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Wprowadzenie

Interesariusze wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności społeczeństwo, pojedynczy obywatele 
czy przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać sprawnego, w tym efektywnego wymierzania sprawiedliwości. 
Efektywność ekonomiczna czy też organizacyjna to podstawowe pojęcia w ekonomii i zarządzaniu. Stąd 
też w drugim tomie publikacji „Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych” dokonano 
analizy sądownictwa z perspektywy ekonomicznej i zarządczej. 

Efektywność to określenie bardzo pojemne i wielowymiarowe, przez co w rozmaity sposób definio-
wane. Efektywność jest jedną z podstawowych kategorii wykorzystywanych do opisu stanu, funkcjono-
wania oraz szans rozwojowych różnego rodzaju organizacji. Studia literatury przedmiotu wskazują na 
szerokie spektrum możliwości definiowania i interpretowania efektywności. W badaniach dominuje 
efektywność ekonomiczna oraz organizacyjna. Ekonomiści posługują się kilkoma różnymi definicjami 
efektywności. W ogólnym znaczeniu gospodarka jest efektywna, jeżeli dostarcza swoim odbiorcom 
najbardziej pożądanych zestawów dóbr i usług przy danych zasobach i technologii. Ściślejsza definicja 
korzysta z pojęcia „efektywności Pareta” czy też „efektywności w ujęciu Kaldora – Hicksa”. W naukach 
o zarządzaniu podstawową grupę ocen działań stanowią oceny prakseologiczne, inaczej: sprawnościowe, 
które należą do ocen względnych, zrelatywizowanych do celu działania (zwanych przez to ocenami celo-
wościowymi, teleologicznymi czy utylitarnymi). Wśród nich szczególną rolę odgrywają takie oceny jak: 
skuteczność, efektywność, korzystność i ekonomiczność. Wydaje się, że pojęciem kluczowym z punktu 
widzenia działania organizacji jest sprawność. Podstawowymi postaciami (walorami) sprawnego dzia-
łania, zapobiegającego zjawisku chaotyczności i nieuporządkowania, którego miarą jest entropia, są: 
skuteczność, korzystność i ekonomiczność. 

Punktem wyjścia do oceny sprawności funkcjonowania sądów powinno być jasne określenie celów 
organizacji. Celem organizacji wymiaru sprawiedliwości jest zapewnienie prawa każdemu do sprawied-
liwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd. 
W świetle prakseologicznej aparatury pojęciowej wymiar sprawiedliwości jest organizacją, czyli cało-
ścią składającą się z powiązanych różnorodnymi więziami części przyczyniających się do powodzenia 
(albo niesprawności) całości. Dlatego też na wymiar sprawiedliwości i ocenę jego efektywności należy 
spojrzeć z trzech perspektyw: mikro, mezo i makro. Perspektywa mikro sprowadza się do oceny efek-
tywności z punktu widzenia procesów sądowych, mezo pojedynczego sądu zaś makro – całej organizacji 
wymiaru sprawiedliwości. 

Sprawnie działający wymiar sprawiedliwości w skali mikro, mezo czy makro odgrywa szczególną 
rolę w obrocie gospodarczym. Pewność obrotu gospodarczego wprost zależy od jego sprawności. Wy-
wiera ona również pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki. Nie bez znaczenia jest również 
zależność pomiędzy sprawnie działającym sądownictwem a ograniczaniem niepewności w obrocie 
gospodarczym. 

Powyżej omówione i inne zagadnienia, pozostające w zainteresowaniu ekonomii i zarządzania, zostały 
poruszone w monografii. Jest ona podsumowaniem prowadzonych przez autorów badań naukowych 
z obszaru ekonomii, zarządzania i finansów. Autorzy, w swoich opracowaniach, przedstawili analizy 
skoncentrowane na kilkunastu zagadnieniach, w tym:
−	 oczekiwaniach przedsiębiorców i innych interesariuszy wobec wymiaru sprawiedliwości,
− zmianach instytucjonalnych oczekiwań wobec wymiaru sprawiedliwości,
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− ryzykach, w tym ryzyku zmian prawa oraz oczekiwań przedsiębiorców co do ograniczania ryzyka 
prawnego (niepewności prawniczej),

− racjonalizacji wydatków środków publicznych i ich uwarunkowań,
− uwarunkowań efektywności funkcjonowania sądów,
− transformacji (ewolucji) wymiaru sprawiedliwości w kierunku organizacji otwartej,
− pomiarze efektywności procesów zachodzących w organizacji wymiaru sprawiedliwości,
− pomiarze dokonań w systemie sądów,
− innowacjach w wymiarze sprawiedliwości, w tym innowacjach zarządczych,
− nowoczesnym zarządzaniu w organizacjach, w tym w wymiarze sprawiedliwości,
− ewolucji kultury organizacji.

Sposób prowadzenia dyskursu oraz formułowane wnioski są wyrazem przekonań autorów, co do 
prawidłowego kierunku zaproponowanych rozwiązań. Są zarazem zaproszeniem do szerszej dyskusji 
nad pojmowaniem wymiaru sprawiedliwości, rolą sądów i orzekających w nich sędziów. 
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