cywilistyczne 1975, nr XXV-XXVI, s. 33-35.

15 L. N e v a j, Efektywno�æ a demokratyzm socjalistycznego procesu cywilnego, PiP
1973, z. 7, s. 36.

16 Dzia³anie jest ekonomiczne, je¿eli stosunek wyniku u¿ytecznego do kosztu jest
wiêkszy od jedno�ci, jest ono obojêtne ze wzglêdu na ekonomiczno�æ, je¿eli stosunek ten
jest równy jedno�ci. Ujêcie lapidarne wyra¿a formu³a �d¹¿enie do maksymalnego wyniku
danym kosztem albo do danego wyniku najmniejszym kosztem�; J. Z i e l e n i e w s k i,
Organizacja zespo³ów ludzkich, Warszawa 1964, s. 217 i 230.

`



63

Czynniki i walory sprawnego postêpowania w sprawie cywilnej

norm prawnych, z³o¿ono�æ stanu faktycznego i dowodów). W ka¿dym
przypadku uk³ad warunków jest inny, st¹d te¿ ka¿da sprawa wymaga
w³a�ciwego tylko jej sposobu dzia³ania.

IX. Skuteczno�æ czynno�ci

Mo¿liwe do wychwycenia i stosowania w ramach postêpowania cy-
wilnego s¹ regu³y dzia³ania w ustawie nie wypowiedziane, ale o charak-
terze uniwersalnym; pierwszoplanowe znaczenie ma d¹¿enie do osi¹gniê-
cia skuteczno�ci poprzez preparacjê, planowanie i monitoring, które
w dalszej perspektywie prowadzi te¿ do uzyskania waloru ekonomiczno-
�ci.
Przyst¹pienie do rozpoznania ³¹czy siê z procesem zaznajamiania siê

ze stanem faktycznym powierzonej do rozpoznania, sprawy, tj. z tym,
co same strony twierdz¹ o jej istocie w pierwszych pismach proceso-
wych. Gdy problematyka sprawy jest skomplikowana lub nowa, koniecz-
ny jest te¿ proces poznawczy ogólnych zagadnieñ, zapoznanie siê z od-
powiednimaktemprawnym, najwa¿niejszymiw tymzakresie iw tematyce
pokrewnej wypowiedziami w literaturze i orzecznictwie. Sêdzia, któremu
przydzielono sprawê, z regu³y stara siê obj¹æ wyobra�ni¹ wszystkie swoje
przysz³e dzia³ania. Ka¿dy wstêpny ogl¹d sprawy wi¹¿e siê z pewnymi
ogólnymi przewidywaniami co do kierunku i przebiegu postêpowania. Ten
proces wstêpny (preparacja) zezwala na postawienie pytañ wymagaj¹-
cych odpowiedzi i stworzenia ogólnej wizji dochodzenia do niezbêdnych
w powierzonej sprawie ustaleñ i rozstrzygniêcia.
W sprawach z³o¿onych, jak równie¿ rozbudowanych podmiotowo,

stan wiedzy sêdziego o sprawie wykorzystywany jest do przygotowania
planu czynno�ci lub jego elementów w celu umo¿liwienia samokontroli
w realizacji przyjêtych zamierzeñ. Oparte na przewidywaniu planowanie
obejmuje ju¿ wybór okre�lonego wariantu dzia³ania w konkretnej sytuacji
procesowej. Uwzglêdnienie wszystkich mo¿liwych sytuacji mog¹cych
w procesie wyst¹piæ jest utrudnione, gdy¿ na czo³o potencjalnych zacho-
wañ wysuwa siê d¹¿no�æ stron do osi¹gniêcia przeciwstawnych celów
i wynikaj¹ce z tego dzia³anie szkodz¹ce celom (interesom) przeciwnika,
jednak¿e uwzglêdnienie wszystkich daj¹cych siê przewidzieæ elementów
sprawy zezwoli na przyjêcie odpowiedniej strategii optymalnej pod
wzglêdem skuteczno�ci, nawet w tych warunkach.
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Podczas postêpowania wystêpuje czas aktywno�ci poza s¹dem orze-
kaj¹cym innych podmiotów postêpowania, personelu wykonuj¹cego
zarz¹dzenia, utrwalaj¹cegowyniki postêpowania, dokonuj¹cego dorêczeñ,
podmiotów dzia³aj¹cych na zlecenie s¹du, bieg³ych czy s¹du wezwanego
albo jednostkiorganizacyjnejwezwanejdodostarczeniamateria³ówidanych.
Ka¿da z tych osób czy jednostek mo¿e doznaæ przeszkody w wykonaniu
zadania na rzecz postêpowania albo zwlekaæ ze szkod¹ dla w³a�ciwego
tokupostêpowania.Aby zapewniæwka¿dymprzypadku terminow¹ reakcjê
prowadz¹cy musi posiadaæ wiedzê o wystêpuj¹cych przeszkodach, opó�-
nieniu i stanie zw³oki.Mo¿liwo�æ tê dajemonitoring stanu sprawy i ka¿dego
przypadku wyczekiwania.
Skuteczno�æ jest te¿ wynikiem dok³adno�ci wydawanych zarz¹dzeñ

