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Proposal of benchmarking concerning cooperation networks between justice 

organisations 

Sylwia Morawska *, Joanna Kuczewska** 

 

 

Abstract 

 

Benchmarking is the process of investigation of the most effective solutions that produce 
superior performance in organisations. This concept could be successfully implemented in 
organisation of justice, however, in this case the main goal of benchmarking must be 
different. Courts do not compete with each other so they do not have to reach the 
competitive advantage. The main objective of benchmarking in this situation will be 
identification and then implementation of the best practices in justice system for improving 
its general organisational efficiency and cooperation network. The measure of organizational 
efficiency of the judiciary is to meet needs and requirements of internal and external 
stakeholders. Efficient organization of justice rationally employs its material goods and 
skilfully acquires material and human resources. It also ensures smooth interaction of all 
departments of the organization. 

The aim of the chapter is to present the benchmarking concept and possibilities of its 
implementation of cooperation networks between justice organisations.  
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Propozycja benchmarkingu sieci współpracy organizacji wymiaru 

sprawiedliwości 

 

Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska 

 

 

 

Abstrakt 

Benchmarking polega na poszukiwaniu najbardziej efektywnych rozwiązań dla danej 
organizacji poprzez uczenie się od innych i wykorzystanie ich doświadczenia. Koncepcja ta 
może zostać z powodzeniem wykorzystana w organizacji wymiaru sprawiedliwości. Jej celem 
nie będzie jednak, tak jak w przypadku organizacji biznesowych, osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej. Sądy bowiem ze sobą nie konkurują. Celem benchmarkingu będzie 
identyfikacja najlepszych rozwiązań w wymiarze sprawiedliwości, a następnie ich wdrożenie 
w całej organizacji w celu zwiększenia jej sprawności organizacyjnej. Miarą sprawności 
organizacyjnej sądownictwa jest zaspokojenie potrzeb interesariuszy wewnętrznych oraz 
zewnętrznych, w tym wymierzanie sprawiedliwości. Sprawna organizacja wymiaru 
sprawiedliwości  racjonalnie wykorzystuje posiadane dobra materialne, umiejętnie pozyskuje 
zasoby materialne i ludzkie. Zapewnia także harmonijne współdziałanie wszystkich 
elementów organizacji. 

Celem rozdziału jest prezentacja koncepcji zarządzania – benchmarkingu i możliwości jej 
wykorzystania w organizacji wymiaru sprawiedliwości. 

 

 

Słowa kluczowe:   wymiar sprawiedliwości, benchmarking, sieci współpracy 

Kody JEL:   K10, M10 



 5 

1. Wstęp 

Benchmarking to koncepcja zarządzania, która poszukuje wzorców. Polega ona na ciągłym i 

systematycznym konfrontowaniu efektywności własnej organizacji z wynikami znanych i 

bardzo cenionych organizacji, które można uznać za wzór doskonałości. Benchmarking 

polega na poszukiwaniu najbardziej efektywnych rozwiązań dla danej organizacji poprzez 

uczenie się od innych i wykorzystanie ich doświadczenia. Koncepcja ta może zostać z 

powodzeniem wykorzystana w organizacji wymiaru sprawiedliwości. Jej celem nie będzie 

jednak, tak jak w przypadku organizacji biznesowych, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. 

Sądy bowiem ze sobą nie konkurują. Celem benchmarkingu będzie identyfikacja najlepszych 

rozwiązań w wymiarze sprawiedliwości, a następnie ich wdrożenie w całej organizacji w celu 

zwiększenia jej sprawności organizacyjnej. Miarą sprawności organizacyjnej sądownictwa 

jest zaspokojenie potrzeb interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych, w tym 

wymierzanie sprawiedliwości. Sprawna organizacja wymiaru sprawiedliwości  racjonalnie 

wykorzystuje posiadane dobra materialne, umiejętnie pozyskuje zasoby materialne i ludzkie. 

Zapewnia także harmonijne współdziałanie wszystkich elementów organizacji. Na wymiar 

sprawiedliwości składają się: 318 sądów rejonowych, 45 sądów okręgowych oraz 11 sądów 

apelacyjnych. Sądy rejonowe pogrupowane są w okręgi, zaś sądy okręgowe w apelacje. W 

sądownictwie powszechnym pracuje 10 000 sędziów i 45 000 urzędników. Składające się na 

wymiar sprawiedliwości części są od siebie odseparowane przez specjalizację zadaniową. 

Brakuje komunikacji w pojedynczych sądach oraz pomiędzy sądami rejonowymi, 

okręgowymi i apelacyjnymi w układzie horyzontalnym. Hermetyczność i w konsekwencji brak 

instrumentów do dzielenia się wiedzą powoduje, że organizacja jest nieprzejrzysta, 

nieelastyczna, a w konsekwencji nieefektywna [Banasik P. 2014, s.39]. Każdy bowiem sąd 

poświęca wiele czasu i innych zasobów na wypracowywanie rozwiązań napotkanych 

problemów zamiast sięgnąć po narzędzia już wymyślone i wdrożone przez innych. Celem 

rozdziału jest prezentacja koncepcji zarządzania – benchmarkingu i możliwości jej 

wykorzystania w organizacji wymiaru sprawiedliwości1.  

 

                                            
1
 Rozdział przygotowany do publkacji w monografii pt. „Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań 

społecznych” red. Banasik P., Sobiecki R., która ukaże się w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Beck.  
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1. Benchmarking – metoda poprawy efektywności organizacji 

Benchmarking – metoda poszukiwania i wdrażania najlepszych praktyk najczęściej kojarzona 

jest z procesem zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa. Nieprzypadkowo, ze względu 

na fakt, iż właśnie w przedsiębiorstwie (Rank Xerox) została po raz pierwszy zdefiniowana i 

zakwalifikowana do oficjalnych metod poprawy efektywności działań i poprawy 

konkurencyjności przedsiębiorstw. W latach 90-tych ubiegłego stulecia, dzięki Komisji 

Europejskiej została wkomponowana w wachlarz narzędzi strategicznych umożliwiających 

nie tylko poprawę konkurencyjności biznesu, ale również skuteczne poszukiwanie i 

adoptowanie najlepszych rozwiązań na poziomie mezo (regiony, sektory) oraz makro 

(warunki otoczenia ekonomicznego i efektywność wsparcia instytucji publicznych) [European 

Commission 1997; Kuczewska J. 2007, s. 254-255]. Poprzez wysoką elastyczność 

benchmarkingu, możliwe jest wykorzystanie go jako skutecznego, długoterminowego 

narzędzia poprawy rezultatów zarządzania we wszystkich organizacjach stanowiących 

podstawę gospodarki tzw. Potrójnej Helisy – przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych i 

badawczych oraz organizacjach publicznych.  

