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Pan

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21089, złożoną przez Pana Posła Andrzeja 

Rozenka, proszę o przyjęcie następującej odpowiedzi. 

Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi informacje na temat funkcjonowania  

wymiaru sprawiedliwości w ramach wykonywania zadań z zakresu statystyki publicznej za 

pośrednictwem różnych systemów i narzędzi, w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 1995 

roku o statystyce publicznej. 

Jedno z podstawowych źródeł informacji stanowią sprawozdania statystyczne 

wypełniane przez pracowników sądów powszechnych poprzez system informatyczny 

dedykowany dla potrzeb sprawozdawczości statystycznej. Sprawozdania statystyczne 

podzielone są według dziedzin prawa i instancyjności i zawierają sprawy objęte symbolami 

sklasyfikowanymi w Wykazie symboli stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 

sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.  Sprawy sądowe 

dotyczące ubezpieczeń społecznych ewidencjonowane są za pośrednictwem sprawozdań 

MS-S11/12 w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podkreślić należy, że system gromadzenia danych statystycznych na temat 

działalności sądownictwa powszechnego opiera się na metodzie pozyskiwania informacji 

w sposób narastający, kumulatywnie, w  cyklach kwartalnych  – tj. za następujące okresy 

sprawozdawcze: I kwartał (od 01.01 – 31.03), I półrocze (01.01 – 30.06), III kwartały (01.01-

30.09) oraz rok (01.01 – 31.12). Dlatego też nie ma możliwości wyodrębnienia 

gromadzonych danych według stanu na dowolnie wybrany dzień, inny niż ostatni dzień 

danego okresu sprawozdawczego.

Podsekretarz Stanu



Uprzejmie informuję, że dane statystyczne obejmujące przedmiotowy zakres pytań są 

dostępne na stronie https://isws.ms.gov.pl/. Informator Statystyczny Wymiaru 

Sprawiedliwości jest internetową witryną, za pomocą której każdy może zapoznać się z 

danymi dotyczącymi tego, w jaki sposób funkcjonuje polski system wymiaru 

sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości tworząc strategię dla systemu wymiaru 

sprawiedliwości - Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 

2020 - za jego misję uznało zapewnienie prawa obywateli do sprawiedliwości w sposób 

sprawny, kompetentny i efektywny, za wizję zaś - wymiar sprawiedliwości cieszący się 

zaufaniem społecznym.

Dodatkowo informuję, ze statystycznego  punktu widzenia nie ma jednak możliwości 

określenia jaka jest liczba sędziów orzekających wyłącznie w sprawach 

o symbolu 579, gdyż tak szczegółowe dane etatyzacyjne nie są gromadzone. Ponadto nie jest 

możliwe wskazanie prognozowanej liczby tego typu spraw w skali roku oraz terminu 

rozpoznania spraw. 

Marcin Romanowski

/podpisano elektronicznie/
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