maj¹cych na celu przygotowanie czynno�ci procesowej. Wyznaczone
pracownikowi sekretariatu, stronie czy podmiotowi niebior¹cemu udzia³u
w postêpowaniu zadanie, czy zlecenie mo¿e byæ dok³adnie wykonane,
zgodnie z za³o¿eniem, o ile samo zawiera wystarczaj¹c¹ ilo�æ danych
i tworzy pe³ny obraz oczekiwanego dzia³ania. Jasno�æ dyspozycji zapew-
nia na ka¿dym poziomie pewno�æ (a wiêc dzia³a na rzecz skuteczno�ci)
co do rzeczywistej tre�ci zarz¹dzenia czy orzeczenia, usuwa mog¹ce siê
pojawiaæ w¹tpliwo�ci i rodz¹c¹ siê sk³onno�æ do wszczynania czynno�ci
sprawdzaj¹cych.

X. Ekonomizacja

Przy ekonomizacji postêpowania wchodz¹ w rachubê wszystkie te
instytucje postêpowania, jak równie¿ �rodki wynikaj¹ce z zasad ogólnych,
które przewiduj¹ dzia³ania wyprzedzaj¹ce, ograniczenie aktywno�ci,
koncentracjê dzia³añ, sta³o�æ i nieodwracalno�æ ka¿dej decyzji s¹dowej
w toku postêpowania.
Jednym ze sposobówminimalizacji czynno�ci i kosztów postêpowania

jest wykorzystanie �rodków procesowych przed postêpowaniem dowo-
dowym, zapewniaj¹cych usuniêcie spornych kwestii ju¿ na wstêpie po-
stêpowania. Twierdzenia zawarte w pozwie oraz w pismach proceso-
wych z³o¿onych przed rozpraw¹ w pierwszym terminie zawieraj¹ dane
umo¿liwiaj¹ce ustalenie zakresu sporu; na danych tych przewodnicz¹cy
opiera zarz¹dzenie przygotowuj¹ce rozprawê, która jest o tyle skuteczna,
o ile wyczerpana zostanie sporna problematyka. Podstaw¹ aktywno�ci
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s¹du w kierunku pozyskania pe³nego materia³u dla przygotowania roz-
prawy jest mo¿liwo�æ zobowi¹zania do z³o¿enia odpowiedniego pisma
(art. 207 § 3 k.p.c.). Jego w³a�ciwe zastosowanie prowadzi do wyprze-
dzenia dzia³añ w tym samym kierunku na rozprawie, z zachowaniem tej
formy urzêdowania tylko dla wzbogacenia i pog³êbienia danych ju¿
pozyskanych.
Wyczerpuj¹ce wys³uchanie stron (przewidziane w art. 212 k.p.c.)

przy pierwszej okazji ogranicza na ogó³ wcze�niej przewidziane postê-
powanie dowodowe, a nawet je zastêpuje i zezwala na likwidacjê sporu
przed postêpowaniem dowodowym. Szczegó³owe wypowiedzi stron s¹
czynno�ci¹ zapobiegaj¹c¹ i dzia³aniem wyprzedzaj¹cym, dzia³aniem pod-
jêtym wcze�niej po to, aby pó�niej unikn¹æ innego dzia³ania. Jest to te¿
czynno�æ oszczêdzaj¹ca: zamiast wykonywaæ dzia³ania z³o¿one (jak
przes³uchanie �wiadkówczy stron) zastêpujemy je czynno�ci¹ prost¹ i nie-
wymagaj¹c¹ wydatków czy nak³adów.
Do�wiadczenie i zdolno�æ przewidzenia mog¹cych w sprawie wyst¹-

piæ zagadnieñ zezwala na takie pozyskanie wypowiedzi stron, �wiadka,
bieg³ego, które obejm¹ ca³¹ istotn¹ problematykê i ogranicz¹ potrzebê
dalszego dowodzenia.
Wd¹¿eniudoekonomizacji czynno�ci i postêpowaniaobowi¹zujezasada

powstrzymywania siê z inicjatyw¹ (co ma odbicie w przepisach wype³-
niaj¹cych zasadê kontradyktoryjno�ci) i zachowania gotowo�ci jej wyka-
zania17. Dzia³anie z urzêdu jest niepo¿¹dane, a w wielu przypadkach nie-
dopuszczalne; zarz¹dzona czynno�æ mo¿e szkodziæ interesom strony albo
prowadziæ do naruszenia równowagi stron w procesie18.

17 W rozwa¿aniach o zaleceniach ekonomizacji dzia³añ T. Kotarbiñski przytacza tak¹
oto tre�æ usprawnienia nazwanego minimalizacj¹ interwencji: �jak najmniej wtr¹caæ siê
w tok zdarzeñ, osi¹gn¹æ swoje przy mo¿liwym minimum wtr¹cania siê, a w optymalnym
przypadku po prostu bez interwencji w³asnej�; por. T. K o t a r b i ñ s k i, Traktat o dobrej
robocie, Wroc³aw 1958, s. 150. Jest to wytyczna dla sêdziów cywilistów w du¿ej mierze
obca, cowynika zewcze�niejszych uregulowañ nak³adaj¹cych na s¹d szczególne obowi¹zki
w zakresie wyja�nienia okoliczno�ci sprawy.