Idea będąca podwaliną współczesnego benchmarkingu sięga historii starożytnej, VI wieku 

p.n.e., kiedy to ówczesny chiński generał Sun Tzu zamieścił w swojej książce pt. ”Sztuka 

wojny” jedno znamienne zdanie „…Jeżeli znasz swojego wroga i znasz siebie, nie musisz 

obawiać się o wynik setek bitew” [Delers A. 2015, s. 6].  Chociaż pomysł analizy strategii 

konkurenta pojawił się w tak odległej historii, koncepcję współcześnie rozumianego 

benchmarkingu sprecyzowano dopiero w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. 

Prekursorem benchmarkingu jako narzędzia zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 

stała się wówczas amerykańska korporacja Rank Xerox. W 1989 roku zainicjowano w niej 

proces zwany benchmarkingiem konkurencyjnym. Został on wykorzystany dla analizy  

jednostkowych kosztów produkcji, które szacowane były na dużo wyższym poziomie w USA, 

niż w japońskiej filii korporacji Fuji-Xerox. [Camp R. 1989, s. 6-8]. Kolejnym działaniem 

podjętym w wyniku drastycznego spadku konkurencyjności firmy Xerox  - po wejściu na 

rynek USA japońskiego konkurenta firmy Canon - było porównanie procesu dystrybucji z 

niewielkim przedsiębiorstwem L.L. Beans zajmującym się wysyłkową sprzedażą ciepłej 

odzieży, sprzętu i narzędzi dla osób pracujących na zewnątrz. Zasady załatwiania zamówień, 

magazynowania i wystawiania faktur w obu przedsiębiorstwach, chociaż tak różnych, były 
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identyczne. Zadania w L.L. Beans były realizowane trzy razy szybciej i koszty procesu były 

prawie trzykrotnie niższe [Kuczewska J. 2007A, s. 8-9]. Zapoczątkowana tymi sukcesami 

analiza benchmarkingu zachęciła firmę Xerox do dalszych poszukiwań rozwiązań best in class 

wśród m.in. takich przedsiębiorstw jak:  American Express Co., General Electric Co., Hershey 

Fod Co., Mary Kay Cosmetics Inc., American Hospital Supply Co. i in. Od tamtej pory, 

zapoczątkowany w Xerox benchmarking rozwija się dynamicznie i służy jako narzędzie 

umożliwiające poprawę wyników licznych organizacji. 

 

Ewolucję i złożoność procesu benchmarkingu obrazują jego definicje napotykane w 

literaturze. Wskazują one na różnorodne cechy metody równaj do najlepszych w zależności 

od poziomu jej zastosowania oraz lidera organizacji wdrażającego metodę. Poniższa tabela 

zawiera najważniejsze cechy benchmarkingu wskazywane przez autorów jego definicji 

(tabela 1). 

Tabela 1. Cechy benchmarkingu  

Autor  Cechy benchmarkingu 

Webster 
Dictionary 1988, 
s.90  

Poziom wyniku uznawany za doskonały lub najlepszy w klasie, który staje się punktem 
odniesienia dla porównania 
Punkt referencyjny, standard wg którego coś może być zmierzone i oszacowane 

Camp Robert C. 
1989, s12-13 

Poszukiwanie najlepszej praktyki w branży, która prowadzi do osiągnięcia lepszego, 
doskonałego  wyniku  

Bogan 
Christopher, 
English Michael 
2006, s.20 

Proces ciągłego badania i odkrywania najlepszych praktyk, które po wdrożeniu w danej 
organizacji mogą skutkować doskonałą wydajnością. 

Keegan Richard 
1998, s.10 

Coś więcej, niż kopiowanie najlepszej praktyki; kopiowanie nie pozwala na zrozumienie 
dlaczego daną praktykę wdrażamy; kluczem jest adaptacja/dostosowanie, a nie 
przyjęcie/wdrożenie 

Keegan Richard, 
O’Kelly Eddie 
2004, s. 3 

Sposób pomagający na właściwy dobór i priorytetyzację obszarów w procesie 
porównywania się z innymi; prosta droga umożliwiająca mierzenie poprawy w czasie 

Delers Antoine 
2015, s. 7  

Narzędzie analizy procedur i procesów, statystyk, produktów i usług konkurentów, 
partnerów biznesowych lub filii i oddziałów  w ramach jednej struktury organizacyjnej  

Codling Silvia 
2000, s. 21 

Trwające, systematyczne poszukiwanie i wprowadzanie najlepszej praktyki, która 
prowadzi do osiągania najlepszych wyników 

Dessler Gary 
2004, s. 128 

Proces, za pomocą którego firmy uczy się, jak być najlepszym (…) poprzez analizę i 
porównanie praktyk innych firm  

Źródło: Opracowanie własne. 

Podsumowując, benchmarking jest dynamicznym procesem porównywania wybranych 

obszarów lub całościowej strategii organizacji z najlepszą praktyką osiąganą przez inne 

organizacje z tego samego lub zupełnie odmiennego sektora działalności (rys. 1). 
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 Rys. 1 Cechy benchmarkingu 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Autorzy definicji zgodnie podkreślają, iż prawidłowo stosowany benchmarking jest procesem 

składającym się z kolejnych, następujących po sobie kroków. Realizacja wszystkich jego 

etapów warunkuje efekt wprowadzenia zmiany w organizacji. Cecha ta wskazuje na 

dynamiczny charakter metody i umożliwia jej stosowanie w dowolnym miejscu i czasie 

procesu zarządzania strategicznego. Podobnie, jak w przypadku definicji benchmarkingu, 

literatura dostarcza różnorodnych podejść do definiowania etapów procesu benchmarkingu. 

