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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zg³aszaj¹ siê obywatele, którzy sygnalizuj¹ mi problem zwi¹zany

z brakiem centralnej informacji na temat licytacji publicznych prowadzonych przez komorników s¹do-
wych dzia³aj¹cych przy s¹dach powszechnych.

Na wstêpie warto zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z powszechnie przedstawianym stanowiskiem proces informa-
tyzacji jest jednym z najistotniejszych elementów, które maj¹ wp³ywaæ na poprawê funkcjonowania orga-
nów administracji publicznej. Prace z tym zwi¹zane postêpuj¹ od wielu lat, zarówno na szczeblu
administracji centralnej, jak i lokalnej (samorz¹dowej). Poszczególne gminy w zró¿nicowanym tempie
wdra¿aj¹ procedury umo¿liwiaj¹ce obywatelowi za³atwianie kolejnych spraw administracyjnych za poœre-
dnictwem internetu. Postêpowanie takie niew¹tpliwie wp³ywa na usprawnienie funkcjonowania procedur
administracyjnych, pozwala ograniczyæ obieg dokumentów w formie papierowej, a tym samym prowadzi
do szybszego za³atwienia spraw, z którymi zg³aszaj¹ siê obywatele. Za przyk³ad udanego wdro¿enia pro-
jektu informatyzacyjnego mo¿na uznaæ tak¿e elektroniczny dostêp do Krajowego Rejestru S¹dowego –
strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwoœci umo¿liwia ka¿demu obywatelowi bezp³atny dostêp do
podstawowych informacji na temat podmiotów zapisanych w tym rejestrze. Poszczególne gminy na
swoich stronach internetowych umo¿liwiaj¹ dostêp do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, dziêki czemu
ka¿dy mo¿e sprawnie i szybko sprawdziæ dane identyfikacyjne lokalnego przedsiêbiorcy.

W œwietle opisanych powy¿ej dzia³añ zmierzaj¹cych do u³atwienia obywatelowi dostêpu do informa-
cji publicznych oraz procedur administracyjnych brak centralnej publicznej informacji na temat licyta-
cji komorniczych prowadzonych przez komorników s¹dowych jawiæ siê mo¿e jako zasadnicze
zaniedbanie. W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów komornik, który zamierza przeprowadziæ publiczn¹
licytacjê maj¹tku d³u¿nika, zobowi¹zany jest do zamieszczenia informacji w tym przedmiocie poprzez
wywieszenie og³oszenia w siedzibie s¹du rejonowego, przy którym dzia³a. Ze znanej mi praktyki wynika,
i¿ co do zasady obowi¹zek ten jest wype³niany – na korytarzach s¹dów znajduj¹ siê specjalne gabloty,
w których wywieszane s¹ informacje o licytacjach komorniczych. Jednak¿e maj¹c na wzglêdzie postêp
w zakresie metod komunikacji publicznej, jak równie¿ oceniaj¹c ten stan faktyczny z punktu widzenia
wspó³czesnych standardów udostêpniania informacji, nie mo¿na uznaæ tej metody przekazywania in-
formacji o licytacjach za najbardziej efektywny mechanizm. Faktu tego nie zmienia tak¿e okolicznoœæ,
¿e czêœæ og³oszeñ komorniczych publikowana jest w gazetach codziennych.

Wobec powy¿szego, w mojej ocenie, zasadne wydaje siê rozwa¿enie przez Pana Ministra mo¿liwoœci za-
inicjowania wraz z Krajow¹ Rad¹ Komornicz¹ programu zmierzaj¹cego do uruchomienia ogólnodostêp-
nego portalu internetowego, na którym publikowane bêd¹ informacje o wszystkich licytacjach
komorniczych organizowanych w Polsce. Portal taki powinien mieæ mechanizmy umo¿liwiaj¹ce wyszuka-
nie licytacji wed³ug okreœlonych kryteriów, wed³ug miejsca po³o¿enia nieruchomoœci, powierzchni, ceny
wywo³awczej; przeznaczenia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego itp.

Jestem przekonany, ¿e uruchomienie tego typu portalu internetowego doprowadzi³oby do poprawie-
nia jakoœci funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce. W zwi¹zku z powy¿szym zwra-
cam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci dostrzega problem zwi¹zany z dostêpem do informacji o licyta-
cjach komorniczych?

2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci prowadzi prace zmierzaj¹ce do u³atwienia obywatelom dostêpu
do informacji o licytacjach komorniczych?

3. Czy w celu szerszego udostêpnienia obywatelom dostêpu do informacji o licytacjach komorni-
czych Ministerstwo Sprawiedliwoœci bierze pod uwagê mo¿liwoœæ stworzenia portalu internetowego?

4. Czy stworzenie oraz uruchomienie w/w portalu internetowego nie powinno byæ w ocenie Pana Mi-
nistra jednym z elementów programu informatyzacji pañstwa?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