18Aktywno�æ s¹du w podejmowaniu czynno�ci z urzêdu w razie dostrzeganej potrzeby
przeprowadzenia dowodu nale¿y ograniczyæ do wprowadzonego w 2000 r. instrumentu
polegaj¹cego na zobowi¹zaniu do z³o¿enia pisma procesowego (art. 207 § 3 k.p.c.). Je¿eli
bowiem oczekuje siê na rozprawie uzyskaæ pe³en zestaw dowodów na rzecz zasadno�ci
roszczenia dochodzonego pozwem czy tak¿e stanowiska strony przeciwnej, wcze�niej
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O efektach w zakresie ekonomizacji decyduje dostosowanie postêpo-
wania do wytycznej koncentracji. Obowi¹zuje ona w postêpowaniu
dowodowym, ale tak¿e w pozosta³ych czynno�ciach postêpowania: przy
naprawie lub uzupe³nianiu pism procesowych w ró¿nym kierunku, no-
tyfikacji orzeczeñ i pism procesowych, wyrokowaniu czy og³aszaniu
orzeczeñ. I tu odstêpstwa, aczkolwiek dopuszczalne, nale¿y traktowaæ
jako wyj¹tki. Oddzielne usuwanie braków formalnych i fiskalnych, roz-
strzyganie o w³a�ciwym trybie postêpowania, jego dopuszczalno�ci czy
w³a�ciwo�ci s¹du wyd³u¿a pierwsze stadium i jest dla aparatu wykonaw-
czego pracoch³onne, za� wydanie wyroku czê�ciowego, wstêpnego czy
odroczenie og³oszenia orzeczenia rozdrabnia strukturê rozprawy i przed-
³u¿a postêpowanie, bez uzyskania szczególnych korzy�ci. Zasada ta jest
podstawowymelementemzasady skupieniamateria³uprocesowego,maj¹ca
w pierwszym rzêdzie zastosowanie do postêpowania dowodowego, ale
odnosz¹ca siê równie¿ do wszystkich czynno�ci procesowych zwi¹za-
nych z kierowaniem.

XI. Zasada skupienia materia³u procesowego

W postêpowaniu cywilnym w najszerszym zakresie wymogi spraw-
no�ciowe stawia zaliczana do naczelnych, zasada koncentracji materia³u
procesowego. K³adzie ona nacisk na ograniczenie toku procesu z regu³y
do rozprawy w jednym terminie. Jednak¿e nie wyczerpuje zagadnienia
skupienie dowodów, poniewa¿wpostêpowaniu cywilnymzachodz¹ czêsto
sytuacje, w których rozpoznanie sprawy niekoniecznie wi¹¿e siê z prze-
prowadzeniemdowodów (np.wobec przyznania okoliczno�ci faktycznych).
Mimo to w tych sytuacjach mo¿e doj�æ do przewlekania procesu, dlatego
nale¿y mówiæ raczej o skupieniu czynno�ci oraz koncentracji twierdzeñ.
Ograniczenie przedmiotu skupienia do dowodów zawê¿a problematykê
i nie mo¿e przynie�æ rozwi¹zania postulatu zakoñczenia procesu na jednej
rozprawie. Z tych wzglêdów nale¿y mówiæ o zasadzie koncentracji b¹d�

nale¿y wywo³aæ taki stan rzeczy, który do tego doprowadzi lub cel ten przybli¿y; T. K o -
t a r b i ñ s k i, tam¿e, s. 159. Chodzi przy tym nie tylko o oszczêdne gospodarowanie
zasobami urzêdu, ale wywo³anie aktywno�ci po stronie zainteresowanego podmiotu, co
zawsze daje wiêksz¹ gwarancjê dotarcia do wszystkich znacz¹cych faktów.
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skupieniumateria³u procesowego, obejmuj¹cegowszystkie czynno�ci pro-
cesowe, a wiêc s¹du kieruj¹cego procesem od chwili wniesienia pozwu
do prawomocnego zakoñczenia sporu oraz czynno�ciach stron19. Urze-
czywistnianie tej zasady stanowi jeden z najwa¿niejszych sposobów przy-
�pieszenia postêpowania, zaoszczêdzenia czasu wszystkim podmiotom po-
stêpowania, obni¿enia kosztów postêpowania, szybkiego ustalenia stanu
faktycznego iwydanie na tej podstawie rozstrzygniêcia20. Symptomyzasady
skupienia materia³u procesowego wystêpuj¹ w przepisach, które wypo-
sa¿aj¹ s¹d, jako organ procesowy, w tym jego przewodnicz¹cego, w mo¿-
liwo�ci podejmowania czynno�ci na rzecz sprawnego przebiegu postê-
powania.Urzeczywistnianie zasadyskupieniamateria³uprocesowegonale¿y
upatrywaæ g³ównie jako zadanie s¹du i zasadnicz¹ tre�æ zasady kierownic-
twa sêdziowskiego21. Temu s³u¿y przyznanie w dziedzinie dyscypliny pro-
cesowej dyskrecjonalnej w³adzy s¹dowi i przypisanie temu podmiotowi
zadania sprawnegoprzeprowadzeniapostêpowania, natomiastwnioski stron,
jakkolwiek brane pod rozwagê, nie maj¹ charakteru wi¹¿¹cego.
Do s¹du nale¿y dobór modelu czynno�ci procesowej, ustalenie, jakie