Jednymi z pierwszych modeli opisującymi metodę równaj do najlepszych były: model Campa 

R. (Xerox) (rys. 2) oraz Codling S. (Xerox i Hewlett Packard) (rys. 3).  

Model Campa R. zakłada wdrożenie benchmarkingu w czterech podstawowych etapach: 

planowanie, analiza, integracja i działanie. Rezultatem procesu jest osiągnięcie dojrzałości w 

zakresie dążenia do doskonałości. Kluczowe zadania procesu skupiają się wokół identyfikacji: 

co ma zostać poddane poprawie, kto będzie wzorcem i w jaki sposób osiągnąć efektywną 

zmianę, która spowoduje największą poprawę. W pierwszym etapie benchmarkingu 

niezwykle ważnym zadaniem jest prawidłowe określenie kluczowych obszarów krytycznych, 

które powinny zostać polepszone. Główną rolę odgrywają wówczas tradycyjne narzędzia 

analizy strategicznej umożliwiające dokonanie właściwej oceny zasobów wewnętrznych i 

zewnętrznych organizacji, a także weryfikację osiąganego przez nią wyniku (pozycja 

konkurencyjna). Ponadto w czasie tego etapu niezbędne jest znalezienie właściwego 

partnera, dysponującego „najlepszą praktyką”, określenie zasad współpracy i metody 

gromadzenia informacji. W drugiej fazie analizy zasadniczym zadaniem procesu jest właściwe 

zdefiniowanie luk zarządzania oraz określenie przyszłego poziomu zamierzonego wyniku. 

Trzeci etap integracji działań skoncentrowany jest na organizacji komunikacji wewnętrznej w 

Benchmarking 

Systematyczny i dynamiczny proces 

Identyfikacja obszarów, gdzie zmiany spowodują najbardziej widoczną 
różnicę pomiędzy stanem wyjściowym, a stanem po zastosowaniu 

najlepszej praktyki    

Procesowe lub strategiczne ujęcie obszaru zmiany 

Adaptacja, uczenie się i tworzenie standardów  
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organizacji, przekazaniu kluczowych zadań procesu oraz ustalenie celów funkcjonalnych i 

odpowiedzialności. 

Rys. 2 Model benchmarkingu R. Campa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: [Camp R. 1989, s.17] 

 

Ostatnia czwarta i bardzo ważna faza procesu benchmarkingu związana jest z podjęciem 

wdrażania zmiany. Tylko efektywna implementacja zakończona rewizją efektu gwarantuje 

skuteczne zakończenie danego procesu benchmarkingu, jednak nie zamyka ostatecznie 
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10. Powrót do badania benchmarkingu 
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9. Wprowadzenie specyficznych działań i monitorowanie 
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8. Rozwój planu działań 

3. Ustalenie metody zbierania danych i zebranie danych  

4. Ustalenie obecnych luk w zarządzaniu 

5. Projekt przyszłego poziomu wyniku  

6. Komunikacja założeń benchmarkingu i uzyskanie 

akceptacji zespołu 

7. Ustalenie celów funkcjonalnych 

Planowanie  

Analiza  

Integracja  
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Dojrzałość Osiągnięcie pozycji wiodącej 

Nowe praktyki zintegrowane z procesami zarządzania 
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procesu. Skuteczny benchmarking (zgodnie z cechą procesów) zakłada powrót do etapu 

pierwszego i podjęcie kolejnego procesu „naprawczego”.  

Podobną organizację procesu benchmarkingu proponuje S. Codling. Ogranicza fazy procesu 

do trzech kluczowych: planowania, analizy i działania, jednak istota cykliczności i 

dynamicznej zmiany zostaje w modelu zachowana.  

 

Rys. 3. Model benchmarkingu S. Codling 

Faza planowania  
1. Wybór obszarów benchmarkingu 
2. Definicja procesów 
3. Identyfikacja potencjalnych partnerów 
4. Identyfikacja metod gromadzenia danych  
Faza analizy  
5. Wybór partnerów i zebranie danych  
6. Ustalenie luki/dystansu od benchmarków 
7. Określenie różnic w procesach  
8. Ukierunkowanie przyszłych działań 
Faza działania  
9. Komunikacja działań przez zarząd  
10. Ustanowienie celów i opracowanie planu poprawy 
11. Wdrożenie  
12. Kontrola postępu i kalibracja  

 

Źródło: [Colding S. 2000, s. 32]. 

Bardzo praktycznie poszczególne etapy procesu benchmarkingu opisuje A. Delers wskazując 

pięć jego faz [Delers A. 2015, s. 20-26]:  

1. Badania wstępne, których celem jest: wybór właściwych procedur/obszarów poddanych 

benchmarkingowi; wybór dostępnych zasobów oraz planowanie i kalkulacja finalnych 

kosztów wdrażania poprawy. 

2. Wybór partnera, którego celem jest doprecyzowanie pochodzenia partnera doskonałej 

praktyki: konkurent, przedsiębiorstwo z innej branży lub filia w ramach jednej sieci 

organizacyjnej.  

3. Analiza procedur i benchmarków, której celem jest dokładna identyfikacja procesów 

wewnętrznych przedsiębiorstwa i procesów partnera benchmarkingu. Efektem tej fazy 

jest identyfikacja luk wymagających polepszenia. 
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4. Testowanie i finalna implementacja, którego celem jest sprawdzenie proponowanego 

rozwiązania i ustalenie standardu wewnętrznej implementacji. Efektem tej fazy jest 

wdrożenie zmiany. 

