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„Pierwsze exposé”: 

skrócenie czasu orzekania,  
deregulacja zawodów 

 



Skrócenie  
i uproszczenie 
postępowania 

karnego  
(nowelizacja kpk) 

Nowe prawo o 
prokuraturze 

Reorganizacja 

sądów 

KRS online 

e-Sąd  
(elektroniczne 
postępowanie 
upominawcze) 

e-Protokół  
w sprawach 
cywilnych 

„Jedno okienko” 
(PIP, PIS, NIP) 

Deregulacja 
zawodów  
(I transza) 

S24  

Oszczędności  

Usprawnienie  
pracy sądów 

Informatyzacja 
wymiaru 

sprawiedliwości  

Ułatwienia dla 
przedsiębiorców 

Projekty zrealizowane  



Liczne ułatwienia 
postępowania karnego:  

Ograniczenie 
inicjatywy 

dowodowej sądu 
na rzecz 

zaktywizowania 
stron 

Sąd nie będzie 
musiał 

odczytywać 
wszystkich akt 

sprawy  

Oskarżony nie 
będzie musiał 
brać udziału  
w rozprawie   

W drobnych 
sprawach 

 (np. kradzież do  
1 000 zł, prowadzenie 

roweru w stanie 
nietrzeźwości)  

zamiast kosztownego 
postępowania 

karnego -  
tańsze postępowanie 

w sprawach  
o wykroczenia 

Ograniczenie 
stosowania 

środków 
zapobiegawczych, 

tj. tymczasowe 
aresztowanie 

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego  

Usprawnienie pracy sądów  



 
Pobrano już ponad 2 075 901 dokumentów.  

To ponad 62 miliony złotych oszczędności, które zostały w kieszeniach 
polskich przedsiębiorców.  

 
Działa już w 55 sądach w Polsce. W 387 specjalnie wyposażonych salach nagrano  

8 084 rozpraw. Do końca 2012 roku powstanie kolejnych 305 sal rozpraw 
dostosowanych do wykorzystania e-Protokołu. 

KRS online 

e-Protokół w sprawach cywilnych  

Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości   

 
Możliwość dochodzenia swoich praw majątkowych za  

pośrednictwem Internetu. 
 4 135 916 spraw - liczba spraw załatwionych przez e-Sąd. 

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)   



Ułatwienia dla przedsiębiorców 

 
• ułatwienie rozpoczynania i prowadzenia działalności - zniesienie 

obowiązku składania wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy  
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

• skrócenie czasu oczekiwania na NIP (z 14 do 3 dni) 
 

Dzięki tym zmianom polscy przedsiębiorcy  
zaoszczędzą rocznie do 100 mln złotych. 

„Jedno okienko” 

I transza II transza III transza 

• 50 zawodów 
• Projekt ustawy  

w Sejmie 

Deregulacja 

• 91 zawodów 
• Projekt ustawy  

w fazie konsultacji 

• ok. 100 zawodów 
• Prace 

wewnątrzresortowe  



Ułatwienia dla przedsiębiorców 

 

Rejestr spółek S24  

Do tej pory 
zarejestrowane  

zostały już  
2 194 spółki. 

Od 1 stycznia 2012 na stronie ems.ms.gov.pl można  złożyć 
elektroniczny wniosek o zarejestrowanie spółki z o.o. 
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Oszczędności 

30 milionów  
z wprowadzenia centralnych  

zakupów w sądownictwie 

25 milionów  
z likwidacji zbędnych 
ośrodków szkoleniowych 
Służby Więziennej  

760 etatów 
Służby Więziennej  

przesuniętych bezpośrednio  
do zakładów karnych 



 
„Drugie exposé”: 

deregulacja zawodów, Centrum Sądownictwa 
Gospodarczego, prawo upadłościowe i naprawcze 

 

 



Projekty w trakcie realizacji  

Nowy system 
wymiaru kary – kary 

realne i dotkliwe 

Nowelizacja kodeksu 
postępowania 

cywilnego 

Monitorowanie  
i leczenie 

niezresocjalizowanych 
zbrodniarzy 

Sanacja sądów 
warszawskich 

e-BTE (elektroniczny 
Bankowy Tytuł 
Egzekucyjny)  

 Portal informacyjny 

i portal orzeczeń  

Modernizacja nowej 
księgi wieczystej  

E-sąd w sprawach 
wykroczeń 

Prawo upadłościowe 
 i naprawcze 

Centrum  
Sądownictwa 

Gospodarczych  

Deregulacja zawodów  
(II oraz III transza) 

Wymiana  
informacji między 

 KRS i KRK 

Usprawnienie  
pracy sądów 

Informatyzacja 
wymiaru 

sprawiedliwości  

Ułatwienia dla 
przedsiębiorców 



Usprawnienie pracy sądów    

 

Nowy system wymiaru kary – kary realnie dotkliwe  

60 %  20% 

10% 
10%  

kara pozbawienia wolności w zawieszeniu grzywna

kara ograniczenia wolności bezwględna kara pozbawienia wolności



 
Elektroniczna wymiana dokumentów między bankami a sądem  

 

 
Wszystkie informacje dla stron postępowania sądowego dostępne 

online.  

e-BTE (elektroniczny Bankowy Tytuł Egzekucyjny)  

Portal informacyjny  

Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości   

 
Łatwy, elektroniczny  dostęp do orzeczeń sądów.  

Od lipca 2012 r. opublikowano ponad 1 700 orzeczeń.  
 

Portal orzeczeń   



Ułatwienia dla przedsiębiorców 

 

Prawo upadłościowe i naprawcze   

• Ratowanie a nie likwidowanie przedsiębiorstw  
 

• Szybsze tempo postępowań restrukturyzacyjnych    
 

• Zachęty ekonomiczne do podejmowania restrukturyzacji   

• Skrócenie procedur i przyspieszenie zapłaty należności 
 

• Centralny Rejestr Upadłości - portal informacyjny  
o przedsiębiorstwach do kupienia  



Ułatwienia dla przedsiębiorców 

• Skoncentrowanie w ramach jednego okręgu całości warszawskiego 
sądownictwa gospodarczego.    
 

• W jednym miejscu skumulowanie zostanie prawie 10% krajowego 
wpływu spraw gospodarczych z sądów rejonowych oraz 20% wpływu 
krajowego z sądów okręgowych. 
 

• W Centrum Sądownictwa Gospodarczego pracować ma co najmniej  
165 sędziów oraz prawie 500 asystentów, referendarzy i urzędników.  

Centrum Sądownictwa Gospodarczego 



 
Dziękuję za uwagę 

 

 

Konferencja prasowa  