z istotnych okoliczno�ci sprawy s¹ sporne i d¹¿no�æ do ich wyja�nienia
przed wszczêciem postêpowania dowodowego, podjêcie decyzji co do kie-
runku postêpowania dowodowego, czasu, kolejno�ci, sposobu prowadze-
nia czynno�ci dowodowych, wywo³ywania tematyki ustnych wypowiedzi
czy zeznañ oraz tematyczne ich koncentrowanie.
Podjêcie racjonalnej decyzji co do zakresu postêpowania dowodowego

w jednym terminie ma szansê wówczas, gdy jeszcze przed wyznaczeniem
rozprawymo¿liwe jest uzyskanie kompletnejwiedzy o stanowiskach stron.
Pozyskanie maksimum danych warunkuje wydanie zarz¹dzenia przygo-

19 Por. E.We n g e r e k, Koncentracja materia³u procesowego w postêpowaniu cy-
wilnym, Warszawa 1958, s. 29-30.

20 W. S i e d l e c k i, Zarys postêpowania cywilnego, Warszawa 1968, s. 63-65.
21 Zasada skupienia materia³u procesowego zazêbia siê te¿ z kilkoma innymi zasadami

procesu. Istotny zwi¹zek zachodzi z zasad¹ ustno�ci i bezpo�rednio�ci, które realizowane
s¹ poprzez przepisy o rozprawie jako sposobie dochodzenia do orzeczenia. Gromadzone
przed rozpraw¹ dane o sprawie nie zawsze w pe³ni odzwierciedlaj¹ stan sporu i podstawê
faktyczna roszczenia w dostatecznym stopniu. Wypowiedzi samych zainteresowanych
zezwalaj¹ na usuniêcie tych niedostatków, a przy tym ograniczenie albo zast¹pienie �rod-
ków z³o¿onych i czasoch³onnych �rodkami prostymi, ale z uzyskaniem tego samego efektu.
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towuj¹cego rozprawê, wyczerpuj¹cego wszystkie �rodki na rzecz kon-
centracji materia³u procesowego na najbli¿szym posiedzeniu22.
Koncentracji sprzyja w³¹czanie we w³a�ciwym czasie wszystkich lub

tylko niektórych uczestników postêpowania na rzecz wyja�nienia istoty
sprawy i likwidacji sporu.Mechanizm tenkonstruuje ustawodawcapoprzez
na³o¿enie na s¹d obowi¹zku dokonywania dorêczeñ odpisów pism, pi-
semnych dowodów i orzeczeñ, instrukta¿u uczestników postêpowania
(pouczenia, wskazówki co do celowo�ci ustanowienia pe³nomocnika
procesowego) oraz stawianie wymagañ stronom postêpowania na rzecz
zwiêkszenia aktywno�ci (zarz¹dzenie wniesienia odpowiedzi na pozew
przed rozpraw¹ i wniesienia innych pism procesowych, oznaczenie oko-
liczno�ci podlegaj¹cych wyja�nieniu).

XII. Wytyczna terminowo�ci

Zagadnienie terminowo�ci koncentruje siê wokó³ pewnego przedzia³u
czasowego oznaczonego ilo�ci¹ dni (lub w inny sposób) albo okre�lonym
zdarzeniem i pewnej w³a�ciwo�ci dzia³ania polegaj¹cego na przestrzeganiu
wyznaczonych czy z góry za³o¿onych terminów, w jakich czynno�æ jest
planowana i wykonywana, a z punktu widzenia prakseologii jest to dyrek-
tywa (zalecenie) skierowana na osi¹gniêcie maksymalnych efektów w za-
kresie sprawno�ci.
Terminy o charakterze procesowym adresowane s¹ do wszystkich

podmiotów procesu, jak równie¿ do osób czy jednostek pracuj¹cych na
rzecz postêpowania i ich poszanowanie pozostajewbezpo�rednimzwi¹zku
z czasem postêpowania. Z przestrzeganiem terminów sam ustawodawca
³¹czy dopuszczalno�æ niektórych czynno�ci procesowych i negatywne
dla strony sankcje. Je¿eli termin wykonania czynno�ci wyznacza usta-
wodawca, terminowo�æ oznacza tylko zastosowanie siê do odpowiedniej
normy. Naruszenie terminu przez stronê, jak i s¹d, oddzia³uje negatywnie