5. Dostosowanie, monitoring i informacja zwrotna, które zapewniają weryfikację 

poprawności przyjętego rozwiązania oraz podjęcia kolejnego procesu diagnozy obszarów 

wymagających usprawnienia (powrót do fazy pierwszej procesu).   

 

Definicje i etapy procesu skłaniają do podjęcia rozważania na temat możliwych rodzajów i 

poziomów stosowania metody benchmarkingu.  

Ze względu na pochodzenie partnera (punktu odniesienia) wyróżnić można benchmarking 

wewnętrzny i zewnętrzny [Delers A. 2015, s. 9-11, Kuczewska J. 2007A, s. 12-15]. Ze względu 

zaś na stopień szczegółowości oraz wysokość kosztów procesu: strategiczny, konkurencyjny i 

procesowy [Bogan Ch. E., English M.J. 1994, s. 7-9; Delers A. 2015, s. 9-11, Kuczewska J. 

2007A, s. 12-15] (rys. 4).  

Benchmarking wewnętrzny związany jest z identyfikacją najlepszej praktyki wewnątrz sieci 

oddziałów jednej organizacji. Jest to proces zdecydowanie łatwiejszy ze względu na dostęp 

do informacji, jest mniej kosztowny i daje dobre rezultaty w zdywersyfikowanych 

organizacjach. Pole działań i możliwość identyfikacji najlepszej praktyki są jednak zawężone. 

Powstawać mogą również swoiste uprzedzenia i rywalizacja wewnątrz jednej sieci. 

Benchmarking zewnętrzny z kolei umożliwia pozyskanie istotnych, strategicznych informacji 

z otoczenia zewnętrznego. Wykorzystuje porównania procesów i zachowań organizacji 

zewnętrznych, niekoniecznie konkurentów z tej samej branży.  Jest to jednak proces droższy, 

realizowany w dłuższym czasie, obarczony ryzykiem zdobycia wiarygodnych informacji i 

prawidłowego zidentyfikowania najlepszej praktyki.  

Inne kryteria podziału benchmarkingu koncentrują się wokół czynników tj.: wymagane 

nakłady na realizację procesu, stopień szczegółowości analizy oraz poziom zaangażowania 

pracowników organizacji. Najbardziej szczegółowy, najbardziej kosztochłonny, realizowany 

na najniższym szczeblu organizacji wewnętrznej, a jednocześnie najskuteczniejszy jest 

benchmarking procesowy. Wymaga on umiejętności opisania procesowego zadań 

strategicznych, zidentyfikowania partnera posługującego się podobnymi procesami oraz 
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sformułowania odpowiednich wskaźników mierzących efektywność poszczególnych etapów 

danego procesu. W ramach tego rodzaju identyfikacji najlepszej praktyki pracownicy 

najniższego szczebla organizacji angażują się w detaliczną analizę efektywności etapów 

procesów strategicznych. Na postawie uzyskanych informacji od partnera benchmarkingu 

wprowadzają ulepszenia na poszczególnych etapach procesów. Najmniejsze zaangażowanie 

nakładów, łatwość zdobycia informacji i partnera towarzyszy realizacji benchmarkingu 

konkurencyjnego. Jego głównym celem jest porównanie wyników (pozycji konkurencyjnej) 

związanych z atrakcyjnością produktu czy usługi wobec konkurenta z branży. Realizowany 

jest na wyższym szczeblu organizacji  (poziom menedżerski) pozwalając na podejmowanie 

strategicznych decyzji związanych z pozycjonowaniem organizacji w otoczeniu 

konkurencyjnym. Powyższe cechy benchmarkingu konkurencyjnego powodują, iż jest on 

najczęściej wybieraną metodą, ze względu na niski koszt i łatwość zdobycia informacji 

możliwą do zastosowania przez organizacje zarówno o charakterze globalnym, jak i 

lokalnym.   

 

Rys. 4 Rodzaje benchmarkingu 

    

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Trzeci rodzaj benchmarkingu – strategiczny – charakteryzuje średnio-wysoki koszt oraz 
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celem jest pozyskanie informacji o najlepszych praktykach w zakresie kompleksowej strategii 
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organizacji, możliwych technologiach i innowacjach wdrażanych na poziomach odpowiednio: 

lokalnym, regionalnym i globalnym.   

Podsumowując powyższe cechy, modele i rodzaje benchmarkingu wyraźnie kształtuje się 

obraz tej metody jako dynamicznej i stosowanej w trakcie realizacji procesów zarządzania 

strategicznego. Odróżnia się również od analizy pozycji konkurencyjnej, z którą wielokrotnie 

jest mylony [Kuczewska J. 2006A, s. 483-485]. Benchmarking jest procesem i drogą do 

wprowadzenia zmiany, analiza pozycji konkurencyjnej wykonywana jest po wdrożeniu 

zmiany. Celem analizy pozycji konkurencyjnej jest dościganie konkurenta, natomiast 

benchmarkingu jego prześciganie. Analiza pozycji konkurencyjnej mierzy efekty, 

benchmarking umożliwia zrozumienie przyczyny ich występowania. Benchmarking nie jest 

zatem [Camp R. 1989, s. 14-15]: 

 Mechanizmem determinującym redukcję zasobów. 

 Panaceum czy programem; musi być ciągłym procesem wymagającym permanentnego 

uaktualniania. 

 Spisem procesów strategicznych, który wymaga właściwej identyfikacji ich 

komponentów; jest procesem odkrywania i uczenia się na podstawie doświadczeń 

innych. 

 Chwilową modą, ale strategią wygrywania. 

 

Ze względu na uniwersalność i elastyczność stosowania, benchmarking stał się metodą 

powszechną służącą poprawie konkurencyjności nie tylko przedsiębiorstw, ale również 

organizacji publicznych, regionów/sektorów a nawet warunków ramowych otoczenia 

okołobiznesowego. Benchmarking jako narzędzie poprawy konkurencyjności na trzech 

poziomach: przedsiębiorstw, sektorów/regionów i warunków ramowych zaproponowała w 

1996 roku Komisja Europejska [European Commission 1996; Kuczewska J. 2006; Kuczewska J. 