22 D¹¿enie do koncentracji materia³u procesowego traci na znaczeniu w tych sytu-
acjach, gdy postêpowanie obejmuje kilka w¹tków, kilku wspó³uczestników, kiedywniesio-
no pozewwzajemny (podstawa do zarz¹dzenia oddzielnej rozprawy) czy zachodzi potrzeba
rozpoznania poszczególnych zarzutów lub zagadnieñ wstêpnych (podstawa do ogranicze-
nia rozprawy). Argumenty na rzecz rozproszenia s¹ w tych przypadkach niew¹tpliwe.
Za³o¿ona z góry dekoncentracja nie zwalnia z przygotowania rozprawy w oznaczonym
terminie pod k¹tem osi¹gniêcia okre�lonego celu.
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na sprawny przebieg postêpowania, bo uniemo¿liwia lub opó�nia wyko-
nanie przewidzianych w przepisach lub zaplanowanych czynno�ci. Za-
niedbany przez stronê termin mo¿e byæ wprawdzie przywrócony, ale
w trybie wymagaj¹cym badania okoliczno�ci ubocznych i nie maj¹cych
na ogó³ zwi¹zku z wyja�nieniem sprawy, a wiêc poza g³ównym nurtem
postêpowania.Zaniechanie terminuoddzia³ywujeprzeciwskutecznie; szcze-
gólnym przypadkiem jest zwi¹zana z niezachowaniem terminu koniecz-
no�æ zaniechania przygotowanej czynno�ci i powtórne jej przygotowanie
na osi¹gniêcie tego samego, wcze�niej ju¿ wyznaczonego celu.
To w¹skie rozumienie terminowo�ci odnosi siê g³ównie do przypad-

ków czynno�ci postêpowania, w których wystêpuje termin wyznaczony
przez ustawodawcê, s¹d lub sêdziego kieruj¹cego postêpowaniem. Nie
jest ono pe³ne i nie wyczerpuje ca³ej problematyki. Je�li ustawodawca nie
wypowiada siê bezpo�rednio o warunkach czasowych przewidzianych
czynno�ci, prowadz¹cy postêpowanie dokonuje wyboru odpowiedniego
dla tegomomentu, tak by zamierzona operacja w³¹czy³a siê w splot ca³ego
procesu wtedy, gdy jest to potrzebne, tj. z zachowaniem przewidzianej
kolejno�ci i chwili wynikaj¹cej z konstrukcji postêpowania. Wybór od-
powiedniego czasu dzia³ania (co nie oznacza szybko) jest czynnikiem
wspieraj¹cym skuteczno�æ podejmowanych czynno�ci, gdy¿ zapewnia
ich optymalny czas z punktu widzenia osi¹gniêcia zak³adanego celu.
Poniewa¿ ³añcuch czynno�ci postêpowania jest stale uzupe³niany nowy-
mi, niezale¿nymi od s¹du bod�cami, przy czym nierzadko s¹ one prze-
jawem opozycji wzglêdem dynamiki postêpowania, wybór w³a�ciwego
terminu dla czynno�ci mo¿e byæ równie¿ skierowany na os³abienie tych
mo¿liwo�ci. W³a�ciwo�æ dzia³ania, polegaj¹ca na odpowiednim doborze
czasu dla w³a�ciwo�ci i wymogów postêpowania, równie¿ okre�limy jako
terminowo�æ.
Zagadnienie terminowo�ci czynno�ci dotyczy tocz¹cego siê postêpo-

wania, a wiêc sytuacji, gdy b¹d� to s¹d, strony czy jednostki dzia³aj¹ce
na rzecz postêpowania podtrzymuj¹ jego tok, niezale¿nie od tego, czy
zosta³y wyznaczone przysz³e terminy. Przyjêcie przez s¹d bez koniecznej
potrzeby odleg³ego terminu inicjuje bezczynno�æ � pogl¹dowy przypadek
naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki.
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XIII. Prawid³owo�æ czynno�ci

Pojêcie prawid³owo�ci u¿yte w ustawie o skardze23 jest niejednoznacz-
ne i warto wyja�niæ, ¿e o ile terminowo�æ czynno�ci wi¹¿e siê z czasem,
w którym czynno�æ jest podejmowana, a wiêc dynamicznym ujêciem
postêpowania, o tyle prawid³owo�æ czynno�ci jest ujêciem statycznym.
W potocznym rozumieniu chodzi o jej zgodno�æ z prawid³ami, czyli
w zasadzie z okre�lonymi normami reguluj¹cymi postêpowanie24.W³a�ci-
wiewiêcocenapodwzglêdemprawid³owo�cibêdzie skierowananaustalenie
zgodno�ci z przepisami postêpowania. Czynno�æ przeciwna tej w³a�ci-
wo�ci, czyli wadliwa, zawsze stwarza zagro¿enie przekroczenia rozs¹d-
nego terminu postêpowania i najczê�ciej to powoduje, g³ównie dlatego,
¿e wywo³uje potrzebê powtórzenia jej lub ca³ego zespo³u czynno�ci albo
wstrzymuje tok postêpowania.
W procesie badawczym pod k¹tem tak rozumianej prawid³owo�ci

czynno�ci na pierwszymmiejscuwystêpuje zagadnienie znajomo�ci prawa
procesowego, w³a�ciwej wyk³adni przepisów i umiejêtno�ci ich zastoso-
wania w okre�lonej sytuacji procesowej. W uproszczeniu chodzi o od-
powied� na pytanie, czy proces stosowania prawa nie zawiera b³êdu.
Podobnie bowiem jak w ka¿dym dzia³aniu równie¿ i tu mo¿e doj�æ do
jego pope³nienia, a w nastêpstwie do wyst¹pienia negatywnych skutków
o ró¿nej randze i konsekwencjach. Poniewa¿ s¹d, kieruj¹c procesem, nie
tylko sam dokonuje czynno�ci procesowych, ale te¿ umo¿liwia ich po-
dejmowanie przez inne podmioty, naruszenie przepisów procesowych
mo¿epolegaænaniedozwoleniupodjêciauprawnionychdzia³añprzez strony,
czy te¿ na ich umo¿liwieniu, w sytuacji gdy by³o to niedopuszczalne25.

23 Por. art. 2 ust. 2 ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r., Dz.U. Nr 179, poz. 1843.
24 Prawid³owo�æ jest te¿ pojêciem warto�ciuj¹cym, zbli¿onym do sprawiedliwo�ci.

W tym znaczeniu czynno�æ prawid³owa charakteryzuje siê bezstronno�ci¹ i zapewnieniem
nale¿ytej ochrony.

25 Przyjmuje siê na ogó³, ¿e naruszenie prawa mo¿e przybraæ b³êdne ustalenie, ¿e
istnieje norma prawna faktycznie nieistniej¹ca lub odwrotnie, ¿e w rzeczywisto�ci istnie-
j¹ca norma nie istnieje b¹d� nie obowi¹zuje albo mo¿e polegaæ na b³êdnym rozumieniu
tre�ci czy znaczenia normy prawnej. Jest to naruszenie prawa przez b³êdn¹ jego wyk³adniê.
W koñcu b³¹d mo¿e polegaæ na przyjêciu lub zaprzeczeniu zwi¹zku, jaki zachodzi miêdzy
wystêpuj¹cym stanem faktycznym w sprawie a norm¹ prawn¹; por. T.Wi � n i e w s k i,
Apelacja i kasacja. Nowe �rodki odwo³awcze w postêpowaniu cywilnym.Warszawa 1996,
s. 20-21.
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B³¹d w stosowaniu przepisów o postêpowaniu ma ró¿ne znaczenie
dla jego przebiegu, sprawno�ci i wyniku. W kontek�cie sprawno�ci
znaczenie mo¿e mieæ tylko niew¹tpliwe (pewne) naruszenie przepisu
procesowego, i tylko to, które mia³o negatywny wp³yw na tok postê-
powania poprzez jego zahamowanie, konieczno�æ powtórzenia niektórych
lub wszystkich czynno�ci, z nastêpstwem w postaci wyd³u¿enia czasu
postêpowania, a wiêc naruszenie regu³ postêpowania maj¹ce charakter
antyekonomiczny. Naruszenie przepisów powoduj¹ce potrzebê uchylenia
zaskar¿onego wyroku lub innego orzeczenia do ponownego rozpoznania
zawsze negatywnie wp³ynie na sprawno�æ postêpowania, bo przed³u¿a
jego czas. W ten zwi¹zek wpisuje siê tak¿e przyczyna w postaci b³êdu
wzastosowaniu prawamaterialnegoworzeczeniu o istocie sprawy, choæby
tylko wywo³ywa³a potrzebê dodatkowych czynno�ci w postêpowaniu
przed s¹dem drugiej instancji. Z tego punktu widzenia istotne znaczenie
dla sprawno�ci postêpowania ma te¿ pochodna �prawid³owo�ci� � sta-
bilno�æ wydawanych na ró¿nych jego etapach zarz¹dzeñ i orzeczeñ oraz
orzeczenia rozstrzygaj¹cego26. W rachubê wchodzi tu ujêcie z punktu
widzenia instytucji odwo³añ skierowanychnakontrolê iweryfikacjê decyzji
podjêtych w toku postêpowania, jak i zamykaj¹cych ten tok. Zród³em tej
stabilno�ci jest jednolito�æ stosowania prawa.
Naruszenie przepisu przy dokonywaniu czynno�ci ze skutkiem na

wynik lub poziom naganno�ci b³êdu pozostaje poza zagadnieniem spraw-
no�ci27.