2007B].  

 Benchmarking przedsiębiorstw (company benchmarking) zaproponowany został, jako 

narzędzie wspierania strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Warunki ramowe jego 
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realizacji kształtować miała europejska polityka promocji jakości (European Quality 

Promotion Policy – The European Way to Excellence).  

 Benchmarking sektorów (sectoral benchmarking), w ramach którego dokonano 

identyfikacji najlepszej praktyki w sektorach, które uznawane były za istotne z punktu 

widzenia poprawy konkurencyjności Wspólnoty np.: komponenty elektroniczne, 

przemysł samochodowy, przemysł chemiczny, przemysł tworzyw sztucznych. 

 Benchmarking warunków ramowych (framework conditions benchmarking) zdefiniowany 

został jako narzędzie wykorzystywane przez władze publiczne w formułowaniu 

priorytetów i działań polityki. Dokonuje on diagnozy procesów kształtujących warunki 

ramowe w gospodarce i społeczeństwie np.: finansowanie innowacji, umiejętności, 

logistyka czy wpływ nowych technologii na struktury organizacyjne (rys. 5). 

 

Rys. 5 Europejska procedura benchmarkingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: [Kuczewska J., 2007A, s. 50]. 
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W zależności od poziomu benchmarkingu zmieniają się jego liderzy. Na wszystkich 

poziomach, z wyjątkiem benchmarkingu warunków ramowych, podstawową metodologią 

jest benchmarking przedsiębiorstw. Narzędzia i modele stosowane zatem w ramach 

benchmarkingu przedsiębiorstw mogą być adoptowane do poszukiwania najlepszej praktyki 

na poziomie sektorów/regionów oraz instytucji sektora publicznego – w tym organizacji 

wymiaru sprawiedliwości. 

 

2. Sieć współpracy organizacji wymiaru sprawiedliwości 

Koncepcja benchmarkingu została wykorzystana pilotażowo podczas realizowanego przez 

Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011 – 2015 

projektu PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – 

case management. Celem realizowanego w ramach projektu pilotażu wdrażania 

nowoczesnych metod zarządzania sądami powszechnymi było podniesienie efektywności, 

skuteczności i sprawności pracy sądów. Pilotaż realizowany był w dwóch grupach sądów – w 

ramach pilotażu top down – podstawowego (wybór sądów dokonany został przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości – inicjatywa oddgórna) i pilotażu buton up – uzupełniającego 

(sądy same zgłosiły się do pilotażu – inicjatywa oddolna). Początkowo cel ten miał być 

osiągnięty przez wdrożenie programów modernizujących, polegających na dostosowaniu 

sposobów zarządzania zaczerpniętych z zarządzania przedsiębiorstwem i administracją do 

potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Nie wszystkie praktyki zaproponowane z sektora 

prywatnego i administracji publicznej mogły być jednak zaadoptowane, ze względu na jego 

specyfikę. Ostatecznie eksperci zewnętrzni identyfikowali dobre praktyki w sądach. 

Następnie udoskonalali je wykorzystując swoją wiedzę zdobytą w biznesie czy w 

administracji publicznej. Pilotaż boleśnie obnażył brak przygotowania zarówno ośrodków 

akademickich, jak i biznesu do zaoferowania propozycji metod i technik zarządczo – 

organizacyjnych dostosowanych do potrzeb organizacji wymiaru sprawiedliwości. Pilotaż 

zakończył się ostatecznie sukcesem dzięki ogromnemu zaangażowaniu samych sądów. 

Wykazał on ponadto po stronie sądów duży potencjał do adaptacji rozwiązań zarządczych 

zidentyfikowanych w innych sądach pilotażowych. [Szerzej: Banasik P., Brdulak J., 2015, s. 

33-50].  Wartością dodaną w ramach pilotażu stały się dobrowolne sieci sądowe, w ramach 
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których uczestnicy (sądy) w układach horyzontalnych współpracowali w adaptacji dobrych 

praktyk do potrzeb sądów.  

Dobre praktyki dotyczyły: 

 komunikacji, 

 zespołowej aktywności, 

 organizacji pracy, 

 kompetencji pracowników, 

 motywacji pracowników, 

 rozwoju pracowników, 

 zastosowania nowoczesnych technologii. 

Wśród beneficjentów projektu były 3 sądy apelacyjne, 19 sądów okręgowych i 38 sądów 

rejonowych. W okresie od 28 czerwca 2013 do 31 października 2014 r. w 60 sądach 

pilotażowych trwały prace wdrożeniowe dobrych praktyk w zakresie zdefiniowanym w 

uzgodnionych programach wdrożenia. W pilotażu wzięły udział sądy różnej wielkości: 

 AŚ – Średni Sąd Apelacyjny 

 OM – Mały Sąd Okręgowy 

 OŚ – Średni Sąd Okręgowy 

 OD – Duży Sąd Okręgowy 

 RM – Mały Sąd Rejonowy 

 RŚ – Średni Sąd Rejonowy 

 RD – Duży Sąd Rejonowy 

Przy określeniu wielkości sądu kierowano się następującymi kryteriami: liczba spraw, liczbą 

sędziów orzeczników, liczba wydziałów i liczbą pracowników sądu. Ze względu na 

uproszczenie i jednoznaczność podziału, kierując się rozkładami statystycznymi liczebności 

sądów wielkość sądu określono wg liczby sędziów orzeczników, przyjmując poniższe 

przedziały: 
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 do 20 orzeczników – mały sąd, 

 od 21 do 80 – średni sąd, 

 od 81 – duży sąd. 

W poniższej (tabela 2) przedstawiono liczbę sądów biorących udział w pilotażu w 

poszczególnych kategoriach. 

Tabela 2 Liczba sądów w poszczególnych kategoriach 

 Mały Średni Duży 

Apelacyjny 0 3 0 

Okręgowy 2 12 6 

Rejonowy 8 25 5 

Źródło: Raport końcowy z wdrażania pilotażu podstawowego i uzupełniającego nowoczesnych metod 

zarządzania sądami powszechnymi , WYG International, WYG Consulting, WYG PSDB, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie, Instytut Allerhanda, Warszawa 2014, niepublikowany. 