XIV. Osobowo�æ i do�wiadczenie

Kierowanie postêpowaniem sprowadza siê do nadania w³a�ciwego, ze
wzglêdu na przedmiot postêpowania, kierunku i utrzymania postêpowania
w toku od wszczêcia a¿ do prawomocnego zakoñczenia. W ramach

26 Por. J. W r ó b l e w s k i, S¹dowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 326-327.
27 Otwarte jest zagadnienie, w jakim zakresie postêpowanie wpadkowe, regulowane

przez ustawê o skardze, mo¿e byæ skierowane na samodzielne badanie �prawid³owo�ci�
decyzji s¹dowej. Z pewno�ci¹ podlegaæ mu bêd¹ niezaskar¿alne decyzje dotycz¹ce przy-
gotowania czynno�ci procesowych decyzje o charakterze technicznym niemaj¹ce wp³ywu
na wynik sprawy, lecz jego w³a�ciwy tok. W tym te¿ kierunku mog¹ i�æ zalecenia prze-
widziane w art. 12 ust. 1 tej ustawy; por. na temat zakresu nadzoru administracyjnego, do
którego mo¿liwe s¹ odniesienia,A. B ¹ k, Sprawniejszy S¹d(2), Gazeta S¹dowa 2004, nr 6,
s. 21.

´
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kierowania mo¿liwe jest przystosowanie oraz wdra¿anie strategii i technik
wynikaj¹cych z zasad sprawnego dzia³ania. Poziom postêpowaniaw du¿ej
mierze uzale¿niony jest od osobistych przymiotów i temperamentu sê-
dziego, odwagi i staranno�ci przy podejmowaniu decyzji ¿yciowych, kie-
rowania siê racjonalizmem,wra¿liwo�ci¹ na ludzkie problemy i zdolno�ci¹
do refleksji ogólnej nad zjawiskami pojawiaj¹cymi siêw ¿yciu spo³ecznym
i gospodarczym28.
W zasadzie ka¿de odstêpstwo od stosowania regu³ skutecznego dzia-

³ania idzie w parze ze sprzeniewierzeniem siê obowi¹zkom moralnym,
jakie nak³ada na pracowników ich zawód i stanowisko. Sêdzia o osobo-
wo�ci ³atwo dostrzegaj¹cej ten zwi¹zek i silnym poczuciu obowi¹zku,
stronê dynamiczn¹ postêpowania (sprawno�æ) traktuje na równi z aspek-
tami statycznymi sprawy (jako�æ), a z jego decyzji przewlek³o�æ nie
nastêpuje. Wyegzekwowanie takiej postawy wymaga powi¹zania z ja-
snym systemem odpowiedzialno�ci sêdziego w przypadku zawinienia.
Kszta³towanie postawetycznychnale¿ydo tychprocesów, którew du¿ej

mierze niezale¿ne s¹ od przebiegu kszta³cenia, szkolenia i oddzia³ywañ
s³u¿bowych. Nie oznacza to jednak, by atmosfera, nastawienie �rodowi-
ska pracy i kontakty miêdzy sêdziami orzekaj¹cymi w wydziale pozosta-
wa³y bez wp³ywu na stosunek do obowi¹zków jednostki, gdy¿ praca
w grupie wi¹¿e siê z wzajemnym przenikaniem pogl¹dów i praktyk oraz
kszta³towaniem warto�ci. W grupie nastawionej na sprawne dzia³anie,
w której wszyscy jej uczestnicy odczuwaj¹ wewnêtrzne przekonanie
o donios³ymznaczeniu sprawno�ci tak¿ewpostêpowaniu s¹dowym, ka¿dy
cz³onek zespo³u czuje siê odpowiedzialny za ten aspekt swojej pracy.
Tak¿e jednostka ciesz¹ca siê autorytetem, swoim przyk³adem mo¿e
wskazywaæ i pobudzaæ odpowiednie zachowania i pozytywne tendencje.
Takie przymioty, je¿eli ³¹cz¹ siê z poczuciem warto�ci o charakterze ogól-
nym, otwarto�ci¹ na ró¿ne pogl¹dy, zdolno�ci¹ do kierowania i pokony-
wania przeszkód, automatycznie predystynuj¹ na stanowisko przewodni-
cz¹cego wydzia³u.
Dalsza zale¿no�æ wystêpuje w zwi¹zku z do�wiadczeniem sêdziego.

Rozpoznanie ka¿dej kolejnej sprawy wzbogaca wiedzê i praktykê, które
przenosi siê na nastêpne podobne rodzajowo sprawy. Efektywne kiero-

28 Na temat oczekiwanych podstawowych cech osobowo�ci sêdziego por. K. P i a s e c -
k i, Organizacja wymiaru sprawiedliwo�ci w Polsce, Warszawa 1995, s. 117.
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wanie postêpowaniem z czasem staje siê dla sêdziego prostsze i ³atwiejsze.
Sprawno�æ w konkretnej sprawie jest te¿ w pewnym stopniu pochodn¹
ca³ego zbioru spraw w wydziale s¹du i referatu. Ich wielo�æ i rodzaj,
z³o¿ono�æ problematyki i trudno�æ w rozpoznaniu rzutuje na mo¿liwo�ci
uruchomienia po¿¹danych dzia³añ w jednej konkretnej sprawie. Spraw-
no�æ w tej sprawie jest w pewnym zakresie refleksem ca³o�ci spraw
w referacie, wydziale i s¹dzie.
Poniewa¿ kierowanie postêpowaniem, zw³aszcza poza posiedzeniem

s¹du, przy odpowiedniej regulacji móg³by wykonywaæ pod kierunkiem
sêdziego wy¿szy urzêdnik s¹dowy, zwi¹zki miêdzy sposobem wykony-
wania funkcji kierowania postêpowaniem a sprawno�ci¹ wykraczaj¹ poza
problematykê odpowiednich kwalifikacji sêdziów.