 

W ramach pilotażu sądy dokonywały selekcji praktyk do wdrożenia z katalogu 24 dobrych 

praktyk. Każdy sąd wdrożył 15 dobrych praktyk. Obecnie trwa ewaluacja wdrożenia. W jej 

trakcie zostanie określony poziom jaki, poszczególne sądy osiągnęły wdrażając dobre 

praktyki. Dobre praktyki zostały podzielone na trzy grupy według obszarów merytorycznych. 

Praktyki zostały podzielone na: 

 Informatyczne: 

o DP03 Elektroniczny nakaz doprowadzenia, 

o DP04 Informatyczne narzędzia komunikacji wewnętrznej, 

o DP05 Zarządzanie aktami sądowymi w postaci cyfrowej, 

o DP17 Informatyczny system rezerwacji zasobów, 

o DP19 Kontrola zabezpieczeń stanowisk i urządzeń komputerowych, 

o DP20 Zarządzanie zasobami i usługami informatycznymi. 

 Kadrowe: 

o DP02 Zarządzanie zmianą w Sądzie, 
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o DP07 Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, 

o DP08 Pozafinansowe instrumenty motywowania, 

o DP09 Standaryzacja stanowisk pracy, 

o DP10 Badanie satysfakcji pracowników Sądu, 

o DP11 Audyt personalny, 

o DP15 Zarządzanie pozyskiwaniem i adaptacją pracowników, 

o DP18 Zarządzanie systemem okresowej oceny pracowniczej. 

 Organizacyjne: 

o DP01 Zarządzanie zadaniami referendarzy sądowych, 

o DP06 Analiza czynności w pionie orzeczniczym, 

o DP12 Partycypacyjny model zarządzania sądem, 

o DP13 Zarządzanie innowacyjnością pracowników, 

o DP14 Doskonalenie systemu wsparcia orzecznictwa, 

o DP16 Organizacja i funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów, 

o DP21 Poprawa wizerunku sądu 

o DP22 Sąd w otoczeniu społecznym 

o DP23 Organizacja rachunkowości w otoczeniu nowych technologii 

o DP24 Sąd jako organizacja samoucząca się  

W trakcie pilotażu wykorzystano przede wszystkim benchmarking wewnętrzny oraz 

procesowy. Dobre praktyki identyfikowano bowiem wewnątrz organizacji wymiaru 

sprawiedliwości. Benchmarking zewnętrzny, ze względu na specyfikę wymiaru 

sprawiedliwości, nie do końca jest możliwy do wykorzystania. W benchmarkingu 

procesowym opisano zadania strategiczne w obszarze: komunikacji, zespołowej aktywności, 

organizacji pracy, kompetencji pracowników, motywacji pracowników, rozwoju 

pracowników, zastosowania nowoczesnych technologii na poziomie pojedynczych sądów. 

Zidentyfikowanie partnera posługującego się podobnymi procesami nie było konieczne, 

ponieważ w każdym sądzie odbywają się podobne procesy. W wymiarze sprawiedliwości 
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występują dwie sfery: działalność podstawowa związana z wymierzaniem sprawiedliwości 

oraz pomocnicza. W ramach pilotażu identyfikowano dobre praktyki zarządczo – 

organizacyjne głównie w działalności pomocniczej. Działalność podstawową cechuje 

specyfika wynikająca z faktu, że jest ona związana z wymierzaniem sprawiedliwości, w której 

sędziowie są niezawiśli. Wymiana informacji, dzielenie się wiedzą oraz poszukiwanie 

najlepszych rozwiązań w tym obszarze jest niezwykle istotna. Służyć może bowiem 

budowaniu zaufania do wymiaru sprawiedliwości poprzez ujednolicanie poglądów w ramach 

jednorodnych stanów faktycznych w drodze uzyskiwania konsensusu w ramach różnych 

poglądów interpretacyjnych.  

 

3. EFQM Business Excellence Model – narzędzie samooceny w dążeniu do 
doskonałości 

 

Rozpowszechnianie metody benchmarkingu, jako narzędzia dążenia do doskonałości zostało 

podjęte we Wspólnocie Europejskiej w ramach polityki promocji jakości [Kuczewska J., 

1997A, s. 52-58]. Zadania tej polityki koncentrują się na kreowaniu przyjaznego otoczenia 

okołobiznesowego oraz podejmowaniu wszelkich działań na rzez poprawy konkurencyjności 

przedsiębiorstw. Jednym z takich działań było opracowanie w 1992 roku przez Europejską 

Fundację Zarządzania Jakością (European Foundation for Quality Management – EFQM) 

modelu doskonałości biznesu (Business Excellence Model - BEM), który jest praktycznym 

narzędziem umożliwiającym dokonanie samooceny konkurencyjności organizacji, 

nienarzucającym jednocześnie gotowych rozwiązań, a dającym przestrzeń do własnego 

pooszukiwania najlepszej praktyki m.in. wykorzystując metodę benchmarkingu. EFQM BEM 

pozwala na zrozumienie kluczowych przewag konkurencyjnych i potencjalnych braków oraz 

zapewnia uniwersalną i jednolitą metodykę sposobu funkcjonowania organizacji [EFQM 

2015]. Finalny model BEM powstał w oparciu o tzw. osiem fundamentalnych koncepcji 

zintegrowanych w spójny system wartości, które rozwijano i modyfikowano przez kolejne 

lata. Są to [EFQM 2015A]:  

1. Tworzenie wartości dodanej dla klientów; 

2. Tworzenie zrównoważonego, przyszłego rozwoju organizacji; 

3. Rozwój pojemności/zdolności organizacyjnej; 
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4. Stworzenie sytemu kreatywności i innowacji; 

5. Spójna wizja, inspiracja i uczciwość; 

6. Elastyczne zarządzanie; 

7. Sukces odnoszony dzięki talentowi pracowników; 

8. Utrzymywanie doskonałych wyników.  

Wartości powyższe pozwoliły na identyfikację kluczowych obszarów po dwóch stronach: 

możliwości (zdolności), jakie posiada dana organizacja oraz wyniku, jaki jest możliwy do 

osiągnięcia przy danych zasobach. Tym samym model BEM umożliwia dokonanie samooceny 

i podjęcie właściwych działań w kierunku dążenia do doskonałości każdej organizacji (rys. 6).    