XV. Proces kszta³cenia i szkolenia

Czynniki sprawno�ci rozpoznania sprawy posiadaj¹ wielorakie �ród³a
i powi¹zania, których rozdzielenie nie jest mo¿liwe. Przygotowanie sê-
dziego do zawodu jest pochodn¹ systemu kszta³cenia i szkolenia oraz
wagi, jak¹ przywi¹zuje siê w tych procesach do zagadnienia sprawno�ci
w postêpowaniu. We w³a�ciwym procesie kszta³cenia i szkolenia winny
siê bowiem formowaæ umiejêtno�ci do kierowania postêpowaniem i zdol-
no�ci¹ do rozstrzygniêcia sprawy w rozs¹dnym terminie. Tymczasem
nauka prawa procesowego kieruje uwagê g³ównie na elementy sk³adowe
postêpowania, bez dostatecznego uwzglêdnienia metod pracy prawnika,
sposobów sprawnego przechodzenia do kolejnych stadiów postêpowania
i osi¹gania celów. Przez to absolwenci wydzia³ów prawa uzyskuj¹ przy-
gotowanie w zakresie statycznej strony procesu, bez rozwiniêtej wiedzy
o jego intensywnym charakterze i sposobach prowadzenia skutecznych
operacji procesowych. Równie¿ wewnêtrzne szkolenie kandydatów na
sêdziów nie daje mo¿liwo�ci usuniêcia niedostatków studiów prawni-
czych, natomiast zajêcia praktyczne aplikanta z zakresu tematyki cywi-
listycznej, trwaj¹ce dostatecznie d³ugo, rozbite na wiele ró¿nych kierun-
ków i prowadzone w ró¿nych jednostkach29, w tym tych jednostkach
organizacyjnych,wktórych sêdziamo¿e pracowaæ dopiero po kilku latach,

29 Por. rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 5 wrze�nia 2002 r. w sprawie
aplikacji s¹dowej i prokuratorskiej, Dz.U. Nr 154, poz. 1283.
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nie daj¹ pe³nej gwarancji poznania problematyki zwi¹zanej z wykonywa-
niem zawodu �na pierwszej linii�. Pocz¹tkuj¹cy sêdzia na ogó³ dobrze
przygotowany teoretycznie z prawa materialnego oraz instytucji proce-
sowych mo¿e mieæ trudno�ci w sprawnym rozstrzyganiu konkretnego
sporu. Metody przyswaja i rozwija dopiero w drodze obserwacji i w³a-
snego do�wiadczenia zdobywanego w pracy.
Istotnym czynnikiem sprawno�ci jest sposób kierowania i zarz¹dzania

jednostk¹ organizacyjn¹, w której toczy siê postêpowanie. Techniki prze-
kazywania informacji, obiegu dokumentów, rz¹dzenie lud�mi, infrastruk-
tur¹ pozostaj¹ poza procesem s¹dowym, ale dzia³aj¹ na jego rzecz. Zadania
te obci¹¿aj¹, najczê�ciej osobi�cie, osoby pe³ni¹ce funkcje kierownicze, tj.
g³ównie sêdziów posiadaj¹cych wiedzê praktyczn¹ opart¹ na ogó³ na
do�wiadczeniu i uzale¿nion¹ od osobistych przymiotów i temperamentu
sêdziego. W najbli¿szym czasie wydaje siê nieuchronne przekazanie
administrowania s¹dami profesjonalistom niebêd¹cym sêdziami, przynaj-
mniej w jakiej� czê�ci, ale ci¹gle pozostaje problem nadzoru i sprawnego
wykonywania zadañ w³asnych.
S¹downictwo nie posiada wyodrêbnionej samodzielnej instytucji do

spraw szkolenia sêdziów, która niedostatki w przygotowani do kierowania
i zarz¹dzania mog³aby uzupe³niaæ. Szkolenie zawodowe koncentruje
programy na tematyce �ci�le prawniczej, z pozostawieniem samym
zainteresowanym zdobywanie umiejêtno�ci w dziedzinie zarz¹dzania jed-
nostk¹ organizacyjn¹ s¹du i jego sprawami30. Poszukiwanie rozwi¹zañ na
rzecz sprawno�ci i realnego zapewnienia konstytucyjnego prawa musi
wiêc mieæ na wzglêdzie potrzebê przemodelowania systemów kszta³cenia
i szkolenia przysz³ych sêdziów oraz osób pe³ni¹cych ju¿ te funkcje.

30 OSI/Program monitoringu akcesji do Unii Europejskiej (UE), 2002; Sprawno�æ
s¹downictwa, t³um. M. Tulipan, redakcja merytoryczna L. Bojarski, Warszawa 2002,
s. 41.