Model doskonałości biznesu BEM zawiera dziewięć kryteriów opisujących działalność 

organizacji. Pięć z nich opisuje możliwości (zasoby), cztery natomiast osiągane w wyniku 

wykorzystania tych zasobów efekty (rezultaty biznesu).  

Po stronie możliwości (zasobów) określono następujące obszary: 

 Przywództwo – cechy lidera pozwalające na elastyczne zarządzanie organizacją, 

uwzględniając różnorodne techniki i modele zarządzania przy poszanowaniu wartości i 

zachowaniu etyki biznesowej 

 Strategia – wdrażanie misji i wizji przedsięwzięcia poprzez strategię ukierunkowaną 

zapewnienie zadowolenia interesariuszy.  

 Zasoby ludzkie – docenienie wartości pracowników, umiejętność kreowania kultury 

organizacji zapewniającej wzajemne osiąganie celów personalnych i strategicznych 

organizacji.  

 Współpraca i zasoby – umiejętność organizacji i zarządzania operacjami na poziomie 

logistyki wewnętrznej łańcucha wartości, zapewniające efektywne pozyskanie zasobów 

oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. 

 Procesy, produkty i usługi – projektowanie, zarządzanie i ulepszanie procesów, 

produktów usług w celu dostarczania najwyższej wartości dla klientów i interesariuszy. 
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Rys. 6 EFQM Business Excellence Model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: [EFQM 2015A]. 

Po stronie wyników (rezultatów) określono następujące obszary: 
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Tabela 3 Przykłady czynników umożliwiających dobór mierników poszczególnych obszarów 

EFQM BEM 

Przywództwo 
Komunikacja wewnętrzna – wizja, misja i cele 
strategiczne (pracownicy, udziałowcy) 
Komunikacja zewnętrzna – klienci i interesariusze  
Motywacja i dobre samopoczucie pracownika  
Kultura i etyka biznesu 
Zaangażowanie w realizację celów strategicznych  

Zasoby ludzkie  
Wskaźniki umiejętności i kwalifikacji pracowników 
Wydajność pracownika 
Efektywność pracownika/ocena pracownika  
Forma zatrudnienia  
Organizacja pracy  
Organizacja i dobór programów szkoleniowych    

Strategia  
Planowanie i implementacja celów strategicznych 
zgodnie z misją i wizją  
Pozycja rynkowa (przewagi i ograniczenia) 
Strategia wejścia na nowe rynki  
Sojusze strategiczne  
Benchmarking  

Współpraca i zasoby 
Organizacja i planowanie procesu produkcji – 
zarządzanie budynkami i wyposażeniem  
Poziom technologii 
Wskaźniki amortyzacji  
Forma współpracy z dostawcami i podwykonawcami  
Outsourcing   

Procesy, produkty i usługi 
Wskaźniki jakości/technologii 

Wskaźniki kosztów 
Elastyczność i czas cyklu produkcji 

Wskaźniki wad i usterek 
Wskaźniki wydajności 

Wskaźniki bezpieczeństwa pracy 
Wskaźniki zaopatrzenia i dystrybucji 

Zadowolenie pracownika  
Wskaźniki motywacji – finansowe i pozafinansowe  
Ścieżki indywidualnej kariery  
Wskaźniki fluktuacji kadr 
Rekrutacja  
Absencja pracownika  
Zaangażowanie pracownika  

Zadowolenie klienta  
Terminowość i jakość dostaw 
Wskaźniki polityki cenowej 
Komunikacja i wykorzystywanie informacji zwrotnej 
od klientów  
Lojalność klientów  
Wartość marki  

Wpływ na społeczeństwo  
Wskaźniki odpowiedzialności biznesu  
Wskaźniki relewantnego rynku pracy 
Pogramy społecznościowe (Civil Society 
Responsibility)   
 

Rezultaty zarządzania  
Wskaźniki sprzedaży 
Wskaźniki eksportu 
Wskaźniki zwrotu nakładów 
Wskaźniki przychodów 
Wartość dodana  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Keegan R. 1998, s. 42-43; EFQM 2015A; Bogan Ch. E., English M.J.  

2006, 79-88]. 

 

Mierniki opisujące poszczególne kryteria po stronie możliwości i wyniku doprecyzowane i 

dostosowane do charakteru działalności różnych organizacji mogą stanowić 

wystandaryzowany, indywidualny model wykorzystywany w procesie benchmarkingu. Grupa 

organizacji tego samego sektora jest w stanie dokonać identyfikacji krytycznych obszarów 

strategicznych stanowiących ich siłę oraz będących obszarami barków. Są one kluczowe w 

procesie dążenia do doskonałości, bowiem umożliwiają i identyfikację i adaptację najlepszej 

praktyki.    
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Europejska metodologia benchmarkingu oraz EFQM Business Excellence Model stwarzają 

podstawę opracowania propozycji pomiaru efektywności oraz wdrażania najlepszych praktyk 

w ramach sieci współpracy organizacji wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z metodyką 

europejską dla zastosowania benchmarkingu instytucji sektora publicznego możliwe jest 

wykorzystanie narzędzi benchmarkingu przedsiębiorstw. EFQM BEM natomiast pozwala na 

stworzenie wystandaryzowanych mierników oceny efektywności funkcjonowania organizacji 

wymiaru sprawiedliwości. Warunkiem opracowania skutecznego modelu doskonałości 

sądów,  jest konieczność adaptacji modelu BEM zarówno po stronie możliwości, jak i wyniku 

do specyfiki organizacji wymiaru sprawiedliwości. Poniżej zaprezentowano propozycję 

modelu  Courts Network Excellence Model (rys. 7), który może stać się podstawą dalszej 

identyfikacji procesów funkcjonowania sądów oraz  ich mierników. Ocena poszczególnych 

podmiotów zorganizowanych w sieć współpracy organizacji wymiaru sprawiedliwości 

umożliwi wzajemne porównywanie i poszukiwanie najlepszej praktyki wg jednolitych 

kryteriów, specyficznych i właściwych tylko dla tego sektora. Tym samym dostarczy 

narzędzia pomiaru efektywności współpracy sieciowej. Tak zorganizowany proces 

benchmarkingu początkowo może być realizowany wyłącznie jako benchmarking 

wewnętrzny, z czasem możliwa jest adaptacja i rozszerzenie zakresu benchmarków na 

poziomie benchmarkingu zewnętrznego.  

Po stronie możliwości (potencjału i zdolności jego wykorzystania) organizacji wymiaru 

sprawiedliwości konieczne jest zdefiniowanie dwóch podstawowych procesów 

determinujących wynik. Są to:  

1. Proces podstawowy związany bezpośrednio z orzekaniem. W tym przypadku liderem jest 

prezes sądu, podstawowy zasób ludzki stanowią zaś sędziowie orzecznicy, a procesy 

opisują czynności prowadzenia postępowania.  

2. Proces wspomagający czynności podstawowe. W tym przypadku rolę lidera przejmuje 

dyrektor sądu, a podstawowym zasobem pracowników są urzędnicy wszystkich szczebli 

wykonujący czynności administracyjne i wspierające proces orzekania.  

Tylko doskonałe współgranie tych dwóch procesów przekłada się na wynik. Rezultat 

efektywnego funkcjonowania organizacji wymiaru sprawiedliwości wyraża się oceną jakości i 
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czasu orzekania tj. czasu wprowadzenia sprawy na wokandę, czasu trwania sprawy, czasu 

oczekiwania na uzasadnienie oraz jakości orzeczenia.  

   

Rys. 7 Courts Network Excellence Model 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Skuteczność realizacji procesu benchmarkingu w ramach sieci organizacji wymiaru 

sprawiedliwości warunkowane jest nie tylko poprawnością identyfikacji obszarów możliwości 

i wyniku oraz doboru właściwych mierników, ale również prawidłowością przeprowadzenia 

procesu poszukiwania najlepszej praktyki (rys. 8).   
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Rys. 8 Ogólne podejście do procesu benchmarkingu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: [Camp R. 1989, s. 5]. 

 

Efektywny benchmarking wyrażony realnym wdrożeniem zmiany i poprawą wyników w 

poszczególnych organizacjach będzie pozwalał na ocenę efektowności funkcjonowania całej 

sieci. Niezwykle istotne jest pełne zaangażowanie kadry kierowniczej oraz lidera współpracy 

sieciowej, zadbanie o skuteczny proces komunikacji oraz pełne zaangażowanie pracowników 

poszczególnych organizacji. Tylko tak przeprowadzony, systematyczny i permanentny proces 

poszukiwania najlepszej praktyki, zakończony realną implementacją najlepszych wzorców 

zapewni efektywne dążenie do doskonałości.  

 

4. Podsumowanie 

W ramach pilotażu w 60 sądach różnej hierarchii przy udziale ekspertów zewnętrznych 

identyfikowano dobre praktyki zarządczo – organizacyjne, a następnie wdrażano je w 

pozostałych sądach. W trakcie realizacji projektu wykorzystano metodę benchmarkingu. 

Poszukiwano najbardziej efektywnych rozwiązań dla sądownictwa poprzez uczenie się od 

innych i wykorzystywanie ich doświadczenia. Projekt miał on celu jakościowe dźwignięcie 

Proces benchmarkingu 

Lista benchmarków 

Luka benchmarków: 

Ile? Gdzie? Kiedy?  

Praktyka benchmarkingu  

Jak zlikwidować lukę?: 

Poprawa procesów, wiedzy 
i praktyki  

Zaangażowanie kadry kierowniczej 

Organizacja procesu komunikacji  

Udział pracowników 

Lepszy wynik  
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poziomu zarządzania w sądownictwie. Był to pierwszy tego typu projekt w polskim 

sądownictwie wpisujący się w europejskie trendy w zakresie nowoczesnego zarządzania 

wymiarem sprawiedliwości. 

W ramach pilotażu określono kluczowe obszary krytyczne w działalności podstawowej 

organizacji wymiaru sprawiedliwości, które powinny zostać polepszone. Następnie 

zidentyfikowano sądy dysponujące „najlepszymi praktykami” w wybranych obszarach. 

„Najlepsze praktyki” zostały wdrożone w sądach pilotażowych inicjując tym samym zmiany w 

zarzadzaniu sądami. Proces benchmarkingu nie został zakończony. W chwili obecnej trwa 

ewaluacja wdrożenia dobrych praktyk (poziom wdrożenia, poprawa sprawności 

organizacyjnej).  Wartością dodaną w ramach pilotażu stały się dobrowolne sieci sądowe, w 

ramach których uczestnicy (sądy) w układach horyzontalnych współpracowali w adaptacji 

dobrych praktyk do potrzeb sądów.  

W rozdziale zaproponowano wykorzystanie modelu Courts Network Excellence Model. Może 

on posłużyć identyfikacji procesów funkcjonowania sądów oraz  ich mierników. Jest to 

praktyczne narzędzie nienarzucające gotowych rozwiązań, a dającym przestrzeń do własnego 

pooszukiwania najlepszej praktyki m.in. wykorzystujące metodę benchmarkingu. Ocena 

poszczególnych podmiotów zorganizowanych w ramach dobrowolnych sieci sądowych 

umożliwi wzajemne porównywanie i poszukiwanie najlepszej praktyki wg jednolitych 

kryteriów, specyficznych i właściwych tylko dla tego sektora. Courts Network Excellence 

Model może dostarczyć narzędzia pomiaru efektywności współpracy sieciowej. 
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